
JORNAL DO SINDICATO 
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema 

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADEDEZEMBRO/2018

ATENÇÃO SERVIDOR: 
É HORA DE RECEBER

QUEM LUTA, CONQUISTA!

Nós, trabalhadores e trabalhadoras municipais de 
Diadema, sempre tivemos coragem de defender 
nossos direitos, a valorização profissional, e o com-
promisso com serviço público de qualidade. Foi lu-
tando que conquistamos os direitos hoje existentes.

A participação das funcionárias e dos funcionários públicos de Dia-
dema, organizados pelo Sindema, foi decisiva para manter conquis-
tas, parar as perdas salariais e avançar nas reivindicações dos diversos 
segmentos do funcionalismo. 

Em 2018, não foi diferente: depois de mais de CEM dias de intensa 
mobilização, desde a realização da Assembleia de Aprovação da Pau-
ta de Reivindicações da Campanha Salarial, em 19 de fevereiro de 
2018, e com muita disposição de LUTA, chegamos à conquista de um 
Acordo que impediu o que seria um verdadeiro retrocesso em nossa 
história e avançamos também na defesa da nossa aposentadoria.

Assim garantimos neste ano o Reajuste de 2,54 %, referente à Inflação 
ICV Dieese (março 2017 a fevereiro 2018), a partir de 01.05.2018 e 
Reajuste de 4,48% referente à Reposição da Inflação de 2017, a partir 
de 01.12.2018. O vale alimentação e vale refeição foram reajustados 
em 2,54%, desde 01.05.2018.

Agora, em dezembro, tem o reajuste de 4,48% que incidirá também 
sobre o 13º salário para todos/as os/as servidores/as ativos e aposen-
tados/as do IPRED com direito à paridade.

Além da conquista da reposição da inflação de 2017 e 2018, a defesa 
do IPRED frente aos inúmeros ataques sofridos e o acúmulo sistemá-
tico de dívidas sobre dívidas, foi destaque na nossa luta e conquista-
mos, com a realização das Audiências Públicas quadrimestrais garan-
tidas em lei, uma ferramenta importante que visa dar mais transpa-
rência a real situação do nosso Instituto de Previdência. 

A Luta Continua! Juntos/as somos fortes!

Atenção Servidores/as Sindicalizados/as
Dia 12 de dezembro de 2018, tem Assembleia!

17 horas – Assembleia 
para Aprovação do Plano 
Financeiro do Sindicato dos 
Funcionários Públicos de 
Diadema para 2019

18 horas - Assembleia de 
Associados/as para deliberar 
sobre a realização do 1º Congresso 
do Sindicato dos Funcionários 
Públicos de Diadema.
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IPRED - AUDIÊNCIA PÚBLICA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO IPRED CONFIRMA: A PREFEITURA NÃO 
ESTÁ FAZENDO O REPASSE DA PARTE PATRONAL E ACUMULA 
DÍVIDAS COM NOSSO INSTITUTO!

No último dia 31 de outubro, durante a 1a Audiência Públi-
ca sobre o IPRED, prevista LC nº 447/2018 de 07/06/2018, para 
acompanhamento e fiscalização mais efetiva da situação financei-
ra do nosso Instituto, os dados apresentados comprovam que até 
o mês de julho de 2018, cerca de R$20.462.108,48, referentes às 
competências Maio a Julho/2018, não foram repassadas ao IPRED.

Temos que ficar atentos, pois os dados apresentados na Au-
diência indicam que vem aí, em breve, Projeto de Lei para novo 
parcelamento a ser aprovado pela Câmara. Outro aspecto impor-
tante que é possível constatar com a análise de dados apresen-
tados nesta Audiência são referentes à evolução dos segurados, 
conforme quadro abaixo: 

Na medida em que deixam de ingressar, na Prefeitura de Dia-
dema, servidores/as concursados/as e que a PMD usa da terceiriza-
ção para substituir a contratação via concurso público, os impactos 
serão cada vez maiores para o nosso Instituto e podem comprome-
ter o futuro de nossas aposentadorias.

