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14  JUNHO
DE

GERAL
OS/AS FUNCIONÁRIOS/AS PÚBLICOS/AS  

DE DIADEMA VÃO PARAR!
CONTRA A REFORMA  

DA PREVIDÊNCIA!
Concentração às 8h no Sindema

GREVE
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Em assembleia realizada dia 24 de maio, 
servidores/as municipais de Diadema 
aprovaram a adesão à Greve Geral

A reforma da previdência de Bolsonaro – PEC 06 - destrói o 
direito à aposentadoria de milhões de trabalhadores/as, livra 
os empresários de bilhões de sonegação e entrega as aposen-

tadorias para os lucros dos banqueiros. 
A proposta de Bolsonaro quer estabelecer a idade mínima de 65 

anos para homens e 62 anos para as mulheres e, tempo mínimo de 
contribuição de 25 anos, cinco anos a mais do que os/as trabalhadores/
as da iniciativa privada, para que os/as servidores/as tenham acesso a 
60% do salário benefício de aposentadoria. Para receber integralmen-
te, o valor será acrescido de 2% por ano trabalhado após 20 anos de 
contribuição para chegar ao valor integral. Portanto, terá que chegar a 
40 anos de contribuição. No caso dos professores e das professoras, a 
aposentadoria será somente aos 60 anos. 

A Reforma também prevê redução salarial via aumento das alí-
quotas, pois no máximo em seis meses a contribuição passará de 
11% para 14%.   A redução salarial que virá para os/as servidores/as 
não para por aí, pois prevê a criação de contribuições extraordinárias 
que podem chegar até 22% para cobrir déficits nos institutos pró-
prios, no nosso caso do IPRED. Essa reforma mostra com clareza: o 
governo Bolsonaro é inimigo dos/as servidores/as públicos/as!
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Em 15 de maio, a Greve Nacional da Educação que para-
lisou e levou as ruas mais de 1,5 milhão de trabalhadores/as e 
estudantes/as em todos os cantos do país contra a Reforma da 
Previdência e Contra os Cortes de Recursos da Educação, já de-
monstrou a disposição de luta da classe trabalhadora para impe-
dir a aprovação desta Reforma.

No dia 30 de maio, novamente estudantes e trabalhadores/as 
somaram forças e voltaram às ruas em defesa da educação e do 
direito a aposentadoria. 

A hora é agora! Dia 14 de junho vamos fazer a maior 
GREVE GERAL que este país já viu e derrotar a Reforma 
da Previdência!  Vamos à Luta! 

No dia 15 de Maio, DIA 
DA GREVE NACIONAL DA 
EDUCAÇÃO, os professores 
e as professoras da rede 
municipal de Diadema 
ocuparam as ruas em Defesa 
da Educação e Contra a 
Reforma da Previdência

Foi fechado Acordo entre a PMD e Direção do Sindema para 
a reposição do dia 15 de Maio de 2019 - Greve Nacional da 
Educação contra a Reforma da Previdência e Em Defesa da 

Educação. A jornada integral do/a professor/a poderá ser reposta 
(horários de aula e HTPC) e os demais servidores/as da educação 
que aderiram poderão também fazer a compensação.

A reposição poderá ser feita por meio de compensação atra-
vés de atividades e festividades escolares, previstas ou acrescidas 
no Calendário Escolar, através de Hora-Aula no contra turno, na 

complementação de jornada ou horas fracionadas (cobertura de 
hora de almoço ou saída médica de outro profissional).

O Acordo prevê ainda que poderão ser utilizados Banco de 
Horas, Abono T.R.E., Falta Abonada para a reposição a ser nego-
ciada com a chefia imediata (mediante acerto prévio / antecipado 
com a chefia imediata - não será aceito pelo sistema nenhuma 
hora a mais realizada sem autorização prévia).

As horas paralisadas não acarretarão prejuízos para as gratifi-
cações (Abono Regência e Função Gratificada).

ACORDO GARANTE A COMPENSAÇÃO DO DIA 15 DE MAIO – 
GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO



De acordo com Ofício protocolado pela 
Administração no Sindema na tarde do 

dia 24 de maio, a Prefeitura tem impeditivo le-
gal para reajuste nos salários já que informou 
neste documento que a Despesa com Pessoal 
no 1o quadrimestre de 2019, chegou a 54,5% 
da Receita Corrente Líquida.

A PMD formalizou contraproposta de rea-
juste nos benefícios a partir de julho de 2019 
(3,94% de reajuste nos vales refeição e alimen-
tação e 10% de reajuste no subsídio do Convê-
nio Médico) e nova rodada de negociação para 
o dia 17 de junho.

Na Assembleia que aconteceu na sede do 
Sindicato no dia 24 de maio, os/as servidores/
as recusaram a contra proposta da Prefeitura 
de Diadema em relação ao reajuste dos bene-
fícios.

