
JORNAL DO SINDICATO 
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema 

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADEDEZEMBRO/2020

2021, ANO DE AVANÇAR 
A LUTA NA DEFESA DO 

SERVIÇO PÚBLICO!
o final do ano pandêmico de 2020, nos solidarizamos 
com todos e todas que perderam familiares e amigos 
para a COVID19, e homenageamos servidores e servido-
ras que foram vítimas do Coronavírus.

Saudamos todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão 
na linha de frente do combate à pandemia reafirmando o nosso 
compromisso de luta por condições de trabalho, respeito e valo-
rização profissional.

Apesar das medidas de afastamento social, buscamos todos 
os meios possíveis para manter a categoria mobilizada, denun-
ciando as condições de trabalho, aprimorando a comunicação, 
debatendo e resistindo aos ataques do governo Bolsonaro e de 
Lauro Michels. Que não foram poucos! Por mais absurdo que 
possa parecer, em meio a uma crise sanitária sem precedentes, 
os governos federal e municipal se aproveitaram da situação 
para atacar os servidores. 

De um lado a política genocida de Bolsonaro, e de outro 
a irresponsabilidade e a incompetência de Lauro Michels. Não 
bastasse o congelamento de reajustes e direitos até dezembro 
de 2021 aprovado no Congresso Nacional, Bolsonaro enviou 
ao Congresso um projeto de Reforma Administrativa, que na 
verdade é a destruição das políticas públicas e dos servidores 
públicos de todas as esferas.

É a luta unificada dos servidores públicos, mobilizando 
também a população contra a reforma destrutiva de Bolsonaro, 
apoiada por Rodrigo Maia e a maioria do Congresso Nacional, 
que pode impedir a destruição do que resta de direitos sociais 
da Constituição de 1988. 

Querem destruir o SUS, abrindo as portas para a privatiza-
ção de todo o sistema, querem destruir a educação pública, que-
rem precarizar totalmente as relações e contratos de trabalho, 
querem acabar com os concursos públicos!

Juntamente com a Campanha Salarial, esta é a luta que tra-
varemos em 2021. Ousadia, coragem, organização e disposição 
de luta não nos faltarão! Juntos, somos muito fortes! 

A

O ex-presidente e atual diretor do 
SINDEMA, José Aparecido da 
Silva, o Neno, assumirá pelo PT,  

em 1º de janeiro de 2021, uma cadeira 
na Câmara Municipal de Diadema.

É a primeira vez, em toda a histó-
ria do SINDEMA e da Câmara, que um 
diretor da entidade se elege vereador. 
Numa conjuntura nacional de ataques 
aos direitos dos servidores e do serviço 
público, esta é uma trincheira de luta 
fundamental, que vai fortalecer as nos-
sas ações no legislativo.  Vamos contar 
com um mandato que vai defender, 

com garra e conhecimento, as pautas 
da categoria e o serviço público.

José de Filippi Junior-PT será o 
próximo prefeito e esperamos que 
cumpra os compromissos inscritos no 
seu Programa de Governo. O SINDE-
MA seguirá firme, mobilizado e orga-
nizado na luta em defesa dos direitos 
da categoria, das condições de traba-
lho, da negociação coletiva, das políti-
cas públicas, contra as terceirizações e 
em defesa do IPRED. Luta firme com 
independência em relação a partidos e 
governos.

NENO, DIRETOR DO SINDEMA, 
É ELEITO VEREADOR! 
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Vale a pena lembrar!
2020 foi um ano de muitos  

novos desafios e lutas
JANEIRO E FEVEREIRO – Mobilizando a Saúde e a 
Educação

Em janeiro o sindicato esteve presente nas UBSs, No HM e nos 
demais locais de trabalho em reuniões e conversas, mobilizando pelo 
reajuste salarial, em defesa do IPRED e por melhores condições de 
trabalho. 

Em fevereiro, logo após o retorno às aulas, sindicato aquece a 
mobilização pela a defesa da Educação municipal  e do Estatuto do 
Magistério.