A ausência de representantes da Administração Municipal e 
dos Membros indicados pelo governo que integram o Conselho 
Deliberativo do IPRED foi observada pelos/as servidores/as que 
participaram desta 1ª Audiência. Dos vereadores, foi registrada a 
presença apenas do Vereador Josa, autor da emenda à Lei 447/2018 
que prevê a realização de Audiências Publicas quadrimestrais do 
IPRED com ampla divulgação aos/as segurados/as do Instituto.

Nova Audiência deverá ocorrer no mês de fevereiro, já que a 
previsão legal é para que sejam realizadas quadrimestralmente. Foi 
encaminhado solicitação pela direção do Sindema para que as au-
diências públicas sejam realizadas no período da noite, com ampla 
divulgação, para assegurar maior participação dos/as trabalhado-
res/as municipais.

Não podemos aceitar que os problemas de gestão do governo 
municipal comprometam o nosso direito à aposentadoria. Todo dia 
é dia de luta em defesa do IPRED e do nosso direito de aposentar!

* Confira no site do Sindema, no link de Publicações, 
os dados Apresentados na 1a Audiência Pública do 
IPRED referente ao 2o quadrimestre de 2018.
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De 2013 para 2018, temos 423 servidores/as a menos no qua-
dro de funcionários/as ativos/as da Prefeitura enquanto o número 
de aposentados subiu - em relação ao ano de 2013, temos 817 
aposentados a mais.

SINDICALIZADOS TÊM  
DESCONTO NA REALIZAÇÃO 
DO SONHO DA CASA  
PRÓPRIA!
A parceria fechada recentemente 
entre o Sindicato dos Funcionários 
Públicos de Diadema e a Associa-
ção Oeste, que atua há mais de 30 
anos na luta em defesa do direito 
à moradia em Diadema, oferece a 
possibilidade de comercialização de 
apartamentos vinculados ao Pro-
grama Minha Casa Minha Vida, com 
financiamento pela Caixa Econômica 
Federal em até 30 anos e descontos 
especiais para sócios do Sindema.

Maiores informações na Associação de Moradia Oeste 
Rua Dona Divina Pereira Chaves, nº 16 – Vila Conceição – Diadema  
De 2ª a 5ª. Feira, das 09h às 12h30 e das 13h30 às 18h. Na 6ª Feira, das 09h às 12h. 
Telefone: 4099-1010 / 3495-6060
*Valores totais sem aplicação do desconto aos sócios Sindema

**É necessária a comprovação da condição de sócio/a do Sindicato dos Funcionários Públicos de 
Diadema, por meio de Declaração fornecida pelo Sindema, para a obtenção de descontos especiais.

Aptos de 46,42m² e 48,33m² 
A partir de R$ 205.000,00*

Apto 50,22 m² e Apto 
53,91 m²: R$ 198.798,76*

FERRAZÓPOLISDIADEMA-ORENSE
Apto 49,35m2: R$ 173.637,57; 
Apto 50,33m2: R$ 180.670,29

Diadema–Marilene

CONFIRA AS ÚLTIMAS UNIDADES DISPONÍVEIS EM TRÊS EMPREENDIMENTOS: 

EXPEDIENTE                      JORNAL DO SINDICATO é uma publicação do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema.

Direção do Sindicato: José Aparecido da Silva – Neno (Presidente), Mara Neide Ferreira Linhares Hora, Roseli Aparecida de Souza, Shedd Pegáz, Ana Maria da Silva Santos, Estela Baptista da Silva, 
Ritchie Soares Barbosa Martins, Florípes de Aguiar Kikute, Rubens Xavier Martins, Jandyra Massue Uehara Alves, Mislene Inocêncio Pereira, Maria Aparecida Alves Campos, Domingos Tomaz de Souza, 
Zildete Mendes da Silva, Daniel Gonçalves da Costa, Edneia Aparecida da Silva Andrade, Maria Aparecida de Morais Ribeiro, Dario Felix da Silva, Maria do Socorro Barbosa de Mesquita, Willian Aguiar do 
Prado, Renilva Mota Ferreira, Benedito de Oliveira Lima, Ana Paula do Rosário Luiz, Rafael Demarchi Rodrigues. Conselho Fiscal: Renata de Augusto Lima, Ana Lúcia de Abreu, Antônio Carlos Gonzaga. 
Suplentes do Conselho Fiscal: Robson de Carvalho, José Maria da Silva Pereira, Cleia Cristina Luzia Neme.