Foi aprovado pelos/as servidores/as um 
plano de lutas e mobilização e a realização da 
Mesa Permanente de Negociação com a Pre-
feitura, com data de Reunião agendada para o 
dia 17 de junho, para a continuidade das nego-
ciações referentes aos reajustes nos benefícios 
- vale alimentação, vale refeição e subsídio do 
Convenio Médico, e em torno da reposição da 
inflação e demais itens importantes da Pauta de 
Reivindicações da Campanha Salarial 2019, 
como melhoria das condições de trabalho e 
combate ao assédio moral no trabalho. Essa 
Reunião será importantíssima para apurarmos 
possíveis divergências entre as informações 
publicadas oficialmente pela Administração 
no jornal do dia 30 de maio (Relatório de Ges-
tão Fiscal), dados apresentados na Audiência 
Pública de Finanças realizada em 31 de maio e 

dados informados em documento que a Admi-
nistração protocolou no Sindema.

Não vamos aceitar arrocho salarial! Ao 
longo dos últimos 14 anos, foi com nossa or-
ganização e luta que conquistamos a reposição 
integral da inflação para todos e todas, evolução 
funcional para diversos cargos, redução da jor-
nada de trabalho para outros, além da equipara-
ção salarial no magistério, entre dezenas de ou-
tras grandes e pequenas conquistas. Em 2019, 
não será diferente: só com muita mobilização e 
luta, avançaremos em nossas conquistas! 

No dia 17 de junho, está agendada Reu-
nião da Mesa de Negociação com a Prefeitura 
e no dia 27 teremos nova Assembleia. Se não 
tiver proposta decente, mais uma vez convoca-
remos nossa categoria que responderá a altura 
com sua garra e disposição de luta.
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CAMPANHA SALARIAL 2019
Dia 27 de Junho tem nova Assembleia no Sindema!

Servidores/as 
municipais de 
Diadema,  
reunidos/as 
em Assembleia 
recusaram a 
contraproposta  
da Prefeitura 
à Pauta de 
Reivindicações  
da Campanha 
Salarial 2019 
e aprovaram a 
continuidade das 
negociações

IPRED: TOMAM POSSE OS/AS ELEITOS/AS PARA O TRIÊNIO 2019-2022

Nos dias 16 e 17 de maio, cerca de 3500 
servidores/as de Diadema foram às urnas 

exercer o direito de escolher, de forma demo-
crática e participativa, seus representantes à 
frente do nosso Instituto de Previdência. 

Graças ao empenho da Comissão Eleitoral 
que teve que superar a oposição daqueles que 
defendiam a centralização da votação e enfren-
tar toda sorte de adversidades, nessa eleição, 
com as urnas itinerantes, a participação dos/
as servidores aumentou em 120 % (votaram 
na eleição de 2016 cerca de 1590 servidores/
as). Em que pese que muitos eleitores/as não 
conseguiram votar por conta dos horários que 
as urnas passaram nos equipamentos, teremos 
ainda muito a aprimorar na organização desse 
processo eleitoral com o objetivo de assegurar 

maior participação. 
Em 04 de junho de 2019, tomaram posse 

o diretor previdenciário Mário (Antônio Mário 
Carneiro Pereira), o Conselho Fiscal – Marcia 
Rezende (titular ativos/as)  e Shirley Duginski 
(suplente ativos/as) e Maria Aparecida Pappi 
(titular aposentados/as) e os/as conselheiros/
as deliberativo/as do IPRED, eleitos/as pelos/
as servidores/as para um mandato de 03 anos à 
frente do nosso Instituto: Titulares - Ana Clau-
dia (EMEB Evandro e Marcia Rodrigues), 
Robson (UBS ABC), Katia Chelli (CEREST/
UBS Nova Conquista e Piraporinha), Douglas 
(CAPS AD) e os Suplentes - Gilvan (CAIS), 
Ana Lúcia (UBS Centro), Ulisses (UBS Painei-
ras) e Sandra Regina (EMEB Trivinho).  Foram 
eleitas ainda para o Conselho Deliberativo re-

presentando os/as aposentados/as, as servidoras 
Maria Imaculada de Oliveira (Titular) e Ondina 
(Suplente)

Tem acento no Conselho Deliberativo do 
IPRED, além do Conselheiros/as eleitos/as, os/
as conselheiros/as indicados pela Prefeitura de 
Diadema e os/as servidores/as Ana Maria da 
Silva Santos (titular) e Joao Evangelista (su-
plente), indicados para representar o Sindicato 
dos Funcionários Públicos de Diadema neste 
Conselho.

