
JORNAL DO SINDICATO 
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema 

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADEDEZEMBRO/2019

   PREFEITO  
NOTA ZERO

CATEGORIA MOBILIZADA OBRIGA PREFEITO LAURO 
MICHELS A RECUAR DA “LEI DO CALOTE NO IPRED”

0% DE REAJUSTE

CALOTE NO IPRED
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 1º CONGRESSO DO SINDEMA:  
A CATEGORIA DECIDE OS RUMOS DA LUTA

O 1º Congresso do SINDEMA – Sindicato dos Funcioná-
rios Públicos de Diadema foi realizado nos dias 29 e 30 
de outubro de 2019, na Subsede do Sindicato dos Meta-
lúrgicos do ABC, em Diadema. 

Com a participação de delegados/as  eleitos/as  pela categoria e 
convidados /as de importantes Sindicatos de Trabalhadores do ABC 
e da cidade de SP, além de dirigentes da FETAM-SP, CUT ABC e 
CUT SP, os trabalhos do Congresso tiveram início na noite de 29 de 
outubro, com Debate sobre a Conjuntura Nacional e Internacional 
que contou com a participação de Marilane Oliveira Teixeira, Eco-
nomista, Doutora e Pesquisadora do CESIT/IE-UNICAMP, e Sérgio 
Nobre, Presidente Nacional da CUT.   

 No segundo dia, os/as 180 delegados/as presentes dividiram-se 
em grupos de trabalho para analisar e debater as propostas apresentadas 
no Caderno de Textos, construídas nas quatro etapas pré-congresso. 

CONGRESSO DEFINE AS 
PRIORIDADES DA LUTA

As principais propostas dis-
cutidas e aprovadas pelos/as ser-
vidores/as públicos/as municipais 
apontam para o fortalecimento 
do SINDEMA na organização e 

representação por local de trabalho (Delegados/as de Base); criação 
dos coletivos de Saúde e Educação como espaços privilegiados para a 
formação, aglutinação de experiências, construção de diretrizes e pos-
sibilidades de intervenção, em instâncias de decisão nas respectivas 
áreas; fortalecimento do coletivo de Aposentados/as com pautas es-
pecíficas deste segmento, além de ações para concretizar  formação 
permanente para o conjunto da categoria, o financiamento das lutas e a 
unidade com outros sindicatos e organizações populares para enfrentar 
a conjuntura e os ataques. Os/as  delegados/as  também debateram o 
combate  às privatizações e a terceirização do serviço público via Or-
ganização Social (OS) e Convênios. 

A Reforma da Previdência e seus impactos para o conjunto da 
classe trabalhadora e para os/as  servidores/as  públicos/as  bem 
como a situação do IPRED, Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos de Diadema, frente aos sucessivos “calotes” da Prefeitura 
de Diadema que não tem feito o pagamento de acordos de parce-
lamentos de dívidas e tem deixado de repassar a parte patronal ao 
Instituto, esteve também no centro da pauta do Congresso.  

Para combater esses ataques, foram aprovadas propostas como 
campanha permanente em defesa do IPRED; prioridade na luta para 
que governo municipal cumpra com o pagamento dos acordos e da 
parte patronal e participação nas lutas gerais pela revogação da Re-
forma da Previdência.

A estratégia do Sindema frente aos ataques e retrocessos imple-
mentados contra a classe trabalhadora é a defesa intransigente dos 
direitos, organização da resistência permanente para a reversão des-
tes ataques, articulando as lutas gerais com as lutas específicas dos/
as  servidores/as públicos/as de Diadema. 

O SINDEMA organizará e mobilizará a categoria para, em con-
junto com outros sindicatos, centrais sindicais e movimento popular, 
lutar pelo fim das políticas ultraneoliberais aplicadas pelo Governo 
Bolsonaro, que tiram direitos da classe trabalhadora, em defesa da 
democracia e da soberania nacional.

CONGRESSO BENEDITO DE OLIVEIRA 
LIMA, UMA HOMENAGEM AO NOSSO 
COMPANHEIRO DITO

Dentre as resoluções aprovadas no 1º Congresso 
do Sindema, aprovamos também por unanimida-
de denominar este 1o Congresso como “Congres-
so Benedito de Oliveira Lima”, em homenagem 
ao nosso diretor Dito, falecido no início de 2019.

O caderno de resoluções do 1º Congresso 
do SINDEMA estará disponível em breve.



DUAS FACES DE UMA MESMA MOEDA
BOLSONARO LÁ, LAURO MICHELS AQUI!
SÓ A LUTA DERROTA O RETROCESSO!

O prefeito Lauro Michels encerrou o ano com reajuste 0% 
em 2019. Isto é uma afronta, um desrespeito aos direitos 
básicos dos trabalhadores e trabalhadoras.

Vale lembrar que Michels no início do seu mandato afirmou 
“que não precisava do Sindicato para ‘fazer o óbvio’ que é dar a 
reposição da inflação para o funcionalismo de Diadema”!

Ou seja, além da degradação crescente nas condições de tra-
balho, dos calotes sucessivos no IPRED, da terceirização e da de-
sorganização do trabalho que leva a recorrentes práticas de assédio 
moral, o prefeito Lauro Michels nega um direto básico: a reposição 
anual da inflação.