Edição e Diagramação: Movimento Web & Artes Gráficas / 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                /sindema.org
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EDUCAÇÃO 
UM EDITORIAL NECESSÁRIO!

Em junho de 2016, a Prefeitura se comprometeu em Reu-
nião da Mesa de Negociação com a Direção 
do SINDEMA com o envio, em meados de 

agosto, de Projeto de Lei para a Câmara Munici-
pal que garantisse a extinção definitiva da refe-
rência 1 e a mudança da referência salarial das/
aos Agentes de Cozinha I para referência 2. Po-
rém, sob a alegação de proibição, por força da 
lei, de promover esse ajuste em ano eleitoral, o 
compromisso não foi cumprido.

Em 2017,  reiteramos em nossas reivindica-
ções que fosse cumprida a promessa, contudo ale-
gando falta de recursos, usando como justificativa a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, novamente a Prefeitura 
não cumpriu o prometido.

Estamos no último mês de 2018 e as/os Agentes de Serviços 
de Cozinha continuam aguardando o que foi prometido. O 

enquadramento  de salários não aconteceu, e material-
mente, ela é sentida, todos os meses por essas/esses 

trabalhadoras/es, que na prática,  deixam de ter os 
salários base corrigidos em R$ 166,45 (de R$ R$ 
1.106,15 - salário base da referência 1/ valores 
de dezembro de 2018,  para R$ 1.272,60 - salário 
da referência 2 / valores de dezembro de 2018).

O SINDEMA continua na luta pela extinção 
da referência 1 e enquadramento das/os atuais 

ocupantes do cargo de Agente de Serviços de Co-
zinha I na referência 2, e já cobrou da Prefeitura que 

honre a sua promessa, e resolva essa injustiça.
Pelo fim da Referência 1, enquadramento Já!

Logo após o encerramento do processo eleitoral, no qual 
foram definidos os rumos do Brasil nos próximos anos, 
tomaram conta dos noticiários, dos jornais, blogs, revis-

tas, chegando até o Congresso Nacional, ataques de toda ordem 
aos professores/as e a Escola pública gratuita, universal, demo-
crática, laica, inclusiva e de qualidade social. A esse movimento 
dão o nome de “Escola Sem Partido”

Essa onda conservadora visa criminalizar professores/as e 
profissionais que atuam na educação, e as escolas, atacando a 
liberdade de cátedra e a autonomia das escolas na construção dos 
seus projetos políticos pedagógicos. Vivemos tempos difíceis!

Assistimos aqueles, que diante de todos seus privilégios, 
querem transferir aos/as servidores/as públicos/as e aos mais 
pobres, a conta de uma Reforma da Previdência que deixará a 
maioria de nós trabalhadores/as, desamparados/as, sem garantia 
a aposentadoria, pensão, assistência social e assistência à saúde.

Não mediremos esforços para impedir que isso ocorra!
Os reflexos das medidas do Governo Temer, que tudo indica 

que serão intensificadas no próximo Governo, como a Reforma 
Trabalhista, a terceirização irrestrita, a PEC 95 que congela os 
gastos públicos por 20 anos, já podem ser sentidas em Diadema, 
e temos denunciado todos os dias, pelos quatro cantos da Cidade, 
o sucateamento dos serviços públicos, a piora nas condições de 
trabalho, e o adoecimento de trabalhadores/as, que precisam ir 
além das suas funções para garantir o atendimento à população.

Novamente professores/as e demais trabalhadores/as da edu-
cação, somos chamados a enfileirar as lutas em defesa do conjunto 
da classe trabalhadora, e nas escolas, em defesa da liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, da arte, do 
saber e do pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas con-
forme versa a LDB, diretrizes fundamentais nas quais foram cons-
truídas, desde a redemocratização do país, a Educação Nacional.

O Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema (SIN-
DEMA) reitera seu compromisso com a defesa da democracia, a 
liberdade de expressão e de livre pensamento, além dos direitos 
individuais e coletivos dos/as servidores/as públicos/as, nosso 
lema: “Nenhum Direito a Menos”, nos conduzirá na defesa do 
serviço público de qualidade ao nosso povo.

Infelizmente essa tem sido a posição da Prefeitura em rela-
ção ao cumprimento da implantação de 1/3 na jornada de 
trabalho para atividades extraclasse dos/as docentes da rede 

municipal, assegurada pela Lei do Piso.
Mesmo com determinação favorável da Justiça, que obriga 

a aplicação da jornada de 1/3, por parte da Prefeitura, ainda não 
temos previsão de quando esse direito será garantido a todos/as.

A Prefeitura de Diadema alega que em alguns casos, como 
Creches e a EJA, o/a professor/a tem a Jornada de 1/3 garantida, 
mas a verdade é que este direito não está regulamentado para 
nenhuma jornada, pois está vinculada ao segmento em que os/as 
professores/as atuam. E caso mudem de segmento, nessa remo-
ção, podem não ter seu direito a 1/3 da jornada garantido.

Os/as professores/as que estão na Educação Infantil Par-
cial, no Ensino Fundamental e os/as professores/as de Arte e 
Educação Física, ainda aguardam do Governo uma resposta 
para seu direito a 1/3 da jornada em atividades extraclasse, 
como garante a LEI.

O SINDEMA desde 2008, quando a Lei 11.738/08 foi apro-
vada, tem se posicionado junto aos/as docentes na Luta para ga-
rantir esse direito. Em setembro realizamos uma Plenária da Edu-
cação que contou com maciça participação dos/as professores/as, 
onde foi construído um plano de Luta para pressionar o Governo 
a cumprir a determinação judicial e garantir esse direito.

Em mesa setorial entre Governo e SINDEMA, no final de 
outubro, a Prefeitura alegou não ter condições financeiras para 
aplicar a jornada de 1/3 de atividades extraclasse, mesmo após 
10 anos da aprovação da LEI. A Administração Municipal se 
comprometeu a apresentar proposta de implantação, contudo até 
agora, nada!

Continuaremos mobilizados/as, na luta por direito 
às condições de trabalho, jornadas e salários.

Cumpram a Lei do Piso! 

Queremos um terço da jornada já para todos/as!
Nenhum Direito a menos!

GOVERNO LAURO NÃO ATENDEU A PAUTA DOS/AS AGENTES DE COZINHA

DEVO, NÃO NEGO,  
PAGO QUANDO PUDER!
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A SAÚDE PÚBLICA PEDE SOCORRO!

O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de ha-
bitantes que tem um sistema público de saúde gratuito, 
universal e de abrangência nacional. O Sistema Único de 

Saúde (SUS) completou 30 anos em junho de 2018. Porém, desde 
2015, o SUS tem sido alvo de sucessivos ataques, que visam redu-
zi-lo ao mínimo e dar prioridade total à iniciativa privada.

Em 2015, deputados e senadores aprovaram a Emenda Cons-
titucional 86, retirando os recursos do pré-sal que seriam investi-
dos em Educação e Saúde. 

Em 2016, eles também aprovaram a Emenda Constitucional 
95, que congela por 20 anos os gastos com Saúde e Educação. Até 
o ano passado, o  Brasil investia cerca de 3,7% do PIB em saúde. 
Com o teto de gastos, estima-se que esse investimento despencará 
para menos de 1% em 2030. Na prática, isso significa menos Far-
mácia Popular, menos postos de saúde, menos hospitais, menos 
profissionais de saúde nos territórios.

Esse é só um pequeno retrato da situação gravíssima que es-
tamos vivendo, a qual a Saúde é mera mercadoria nas mãos de um 
governo golpista que amplia benefícios oferecidos aos empresá-
rios da Saúde enquanto retira direitos de toda a população. 

