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A “Chapa 1 – Somos Fortes, Somos CUT” foi escolhida pela ampla maio-
ria dos mais de 2 mil delegados que participam do 11º Congresso Na-
cional da Central Única dos Trabalhadores (CONCUT) realizado entre 9 

e 13 de julho em São Paulo.

Vagner Freitas é o novo presidente da CUT. Pela pri-
meira vez, um bancário ocupará a presidência da 
maior central sindical do Brasil. Sergio Nobre, pre-
sidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, é o 
novo secretário geral da CUT. A presidenta do Sin-
dema, Jandyra Uehara Alves (foto), também passa 
a integrar o comando nacional da Central. A Execu-
tiva Nacional da CUT é formada por 32 dirigentes 
sindicais, representando as diferentes categorias, 
estados e regiões do Brasil.

A CUT representa 38% dos trabalhadores do país, 
sendo a quinta maior do mundo, com mais de 20 milhões de trabalhadores/
as. A nova direção representa a renovação de mais de 30% do quadro à fren-
te da entidade, que têm mais de 3.400 sindicatos na sua base. 

Para a presidente do Sindema, a atuação em âmbito nacional objetiva o for-
talecimento das lutas dos/as trabalhadores/as do setor público: “ temos uma 
grande tarefa em defesa do serviço público e da classe trabalhadora. A luta 
contra as terceirizações e privatizações, pela regulamentação da convenção 
151, pela revogação da LRF, pela redução da jornada de trabalho e por mais 
recursos para serviços públicos são nossas prioridades”.

A Central Única dos Trabalhadores reafirmou que não 
aceita retrocesso na recente conquista de 10% do PIB 
para educação, aprovada na Comissão Especial de Edu-
cação da Câmara dos Deputados. 

O governo federal tem tratado a aprovação dos 10% do PIB 
para a educação pública como uma “aventura fiscal” e age no 
Congresso para desarmar as “bombas fiscais”.

A CUT avalia que a capacidade do governo para continuar 
encontrando saídas aos impactos da crise no Brasil está rela-
cionada ao fortalecimento do mercado interno, amparado na 

ampliação dos bens públicos, como educação, na preservação 
ambiental e, sobretudo, na redução das desigualdades sociais. 
Para um país rico e sem pobreza os investimentos na ampliação 
do acesso, da qualidade e na redução das desigualdades educa-
cionais devem estar no centro do projeto.

Essa luta não é apenas dos trabalhadores e trabalhadoras 
da educação, mas de toda a classe trabalhadora brasileira.

 
(Leia a Moção sobre os 10% do PIB para a educação aprovada 
no Concut no site www.sindema.org.br) 

Congresso da CUT reafirma a necessidade de 10% do PIB para a educação
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A pressão da CUT e 
dos servidores pú-
blicos federais con-

tinua grande para que o 
governo negocie, em nível 
nacional, com a categoria. 
Milhares de trabalhado-
res, dos setores público e 
privado, se uniram à Cen-
tral nos atos em defesa da 
luta do funcionalismo pú-
blico realizado em todo o 
país no dia 31 de julho. 

Cerca de 300 manifestan-
tes realizaram protesto na 
Universidade federal do 
ABC, com apoio do Sinde-
ma. A postura intransigen-
te do governo federal em 
não negociar e a edição do 
decreto 7777, que prevê a substituição dos servidores grevistas 
por funcionários estaduais e/ou municipais foi duramente repu-
diada pela diretoria do Sindema presente no ato.

O confronto que se 
agrava após mais de 
um mês de paralisa-
ção, só se estabeleceu 
pela intransigência do 
governo federal que, 
movido pela lógica do 
desmedido “ajuste fis-
cal”, arrocha salários e 
investimentos, medidas 
incompatíveis com os 
compromissos assumi-
dos e com as necessida-
des da sociedade brasi-
leira, em especial, dos 
servidores públicos.

A estruturação de car-
reiras e valorização 
pro   fissional dos traba-
lhadores/as são funda-

mentais para a melhoria na qualidade dos serviços públicos, 
essenciais para que o país se desenvolva de forma sustentada, 
com distribuição de renda e direitos sociais.