Para avançar na destruição do IPRED, no apagar das luzes de 
2019, na última quinta feira, dia 12 de dezembro o prefeito Lauro 
Michels enviou um projeto de lei para a Câmara suspendendo o 
pagamento da alíquota suplementar do IPRED em 2019 e 2020.

O prefeito caloteiro, além de arrochar os salários quer acabar 
com o Instituto de previdência construído com o suor, o trabalho e 
o sacrifício dos servidores municipais. 

A irresponsabilidade de Michels viola os direitos básicos da 
categoria: reajuste salarial e previdência!

A resposta para o desgoverno Lauro é servidores e servidoras 
nas ruas, nos bairros, denunciando o arrocho, as precárias condi-
ções de trabalho e a má gestão, mobilizando e organizando a cate-
goria para barrar este projeto de calote e iniciar o ano de 2020 com 
muita mobilização e uma greve poderosa para assegurar salário 
reajustado e previdência.

Não vamos aceitar Arrocho Salarial e a destruição do IPRED. 
Foi com essa disposição que a categoria mobilizada pelo Sindicato 
obrigou Lauro a retirar o projeto do calote da Câmara.  Vamos exi-
gir nas ruas o que Lauro Michels está devendo ao funcionalismo e 
ao povo de Diadema: valorização, respeito, compromisso com o 
serviço público!  

O Sindema existe para a defesa dos direitos e do serviço pú-
blico, e junto com a categoria em luta sempre garantiu e ampliou 
conquistas. 

Essa história de lutas e vitórias vai continuar! 
Juntos somos fortes!

LAURO DECLARA GUERRA AOS SERVIDORES
REAJUSTE ZERO E DESTRUIÇÃO DO IPRED
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Acesse o site do Sindema 
(www.sindema.org.br) para 
informações completas 
sobre a situação do IPRED

MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA OBRIGA PREFEITO  
A RETIRAR PROJETO QUE DÁ CALOTE NO IPRED!

Mais uma vez servidores e servidoras de Diadema atenderam 
o chamado urgente da Direção do Sindema e, em menos de uma 
hora, ocuparam a Câmara de Diadema em defesa do IPRED e con-
tra o novo “calote” que o Prefeito Lauro Michels quer impor ao 
funcionalismo. A categoria exigiu e a votação foi suspensa. No dia 
seguinte, sexta-feira 13, Lauro Michele retirou o projeto da Câmara. 

Como se não bastasse o atraso nos 4 parcelamentos que a 
PMD tem com o IPRED, que são mais de 58 milhões, o atraso na 
contribuição patronal e alíquota suplementar que já somam uma 

dívida que ultrapassa 
120 milhões, agora o 
Prefeito Lauro Michels 
quer mudar a lei e   “suspender” a sua obrigação  de fazer o repasse 
da Alíquota Suplementar devida pela Prefeitura ao nosso Institu-
to de Previdência, sem aprovação no Conselho Deliberativo do 
IPRED e sem debate com os/as trabalhadores/as municipais! 

Mas estão claras as intenções do Prefeito: calote no reajuste 
e no IPRED!

SE NÃO LUTAR, VOCÊ VAI PAGAR ESSA CONTA!

O governo federal e municipal querem você trabalhe muito mais tempo, receba aposentadorias menores e pague 
alíquotas de contribuição maiores, de 11% para 14% podendo chegar até 22%, no caso daqueles que já registram 
déficits em seus regimes de Previdência.
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14ª Festa Comemorativa do Dia dos Funcionários 
Públicos reúne a categoria em grande confraternização!

A tradicional Festa Comemorativa do Dia dos 
Funcionários Públicos, realizada pelo Sindicato 
dos Funcionários Públicos de Diadema no dia 01 

de novembro, no Clube Okinawa, repetiu o sucesso das 
edições anteriores.

O evento ofereceu atrações para todos os públicos e 
idades. Os/as  servidores/as  e seus familiares puderam 
saborear um delicioso churrasco, dançar e reencontrar 
amigos /as de trabalho. A animação ficou por conta da 
Banda Faixa Nobre e da participação especial do Robô 
que roubou a cena e fez a diversão dos servidores e ser-
vidoras. Um espaço somente para as crianças também foi 
organizado, com cama elástica e piscina de bolinha para 
a diversão da garotada. 

Vários prêmios foram sorteados aos/as servidores/as  
sindicalizados/as, entre eles prêmios em dinheiro, bici-
cleta e televisão.

Nossa Festa é um momento de confraternização, di-
versão e alegria. É um evento em homenagem a todos os 
servidores e servidoras que fazem nossa luta! 

Resistir e lutar!

       AGENDA – Recesso Sindema   
 23 de dezembro de 2019  
 a 5 de janeiro de 2020

Acesse o site 
do Sindema e 
nossa página 
do Facebook 
para conferir 
as fotos da 
14ª Festa!

Atenção Servidores/as que têm o Convênio 
GREENLINE: as novas carteirinhas com o logo da 
Empresa NOTREDAME INTERMÉDICA, com validade 
a partir de 01/12/2019, já estão disponíveis para a 
retirada na sede do SINDEMA.

CONVÊNIO GREENLINE
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A luta em defesa dos nossos direitos e do serviço público é uma só! Desejamos a todos e a todas boas festas, em paz, com muita 
solidariedade e fraternidade. Que estes momentos fortaleçam a todos e todas para as grandes lutas que travaremos em 2020.