As mudanças acontecem em uma velocidade assustadora, 
como foi com a Política Nacional de Saúde Mental, com o incen-
tivo às parcerias com comunidades terapêuticas, abrindo espaço 
para o retorno do modelo manicomial e o corte de recursos desti-
nados ao atendimento dos pacientes que, só no mês de novembro, 
foi de 78 milhões. 

Na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), as mudan-
ças realizadas através da Portaria nº 2436, MS, de 21/09/2017, 
desestruturam o Programa Saúde da Família. Com a aprovação da 
Lei 11.350, de 05/01/18, os/as Agentes Comunitários/as de Saúde 
e de Endemias, peças chave do Programa Saúde da Família, te-
rão sua atuação fragilizada, já que ao “regulamentar”  a profissão, 
essa Lei desconsidera a especificidade do trabalho desses/as agen-
tes e os/as atribui procedimentos de competência da enfermagem. 

A saída de Cuba do Programa Mais Médicos encerra um ciclo 
importantíssimo de garantia do direito constitucional da universa-
lidade de acesso à saúde. O Programa foi lançado em 2013, com 
o objetivo de, através da presença de médicos de outros países, 
suprir a carência desses profissionais nos municípios do interior e 
nas periferias das grandes cidades brasileiras. 

O desmonte do Sistema Único de Saúde pode nos condenar a 
uma situação de desassistência nunca vista desde a sua criação e 
atingirá mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras que, de al-
guma forma, usam o SUS seja no atendimento de saúde, nas ações 
de urgência, nas campanhas de vacinação, nos bancos de sangue, 
nas farmácias populares, no monitoramento de estabelecimentos 
pela vigilância sanitária. 

Essa desassistência, no fim das contas, poderá resultar na 
criação de um mercado para os “planos de saúde baratos”, já que o 
governo golpista e seus aliados no Congresso Nacional, com uma 
mão travam os investimentos na saúde pública e, com a outra, li-
beram os lucros dos donos de planos de saúde, à custa de reajustes 
e medidas que oneram ainda mais os seus usuários. 

Mais do que nunca a defesa da saúde pública, gratuita, uni-
versal e de qualidade com valorização dos trabalhadores em 
saúde, com investimento  na educação permanente e formação 
profissional, com a garantia de salários dignos e valorização do 
serviço público deve ser pauta permanente da luta de toda a classe 
trabalhadora e compromisso cotidiano dos profissionais da área.

Esta carta é também um desabafo, mas é principal-
mente um chamado à luta. Quero dialogar com minhas 
companheiras e companheiros de trabalho, com aqueles 
com quem convivo cotidianamente e divido minhas angús-
tias e também minhas alegrias de prestar um serviço tão 
importante para a vida da população da minha cidade.

Mas é com tristeza que posso dizer que a “saúde de 
Diadema está doente” e é preciso dizer aqui que a Admi-
nistração Municipal é responsável por isto.

Os trabalhadores/as da saúde realizam seu trabalho 
enfrentando todo tipo de adversidade, sem contar, na 
maioria das vezes, com a mínima infraestrutura necessá-
ria por parte da Secretaria de Saúde e da Prefeitura. Para 
ilustrar essa situação, quero citar os vários casos de funcio-
nários assaltados dentro das Unidades de Saúde. Os graves 
problemas de segurança e condições de trabalho colocam 
em risco a vida dos/as trabalhadores/as e da própria 
população atendida nas UBSs, Hospital Municipal, Pronto 
Socorro, SAMU, Quarteirão da Saúde e CAPSs.

Fazemos a nossa parte, enfrentando as dificuldades e 
as precárias condições de trabalho, com o compromisso de 
assegurar o melhor atendimento possível à população de 
nossa cidade.

No entanto, não temos as condições mínimas de traba-
lho no Hospital Municipal, no Pronto Socorro e no Quartei-
rão da Saúde, faltam recursos humanos, porque muitos dos 
nossos companheiros de trabalho não suportam a pressão 
e o assédio moral das chefias, vão embora e seus postos de 
trabalho não são repostos. Os que ficam trabalham por dois 
ou três, e acabam, muitas vezes, adoecendo.