Estatuto do Magistério
A Comissão Permanente de Desenvolvimento Funcional já 
iniciou os trabalhos. As reuniões estão acontecendo sema-
nalmente com objetivo de acompanhar diretamente os pro-
cessos de evolução funcional e enquadramento inicial. De 
acordo com a lei 353/12 (estatuto do magistério) o prazo 
para o enquadramento inicial de todos os professores é julho. 
Portanto a partir deste mês, todos devem ser enquadrados 
nas novas tabelas.

Polêmica na Comissão 
O Sindicato e os/as professores/as eleitos/as da Comissão 
Permanente de Desenvolvimento Funcional entendem e de-
fendem o direito dos professores reivindicarem a alteração 
dos artigos 108 e 140 da Lei 353/12 (Estatuto do Magistério), 
incluindo para evolução funcional certificados/apostilamen-
to de habilitações e outros cursos relacionados à educação 
básica promovidos através da parceria firmada entre a PMD 
e a Plataforma Freire. 

Os membros da Comissão eleitos representantes dos profes-
sores discordaram da argumentação feita pela representante 
da secretaria de educação e entraram com pedido de alte-
ração dos artigos citados acima. Ficou decidido que após o 
enquadramento inicial, a Comissão fará uma revisão geral da 
lei a fim de corrigir distorções. 

Professores: Dois Cargos, 
duas progressões
O impasse gerado entre os membros da comissão eleitos pe-
los trabalhadores e a secretaria de educação no entendimen-
to da evolução nos dois cargos foi solucionado. A Secretaria 
de Assuntos Jurídicos da PMD emitiu um parecer favorável 
respeitando o que diz o artigo 109 do estatuto do magistério 
garantindo a evolução nos dois cargos. Portanto todos os pro-
fessores portadores de duas matrículas poderão apresentar 
os títulos para os dois cargos.

ToDo aPoio à luTa Dos sErviDorEs fEDErais

Corrigida Base de 
Cálculo da Hora Extra 
e suplementação

A prefeitura revisou a base de cálculo de hora ex-
tra dos funcionários e cálculo de suplementação 
II de jornada dos professores que recebem a 

quarta-parte realizando o pagamento no vencimento 
do mês de junho. 

O sindicato discute com a PMD o pagamento imediato 
dos valores retroativos do período de janeiro a maio 
de 2012. Em relação aos anos anteriores os associados 
do Sindicato devem fazer requerimento administrativo 
na Secretaria de Gestão de Pessoas solicitando o pa-
gamento dos valores retroativos e agendar horário no 
Departamento Jurídico do Sindema para as providên-
cias cabíveis.

rEajusTE: previstos 
mais 6% até novembro

O reajuste do acordo coletivo deverá totalizar 
12,46% até novembro. Em dezembro de 2011 
foram pagos 4%,e  em março deste ano mais 2%. 

Nos meses de agosto e setembro os salários serão cor-
rigidos em 2% ao mês. Em novembro estão previstos 
mais 1,9%, a depender do percentual da folha em rela-
ção à LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, nes-
te semestre a previsão é de 6% de reajuste.
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O Sindema encaminhou para a Administração solicitação 
do pagamento de Adicional de Tempo de Serviço (Biê-
nio) a todos/as os/as agentes comunitários de saúde 

que prestaram serviço à Prefeitura e que foram integrados ao 
Quadro de Funcionários por força da Lei Complementar Nº 
344/2011, de 19/12/2011.

O artigo 108, parágrafo 1º da LC 08/91- Estatuto dos Fun-
cionários Públicos dispõe, no caso do adicional de tempo de 
serviço ( biênio) , que “Todo tempo de serviço prestado ao 
Município,ininterrupto ou não, a qualquer título, será contado 
para fins de concessão do adicional.” 

Há, portanto disposição expressa que não faz ressalvas quanto 
à forma / natureza do vínculo, tanto que aos ex-funcionários da 
ETCD e da SANED, que foram admitidos nos quadros da PMD, 
este direito é reconhecido e assegurado.

Tal situação nos leva à conclusão de que inclusive o tempo de 
serviço público prestado sob o vínculo de terceirização – sem 
que haja qualquer outro com a municipalidade – acarreta no 
direito à percepção do adicional de tempo de serviço. 