MARÇO – Mobilização para a Campanha Salarial 
e para a Greve Nacional em Defesa do Serviço 
Público

Com a casa cheia, assembleia no dia 06 de março aprovou a ade-
são à GREVE NACIONAL EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO, marcada 
para 18 de março e cancelada por causa das medidas de isolamento 
social.

Nesta mesma assembleia foi debatida e recusada a proposta do 
PREFEITO NOTA ZERO, que era de parcelar a inflação de 2019 de 4% 
em 4 vezes, de abril a dezembro de 2020. 

O Governo se comprometeu a apresentar outra proposta até o 
dia 18 de março, e aproveitou o início da pandemia para não honrar 
o compromisso firmado na negociação

Pandemia e pandemônio! É hora de defender as 
condições de trabalho!

Com a Saúde sucateada e precarizada, a pandemia do COVID 
chega em Diadema com os servidores sem as mínimas condições de 
atendimento à população.  Logo no dia 16 de março o SINDEMA exi-
giu medidas urgentes e denunciou a falta de condições de trabalho, 
materiais de higiene e proteção individual nos equipamentos. De-
pois de muitas denúncias públicas, quatro documentos entregues à 
Prefeitura exigindo as medidas de proteção dos servidores frente à 

pandemia, o SINDEMA ingressa com de-
núncia no Ministério Público do Traba-
lho e com ação na Vara da Fazenda Pú-
blica de Diadema já que ainda faltavam 
equipamentos de proteção individual e 
EPIs adequados, álcool gel e outros nos 
equipamentos de saúde e demais servi-
ços essenciais. 

ABRIL – Na luta contra o 
aumento da alíquota do IPRED! 

Em abril, o Prefeito achata mais ainda 
salários e aprovou na Câmara Municipal o 
aumento de 11% para 14% o desconto de 
IPRED para os/as servidores/as.  O Sindema 
conseguiu barrar a aprovação de medida 
que visava a suspensão da parte da dívida 
patronal com o Ipred.

MAIO – Cobrando da administração o atendimento 
às reivindicações

Sindema cobra a proposta de reajuste e as Mesas Setoriais para 
solução de problemas apontados na Secretaria de Habitação, Secre-
taria de Esporte e Lazer, Secretaria de Educação, Secretaria de Trans-
porte, Defesa Social, Saúde e Assistência Social. Em maio, mais um 
ataque da Prefeitura aos professores, Sindema mobiliza e lança cam-
panha contra a redução de salários dos/as professores/as e manuten-
ção do pagamento da Jornada Suplementar.

JUNHO – Na luta por condições de trabalho e 
contra o assédio moral na pandemia

Diante das denúncias dos professores sobre as condições de tra-
balho virtual na pandemia, o SINDEMA promoveu o Seminário - Diá-
logos Necessários: Educação, Diadema e Pandemia. Foram seis en-
contros virtuais que debateram Educação em Tempos de Pandemia; 
Os Desafios da Educação Infantil durante a pandemia; Os desafios da 
Educação Fundamental e EJA nas escolas de Diadema durante a pan-
demia; Experiências de outras redes de ensino durante a pandemia; 
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Os desafios da Família e Comunidade Escolar na pandemia; Educação 
no pós-pandemia. 

Segue a mobilização em defesa dos trabalhadores da Saúde - 
Conversa Ao Vivo: Cuidando de Quem Cuida – Trabalhadores/as da 
Saúde e outros na linha de frente ao combate à pandemia.

A Professora Mara Neide assume interinamente a presidência do 
Sindema diante do afastamento (obrigatório por lei) do presidente 
Neno para concorrer a uma cadeira na Câmara de Vereadores.

 
 
 

 
 

JULHO – Na luta nacional contra o congelamento 
de salários e direitos

No mês de maio, o governo Bolsonaro, aproveitou da aprovação 
da lei de ajuda financeira aos estados e municípios para enfrenta-
mento ao COVID19 e atrelou a ajuda ao congelamento de reajustes e 
outros direitos dos servidores. O sindicato promoveu vários debates 
sobre os efeitos da LC173 com a categoria e entra na Justiça contra a 
aplicação da lei do Bolsonaro (ver matéria na página 4).