Como se não bastasse tudo isto, faltam leitos, roupas 
de cama, material de higiene para os pacientes internados, 
as camas hospitalares estão em péssimo estado de con-
servação e quebradas, faltam cadeiras de roda adequadas 
para o transporte de pacientes, faltam macas e carrinhos 
adequados para a distribuição da alimentação para os 
enfermos hospitalizados, faltam equipamentos adequados 
para a esterilização de materiais (autoclave, ar comprimi-
do e outros) e muitos exames como RX, Ultrassonografia e 
Tomografia só estão sendo realizados em casos de urgência, 
ainda assim em algumas unidades, o que causa demora e a 
necessidade de transportar os pacientes até os locais onde 
os equipamentos ainda funcionam.

Nas UBSs a realidade não é diferente: falta papel 
higiênico, material de limpeza, gazes para curativos, agu-
lha para a coleta de sangue, medicação na farmácia e as 
impressoras não funcionam, falta até caneta! 

Quem responde para a população, muitas vezes revol-
tada com tanto descaso na Saúde em Diadema, somos nós 
trabalhadores que estamos na “linha de frente” do atendi-
mento de saúde.

Os trabalhadores e população não podem ser penali-
zados pela má gestão da Prefeitura de Diadema, e a nossa 
luta por melhores condições no trabalho é para oferecer um 
atendimento de qualidade na Saúde, direito da população 
seja nas UBSs, CAPSs e em todos os serviços da saúde desta 
cidade.

Faço aqui um apelo e um chamado a todos/as os/as 
profissionais da saúde que todos os dias lutam para superar 
toda e qualquer adversidade em nome da defesa da vida 
e do alívio do sofrimento das pessoas e dos seus familiares: 
vamos exigir respeito e condições de trabalho adequadas!

É este espírito de luta e consciência do nosso papel que 
nos dão forças para continuar na labuta do dia a dia e na 
luta por dias melhores. Nossa história é de luta! Desta luta 
eu não desisto!

CARTA DE DESABAFO DE UMA 

TRABALHADORA DA SAÚDE
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REAJA E LUTE EM DEFESA DA APOSENTADORIA!

O debate sobre a Reforma da Previ-
dência Social voltou com força total 
após as eleições, ameaçando os di-

reitos em relação à aposentadoria.
Se a mobilização dos/as trabalhadores/

as, liderados pela CUT e demais centrais sin-
dicais, tinha derrotado o projeto do governo 
golpista de Michel Temer de enfiar goela 
abaixo da classe trabalhadora essa reforma, 
agora com a eleição de Bolsonaro,  a ideia 
do ‘novo’ governo é privatizar a Previdência 
acabando com seus pilares de proteção so-
cial, deixando o futuro de milhões de brasi-
leiros e brasileiras nas mãos dos bancos.

Bolsonaro e seus apoiadores, dentre 
eles Paulo Guedes, que é o homem dos ban-

cos, defendem um modelo de capitalização 
(privado) com contas individuais, substi-
tuindo o atual sistema de repartição, finan-
ciado de modo tripartite, ou seja, que conta 
com a participação do Estado, empresas e 
trabalhadores. 

Esse modelo de capitalização deixa de 
garantir o salário mínimo e sua aposentado-
ria passa a ser apenas aquilo que o trabalha-
dor conseguir poupar para si mesmo. Acaba 
com a solidariedade entre gerações, ou seja, 
entre quem está trabalhando  e que contribui 
para aqueles que já deram os melhores mo-
mentos de suas vidas se dedicando ao traba-
lho e no final, terem o direito a um momento 
de descanso e dignidade.

PREVIDÊNCIA POR CAPITALIZAÇÃO 
Quem contribui 35 anos com R$ 76,32 recebe 
uma aposentadoria mensal de R$ 224,95

Assim, bancos, seguradoras e até fun-
dos de pensão de estatais irão administrar, da 
forma como acharem melhor de acordo com 
seus interesses, a poupança individual dos 
trabalhadores e trabalhadoras.

Vale lembrar que as Reformas na Pre-
vidência realizadas em países como Chile 
e México resultaram em aumento das desi-
gualdades sociais, falta de recursos para os 
mais pobres e crise profunda nestes países. 