Os/as agentes comunitários de saúde que prestaram serviços à 
Prefeitura no período anterior a fevereiro de 2006 e que já pas-
saram a fazer parte do quadro de funcionários da PMD devem 
fazer requerimento na Secretaria de Gestão de Pessoas solici-
tando o pagamento do benefício.

A Prefeitura ainda não se posicionou sobre a questão. Caso o 
direito dos ACSs não seja reconhecido, o Sindicato acionará o 
departamento jurídico para os/as agentes sindicalizados.

Agentes comunitários de Saúde que passaram para o Quadro da 
Prefeitura estão organizados no Sindema

Sindicato quer 
biênio para agentes 

comunitários de saúde

A equipe técnica da Prefeitura está concluindo com atraso o levan-
tamento das Atribuições dos Cargos. A conclusão dos trabalhos 
estava prevista para dia 02 de julho, mas até agora só foi conclu-

ído o trabalho referente aos cargos da Secretaria da Saúde e de Obras.

O Sindicato está cobrando agilidade e cumprimento dos cronogramas 
por parte da Prefeitura. As atribuições e descrição dos cargos da Secre-
taria da Saúde chegarão nas diferentes áreas nos próximos dias para 
que sejam atualizadas refletindo as tarefas que cada funcionário/a exe-
cuta no seu dia a dia. Para isso, o grupo de trabalho formado por téc-
nicos da Prefeitura e Sindicato se reuniu no dia 25/07 e discutiu como 
que será feita esta atualização. 

Na primeira quinzena de agosto os representantes dos setores serão 
chamados para participar desta fase de discussão do PCSC.

 

Unificação das lutas das 
Guardas Municipais do  
aBCDMrr
No último dia 26/07 a comissão regional de GCM’s fechou a pauta 
unificada que será protocolada junto ao Consórcio Intermunicipal e 
Prefeitos do ABCDMRR. Entre as principais reivindicações estão:

• Valorização Salarial; 

• Criação de Corregedorias verdadeiramente autônomas e 
independentes;

• Melhoria nas condições de trabalho;

• Elaboração e ou revisão dos Planos de Cargos Salário e 
Carreiras, que considere motivação e valorização profissional;

• Elaboração de Regimentos Disciplinares claros e objetivos, 
que respeitem os direitos e a dignidade dos trabalhadores;

• Elaboração e implantação de ações que coíbam o  
Assédio Moral;

• Elaboração e implantação de políticas democráticas de formação;

• Elaboração e implantação de um eficiente projeto de Assistência 
Psicossocial para os/as GCM’s;

• Implantação de Mesa de Negociação Setorial de Segurança com os 
Sindicatos Municipais.

Vale Refeição e  
Vale Alimentação
Estamos reivindicando junto a Administração 

que seja atendida a solicitação dos funcioná-
rios da referência 1 a 4 de para a junção do Vale 
Refeição e Vale Alimentação. Desta forma os valores do vale refei-
ção que só pode ser utilizado em restaurantes e lanchonetes po-
derão ser utilizados também em supermercados. A Secretaria de 
Gestão de Pessoas se comprometeu em negociar com a empresa 
Planvale ainda neste mês de agosto.

Debate do PCSC entra 
na fase de descrição 

dos Cargos e Funções
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Direção do Sindicato: Jandyra uehara alves (presidente), José Aparecido da Silva; Mara Neide Ferreira Linhares Hora; Domingos Tomáz de Souza; Antonio Carlos Gonzaga; Roseli 
Aparecida de Souza;  Ana Maria da Silva Santos; Maria Aparecida de Moraes Ribeiro; Edilei Ruth Teixeira de Oliveira;  Benedito de Oliveira Lima; Shedd Pegáz; Fonlana Cheung; Floripes de 
Aguiar Kikuti; Cristiane Alves Tibúrcio. Conselho Fiscal: Luis Roberto Bezerra de Paiva; Rosânea das Dores Mendes; Nadia Helena Guardini; Neide Soares Fonseca; João Batista Andrade;  
Kelli Cristina Cursino. Representantes junto à Federação: Renilva Mota Ferreira; Epaminondas R. de Oliveira Filho; Jacqueline de Souza Simões; Francisco Pereira Alencar.