O IPRED é uma conquista e deve ser de-
fendido pela categoria e por seus/suas represen-
tantes na diretoria e nos conselhos deliberativo 
e fiscal. Vamos exigir uma gestão transparente e 
responsável do nosso Instituto! Vamos defender 
nosso patrimônio com unhas e dentes!
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Sobra Insegurança e faltam condições de 
trabalho na Prefeitura de Diadema 
Insegurança 

A cada dia que passa chega mais relatos de servidores/as sobre o 
aumento das situações de insegurança nos equipamentos públicos 
municipais. Professores/as chegam para lecionar e tem os carros 
roubados ao adentrar no estacionamento das Escolas, servidores/as 
da Saúde são assaltados dentro das UBSs/ CAPS/ Hospital e Pronto 
Socorro, trabalhadores/as da Assistência Social são ameaçados/as 
e roubados/as dentro dos próprios municipais. Constantemente os 
Equipamentos Municipais tem sido alvo de roubo de fiações e equi-
pamentos, como foi o caso recente do Quarteirão da Saúde. 

Condições de Trabalho 

Pesa ainda sobre os/as servidores/as municipais, além dos graves 
problemas de segurança, a falta de condições de trabalho, situações 
que colocam em risco, cotidianamente, a vida dos/as trabalhadores/
as municipais.

Saúde 

Nos Equipamentos 24 horas da Saúde, faltam leitos, roupas de 
cama, material de higiene para os pacientes internados, as camas 
hospitalares estão em péssimo estado de conservação e quebradas, 
faltam cadeiras de roda adequadas para o transporte de pacientes, 
faltam macas e carrinhos adequados para a distribuição da ali-
mentação para os enfermos, faltam equipamentos adequados e em 
funcionamento para a esterilização de materiais  e exames como 
Tomografia e Ressonância estão sendo realizados em casos de ur-
gência, em outras unidades como Hospital Estadual do Serraria. 

Nas UBSs a realidade não é diferente: falta papel higiênico, 
material de limpeza, gazes para curativos, agulha para a coleta de 
sangue, medicação na farmácia e as impressoras não funcionam, 
falta até caneta. No SAMU, um andar inteiro está interditado após 
o desabamento do telhado. No Centro de Controle de Zoonoses, o 
armazenamento e descarte de materiais tóxicos vencidos em locais 
impróprios e inadequados ameaçam a saúde dos/as servidores. 

Defesa Social 

A Guarda Civil de Diadema várias denúncias foram feitas, inclu-
sive por jornais da região, de que a maioria dos guardas está com 
o porte de armas vencido, metade da frota está parada por falta de 

manutenção, a comunicação entre a corporação estava sendo feita 
por meio de aplicativos de conversa devido ao sistema de rádios 
comunicadores ter ficado fora do ar e armas de choque (tasers) 
estão vencidas há quatro anos.

Para os Guardas Civis Patrimoniais faltam rádios de comuni-
cação e muitas vezes até uniformes.

Obras, Transporte e Meio Ambiente 

Na Secretaria de Obras, Transporte e Meio Ambiente, trabalha-
dores/as são transportados/as de forma inadequada em caminhões 
que os/as expõe ao risco de graves acidentes. Faltam Equipamen-
tos de Proteção Individual (botas, luvas, capacetes entre outros).

Educação

Na Educação, Agentes de Cozinha tem feito “vaquinha” para 
comprar as toucas que são obrigadas a utilizar para o manuseio e 
preparo de alimentos. Tem Escola Municipal que não tem geladei-
ra para armazenar alimentos perecíveis! Nas creches, os/as profis-
sionais se depararam com a falta de material de higiene pessoal, 
como sabonete líquido, luvas e toalha de papel. As brinquedotecas 
e bibliotecas são mantidas com materiais doados por professores/
as e pais. Para realizar a limpeza adequada, em várias escolas dire-
tores/as e agentes de serviços compram material de limpeza. Falta 
folha de sulfite e até giz!

Tem problema por todo lado!

Banheiros, refeitórios, cozinhas, consultórios, salas de aula, qua-
dras, pátios externos em condições precárias, com vazamentos de 
água, tetos desabando, paredes esburacadas, fiações elétricas anti-
gas e em péssimas condições de conservação, expõem servidores/
as a situações de risco constante em grande parte dos equipamen-
tos municipais. Na Escola Municipal Zilda Gomes, por exemplo, 
duas salas de aula estão interditadas desde março por conta das 
chuvas.

Os/as trabalhadores/as municipais e população não podem ser 
penalizadas pelos problemas de gestão da Prefeitura de Diadema! 
Nossa luta por melhores condições no trabalho é também para ofe-
recer um atendimento de qualidade, que é direito da população, 
em todos os serviços municipais desta cidade. Vamos exigir res-
peito e condições de trabalho adequadas!

DIA 28 DE JUNHO  
TEM FESTA JUNINA  
NO SINDEMA! 
Vamos reunir a categoria para 
um papo descontraído, regado 
a comidas e bebidas típicas e, é 
claro, muita música! Participe!

NA NOSSA
SEDE

PLENÁRIA COM AS/OS AGENTES DE COZINHA DA EDUCAÇÃO!
Dia 29 de Junho, sábado, às 09 horas, no Sindicato. Participe! Juntos/as somos mais fortes!