CHILE: Em 1987, a ditadura de Pinochet adotou o modelo de capi-
talização, o mesmo que Bolsonaro quer para o Brasil. Sem a proteção 
do Estado e nem aporte dos patrões, os trabalhadores tiveram que 
contribuir individualmente, tendo suas poupanças administradas por 

empresas privadas. O resultado foi trágico: dados da Superintendência de Pensiones de 
Chile comprovam que hoje, trabalhadores que se aposentam com R$ 2.635, por exemplo, 
recebem entre R$ 660 (mulheres) e R$ 870 (homens), o que representa menos da metade 
do salário mínimo chileno, numa condição desumana. Em geral essa aposentadoria dura 
apenas 5 anos, quando acaba a “poupança” que é a capitalização. Depois disso os aposen-
tados são jogados aos cuidados de suas famílias. Esse dado é tão dramático que o Chile 
tornou-se recordista de suicídios de aposentados.

MÉXICO: A Reforma da Previdência no México foi adotada em 1997 
com a mesma lógica da capitalização. Como muitos trabalhadores não 
tem carteira assinada e não conseguem contribuir para a aposentadoria 
por conta dos baixos salários, ficarão certamente sem o benefício aos 

chegarem aos 65 anos, idade mínima para se aposentar no México. Isso já ocorre atualmente 
com 77% dos idosos num país onde mais de 45% da população vive na extrema pobreza.

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA DE 
BOLSONARO E PAULO GUEDES INTERFERE 
NA VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS? 
As mudanças das regras na legislação federal 
e na Constituição dos direitos de aposenta-
doria deverão atingir todos os servidores das 
esferas federal, estadual e municipal e tam-
bém trabalhadores do setor privado, além, 
de pensionistas e trabalhadores rurais. 

VOCÊ SABE ONDE ESTÁ O PROBLEMA DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL? 
Os devedores da Previdência são os grandes 
empresários, que acumularam uma dívida 
até 2015 de R$ 374,9 bilhões, mais do que o 
dobro do suposto rombo (R$ 149 bi) que o 
governo justifica para realizar a falsa refor-
ma. Somente com desonerações e renúncias 
foram mais de R$ 283 bilhões que deixaram 
de entrar nos cofres da seguridade.

ATENÇÃO CIPEIROS/AS – DIA 12 DE DEZEMBRO TEM FORMAÇÃO NO SINDEMA!

ENTENDA ISSO:
PREVIDÊNCIA PÚBLICA ATUAL 
Quem contribui 35 anos com R$ 76,32 recebe 
uma aposentadoria mensal de R$ 954,00
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Vamos à luta em defesa da 
Previdência Social pública, so-
lidária e universal, que garanta 
a dignidade aos trabalhadores 
e trabalhadoras e que amplie a 
proteção social e os direitos.

Em cumprimento ao Acordo das CIPAS firmado entre Sindicato e PMD, o Sinde-
ma está promovendo, bimestralmente, a formação e Capacitação para os Cipeiros/as.

Já realizamos este ano 3 encontros onde debatemos Assedio Moral, a NR5, a  Hi-
gienização de Mãos e Uso de Luvas, a Reforma Trabalhista com ênfase na atuação das 
CIPAS, a Lei Maria da Penha na perspectiva do empoderamento da mulher nos locais 
de trabalho, a Utilização de Ferramentas de Gestão na Avalição de Riscos Operacio-
nais e as Consequências Econômicas e Sociais dos Acidentes de trabalho.

Novo encontro será realizado no dia 12 de dezembro de 2018. Na parte da manhã, 
teremos palestra e debate sobre a Terceirização e seus Impactos, com Victor Pagani, 
do DIEESE e na parte da tarde, avaliação das Formações realizadas durante o ano de 
2018.  Contamos com a presença de todos/as os/as cipeiros/as.



VEM AI O 1º CONGRESSO DO 
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS DE DIADEMA!

Com o novo Estatuto do Sindema aprovado no final 
de 2016, o Congresso passou a fazer parte da estru-
tura organizacional da nossa Entidade Sindical e a 

se constituir no fórum máximo de decisão da categoria.
O Congresso deve acontecer a cada três anos e tem como 

objetivo avaliar a situação geral da categoria, as atividades rea-
lizadas e deliberar sobre metas e linhas gerais de ação para os 
anos seguintes. 