Jornalista responsável: Gonzaga do Monte (MTb 10835)   Diagramação: Cláudio Gonzalez (MTb 28961/SP) 

O Sindicato fica na Av. Antônio Piranga, 1156, Diadema, SP CEP 09911-160  — Telefone: 4053-2930   Site: www.sindema.org.br      Email: sindema@terra.com.br

eXPediente

juros abusivos elevam 
lucro do Bradesco a  
r$ 5,7 bilhões

O Bradesco fechou o segundo trimestre deste ano com 
um lucro líquido de R$ 2,833 bilhões, resultado 1,4% 
acima que no primeiro trimestre. No acumulado do 

primeiro semestre, o lucro líquido registrado foi de R$ 5,712 
bilhões, valor 2,7% maior que o registrado no mesmo período 
de 2011, que foi de R$ 5,563 bilhões.

O total em ativos somou R$ 830,520 bilhões, um acréscimo de 
20,5% em relação a junho de 2011.

Do total do lucro do primeiro semestre, R$ 3,926 bilhões foram 
provenientes de atividades financeiras, nas quais são cobrados 
juros siderais, na liberação de créditos, cheque especial, cartão 
de créditos etc. – além de tarifas exorbitantes. O restante foi 
gerado pelas atividades de seguros, previdência e capitaliza-
ção.

A Prefeitura de Diadema continua mantendo a exclusividade 
do Bradesco para os empréstimos consignados em folha de 
pagamento, apesar dos juros mais altos do que os praticados 
pelos bancos públicos.

A ação que o Sindicato moveu para o fim desta exclusividade 
ainda não foi julgado,  os/as trabalhadores que precisam con-
trair empréstimos continuam pagando juros altos e o Bradesco 
enriquecendo.

Movimentos sociais 
do aBCDMrr 
fazem propostas 
aos candidatos às 
prefeituras da região

Os/as 36 candidatos/as às prefeituras da Região receberam 
um documento elaborado pelos movimentos sociais com 
propostas de políticas públicas a serem inseridas nos pro-
gramas de governo. 

As propostas foram esboçadas durante diversos fóruns de discus-
sões realizados nos últimos meses, com o foco em problemas re-
correntes dos sete municípios da Região. Todas as pautas têm como 
eixo central a sustentabilidade, que diz respeito ao desenvolvimen-
to regional pautado pela inclusão social, e redução de impactos ao 
meio ambiente. 

O documento traz sete temas com 145 propostas abertas, muitas 
formuladas por fóruns sindicais. Mas, se não houver pressão po-
pular pela implementação de tais programas após as eleições, há o 
risco das propostas serem esquecidas. Um dos coordenadores do 
Fórum Social do ABCDMRR, Leonardo Campos, observa que após 
a entrega do documento haverá cobrança dos movimentos sociais 
para os governos observarem as propostas ao longo dos mandatos. 

As principais instâncias a serem utilizadas serão os conselhos muni-
cipais e fóruns de discussão permanente. “Não queremos entregar 
esse documento para ficarmos esperando os prefeitos fazerem o 
que bem entenderem. Vamos criar mecanismos efetivos de cobran-
ça”, prometeu. 

Entre as propostas apresentadas, destacamos: a elaboração de leis 
regionais que visem o fim da terceirização e a garantia de realização 
de concursos públicos; efetivo combate ao assédio moral nas pre-
feituras; valorização profissional dos servidores, incluindo temas 
como planos de cargos, salários e carreiras, eliminação do trabalho 
precário e terceirizações e atenção à saúde dos/as trabalhadores/
as e negociação coletiva.

Atividade do Fórum 
Social do ABCDMRR

Novos CoNvÊNios Para assoCiaDos Do 
siNDiCaTo Dos fuNCioNÁrios PÚBliCos DE 

DiaDEMa E DEPENDENTEs:

- 50% (cinquenta por cento) de desconto por Convênio 
sobre o valor da matrícula e mensalidades;

- 20% (vinte por cento) de desconto por Convênio sobre o 
valor do material didático. 

A construção de uma história de  
lutas e vitória também depende de você. 
Participe do seu Sindicato! Se você ainda 

não é sindicalizado, sindicalize-se!  

JunTOS SOmOS 
FORTES. 

SinDiCAlizE-SE!

Visite o nosso site 
www.sindema.org.br   

Rua Regente Feijó, nº 363, 
Centro, Diadema – SP  
Tel: 2668-0511