Após adiamento em março, por conta do COVID, nos dias 09 e 10 
de julho acontece a eleição virtual da para renovação da diretoria e 
conselho fiscal do Sindema - Sindicato dos Funcionários Públicos de 
Diadema. A nova diretoria foi eleita com 94,67% dos votos válidos.  
O jovem professor Ritchie Soares é eleito presidente do Sindema, a 
direção que assume tem renovação de 33%, maioria de mulheres e 
grande participação de servidores negros e negras.

Sindema sob nova direção, Professor Ritchie Soares assume a presidência

AGOSTO – E segue a luta em defesa da vida e de 
combate ao assédio moral!

Em 07 de agosto PLENÁRIA DA EDUCAÇÃO aprovou a campanha con-
tra o retorno às aulas presenciais em defesa da vida. Tem início a CAM-
PANHA DE COMBATE AO ASSÉDIO MORAL promovida pelo Sindicato 
com Debate Virtual sobre ASSÉDIO MORAL E A PANDEMIA e denúncias 
sobre o aumento destas violações nas relações de trabalho. 

SETEMBRO E OUTUBRO – Mais um ataque de 
Bolsonaro: reforma administrativa chega no 
Congresso. Sindicato prepara a categoria para a luta!

Frente a este ataque sem precedentes, sindicato organiza o Comando 
de Mobilização contra a Reforma Administrativa em plenária e esta-
belece ações para esclarecer servidores/as e população sobre prejuí-
zos com aprovação da reforma. Realização de debates virtuais sobre 
a Reforma Administrativa, panfletagens e atos.

NOVEMBRO – Em defesa dos direitos das agentes 
comunitárias de saúde!

SINDEMA promoveu Reuniões com Agentes Comunitárias de Saúde 
e Agente de Controle de Endemias sobre revisão na base de cálculo 
da insalubridade (lei federal 13.342/2016). O debate sobre o Piso Na-
cional dos/as Agentes foi realizado nos locais de trabalho. Foi oficia-
lizado, junto a Prefeitura, cobrança para a adequação do salário base 
dos/as Agentes de Saúde e Agentes de Controle de Endemias, hoje 
R$ 1.400,49 ao Piso Nacional no valor de R$ 1.550,00 a partir de 1º de 
janeiro de 2021 (Lei Federal 13.708/2018).

DEZEMBRO – Transparência e Seriedade – 
Prestando Contas à categoria!

01 de dezembro – Servidores/as aprovam em assembleias virtuais a 
prestação de contas de 2019, a aprovação do plano financeiro para 
2021 e a filiação do SINDEMA à CONFETAM – CONFEDERAÇÃO NACIO-
NAL DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. 

Em julho, é 
concluída a 
reforma da sede 
do SINDEMA, 
com a pintura de 
um belo grafite 
na fachada
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CONGELAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS: 
Sindema contesta na Justiça a resolução da Prefeitura

SINDEMA E UNIFESP-DIADEMA fecham parceria no 
PROGRAMA ARTICULAÇÕES

CURSINHOS PREPARATÓRIOS – APOIO E PREPARAÇÃO 
PARA O MESTRADO – PARCERIA COM ESCOLAS E SERVIÇOS 
– ESCOLA DE CIDADANIA – PROJETO DE EXTENSÃO  

Confira detalhes no site do SINDEMA www.sindema.org.br

PROGRAMA ARTICULAÇÕES

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

Direção do Sindicato: Ritchie Soares Barbosa Martins (Presidente), Estela Baptista da Silva, Mara Neide Ferreira Linhares Hora, Shedd Pegáz, Ana Maria da Silva Santos, Kátia 
Cheli Kanasawa, Robson de Carvalho, Florípes de Aguiar Kikuti, Renilva Mota Ferreira, José Aparecido da Silva, Jandyra Massue Uehara Alves, Antônio Carlos Gonzaga, Roseli Aparecida de 
Souza, Maria Aparecida Alves Campos, João Evangelista Domingues, Ana Paula do Rosário Luiz, Leonarda Barbosa Luna, Celso de Oliveira Alves, Paulo Inácio de Faria, Daniel Gonçalves da 
Costa, Ana Lúcia Abreu, Maria Aparecida de Morais Ribeiro, Adriana de Barros, Adriana Alves Luna. Conselho Fiscal: José Maria da Silva Pereira, Dário Felix da Silva, Zildete Mendes da Silva. 
Suplentes do Conselho Fiscal: Amauri Muniz de Freitas, Ondina Ribeiro Silva Souza, Geovânia de Lima
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Ação foi ajuizada na Vara da Fazenda Pública de Diadema 

O Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema ingres-
sou com uma Ação Civil que questiona a Resolução Con-
junta SF, SAJ E SEGEP n.º 001 de 29 de junho de 2020 

do governo Lauro Michels, que trata da aplicação das disposições 
da Lei Complementar 173/de 2020 ao Município, em prejuízo dos 
servidores públicos.

A LC 173/2020 (lei federal de socorro aos estados e muni-
cípios), acrescentou dispositivos à lei de responsabilidade fiscal, 
que impedem/congelam a contagem de tempo para cômputo dos 
biênios, quarta-parte e licença-prêmio até 31/12/2021, além de 
afetar outros direitos dos servidores com a proibição de qualquer 
reajuste ou adequação na remuneração, criação de cargos e fun-
ções e alterações na estrutura das carreiras, que impliquem em 

aumento de despesas. Proíbe, ainda, a contratação de pessoal, 
exceto para reposição de cargos de chefia, e a realização de con-
cursos públicos, exceto para reposições de vacâncias em caso de 
aposentadoria, morte, readaptação, além de vedar a criação de 
despesas obrigatórias e adoção de quaisquer medidas que impli-
quem em reajuste das despesas obrigatórias com pessoal. 

Um dos fundamentos da ação movida pelo SINDEMA é que 
a resolução do Governo Federal restringe direitos dos servidores 
públicos previstos na Lei Orgânica do Município, na Lei Muni-
cipal 08/1991 (Estatuto dos Funcionários Públicos de Diadema) 
e em outros atos normativos Municipais, os quais não podem ser 
alterados por legislação federal ou por mera resolução emitida 
pela Administração Municipal.

SINDEMA PUBLICA DADOS DA 
PESQUISA “ASSÉDIO MORAL” 

Os dados preliminares da pesquisa sobre Assédio Moral rea-
lizada entre 28 de agosto e 30 de novembro de 2020 já estão dis-
poníveis no site no nosso site www.sindema.org.br e facebook/
sindema.org

A pesquisa – sigilosa e anônima, fez parte de Campanha Per-
manente de Combate e Prevenção ao Assédio Moral do SINDE-
MA. Dentre os participantes da pesquisa, 55,4% relataram viven-
ciar situações de assédio moral na PMD. 

Confira os dados!

         ATENÇÃO – RECESSO SINDEMA 
de 19 de Dezembro 2020 a 3 de Janeiro 2021
RETORNAREMOS EM 4 DE JANEIRO, COM 
ATENDIMENTO DAS 10 ÀS 16 HORAS.

SINDEMA INGRESSOU NA JUSTIÇA PARA REVISÃO DA INSALUBRIDADE DOS/AS AGENTES 
COMUNITÁRIOS/AS DE SAÚDE E AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS
A ação judicial tem por objetivo a revisão da base de cálculo da insalubridade das/os Agentes Comunitárias/os de Saúde e das/os Agentes de Controle 
de Endemias por força da lei federal 13.342, de 03 de outubro de 2016, que estabelece no artigo 9º-A, parágrafo 3º que “o exercício de trabalho de forma 
habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, 
assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de Insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base”.

Por determinação da Lei Municipal 141, de 13/07/2001, hoje as ACSs e ACEs, assim como os/as demais servidores/as municipais que tem direito a esse 
adicional, recebem a insalubridade calculada sobre o valor do salário mínimo. 

Assim que houver manifestação da Justiça, informaremos à categoria!