Visando o cumprimento das nossas determinações estatu-
tárias, a Diretoria Plena convoca para o próximo dia 12 de de-
zembro de 2018, às 18 horas, Assembleia de Associados para 
deliberar sobre a realização do 1º Congresso do Sindicato dos 
Funcionários Públicos de Diadema e sobre os temas gerais, di-
nâmica, regimento e critérios de participação deste Congresso.

Uma das principais instâncias deliberativas de nossa 
categoria, o Congresso deverá ser o espaço para manifes-
tações, opiniões, teses e proposições que serão debatidas e 
definidas como prioridade para nossa ação sindical nos pró-
ximos três anos. 

De forma democrática, são os/as trabalhadores/as que 
definirão nossos rumos e a direção da entidade caberá dar 
cumprimento às ações planejadas. Portanto, cada delegado 
(a) deve ser o portador das reflexões ocorridas no seu local 
de trabalho, pautando no congresso os temas e propostas para 
melhor organização de nossa categoria frente à conjuntura que 
teremos pela frente.
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ANIMAÇÃO MARCA PRESENÇA NO PASSEIO DOS APOSENTADOS E 
APOSENTADAS PROMOVIDO PELO SINDEMA

       AGENDA – Recesso Sindema   
 de 21 de dezembro de 2018,  
 às 12h, até 1 de janeiro de 2019

Fique por dentro de nossas lutas, atividades e convênios:
Acesse nosso site: www.sindema.org.br
E siga-nos no Facebook: facebook.com/sindema.org

Para brindar a vida e as amizades em grande estilo, os/as aposentados/as do Sindema ti-
veram um dia de muita descontração no passeio promovido pelo Sindicato dos Funcionários 
Públicos de Diadema, no dia 11 de novembro, ao recanto JB em Cotia.

As horas de lazer foram marcadas pela integração entre os/as participantes, contato com 
a natureza, passeios, atividades físicas orientadas pelos monitores, participação em bingos e 
baile para a comemoração dos aniversariantes.

Entre os cerca de 60 participantes, contando aposentados/as e familiares, ficou a certeza 
de que os momentos de descontração vivenciados pelo grupo fortalecem a nossa luta e recar-
regam as energias para as novas “batalhas”.

QUEM FAZ A LUTA, TAMBÉM FAZ A FESTA! 
FOI ASSIM EM NOSSA 13ª FESTA!

Ganharam livros “Na Construção da Historia Esbarrei na 
Contramão”, da companheira servidora aposentada Leda 
Beserra: Silvia Helena da Silva – EMEB Tarsila do Amaral 
e Verônica Maria da Consolação Tajima  – EMEB Jose 
Rodrigues Pinto.

Ganharam Vales de R$ 200,00: Marilene Mendes da Silva – 
Aposentada; Lucidalva Barbosa Beirigo  – Vigilância à Saúde 
e Admilson Claudio Rosa – Defesa Social.

Ganhou a Bicicleta: Maria Aparecida Carvalho Grando – 
Aposentada

Ganhou a TV 32”: Claudio Martins de Freitas – Defesa Social

Acesse nosso site e nossa página do facebook para conferir 
as  fotos da 13ª Festa do Sindema  

Descontração, alegria e muitos reencontros marcaram a 
13ª Festa Comemorativa do Dia dos Funcionários Públi-
cos, promovida pelo Sindema, no dia 01 de novembro de 

2018, no Clube Okinawa.   Enquanto a maioria das pessoas dan-
çava ao ritmo da Banda Única, outros aproveitaram para rever 
amigos ou confraternizar com familiares. 

Parabéns, servidores e servidoras mais uma vez abrilhantaram nos-
sa Festa e fizeram desta um espetáculo muito agradável e cheio de 
sorrisos!

Abaixo, segue 
o nome dos 

sortudos 
e sortudas 

contemplados/as 
no sorteio entre 

sócios/as do 
Sindicato, nessa 

festa:


