
JORNAL DO 
SINDICATO

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE

DEZEMBRO/2021

30 DE JANEIRO DE 2022 – pagamento de abono de 
R$ 300,00 aos servidores da ativa e aposentados com 
direito a paridade 

28 DE FEVEREIRO DE 2022 – pagamento de abono de 
R$ 300,00 aos servidores da ativa e aposentados com 
direito a paridade

30 DE MARÇO DE 2022 – reajuste de R$ 150 em todas as 
referências salariais para servidores ativos e aposentados 
com paridade (incorporado ao salário base)

30 DE JULHO DE 2022 - reajuste de, no mínimo 
2%, em todas as referências salariais para 
servidores ativos e aposentados com paridade. 
Reajuste de, no mínimo, 2% nos vales refeição e 
alimentação 

30 DE OUTUBRO DE 2022 - reajuste de, no 
mínimo 2%, em todas as referências salariais para 
servidores ativos e aposentados com paridade. 
Reajuste de, no mínimo, 2% nos vales refeição e 
alimentação 

VENHA PRA LUTA PRA FAZER UM 2022 DE AVANÇOS E CONQUISTAS!
Só a luta nos garante! Juntos/as somos mais fortes!

ATENÇÃO SERVIDORES APOSENTADOS E EXONERADOS EM 2021: 
ASSEMBLEIA PARA DELIBERAÇÕES SOBRE PAGAMENTO DA RESCISÃO (LICENÇA 
PRÊMIO)   DATA: 3ª FEIRA, 07/12, ÀS 16 HORAS    LOCAL: SEDE DO SINDEMA 

CAMPANHA SALARIAL 2021

#JUNTOS
SOMOS
FORTES

EM JANEIRO E FEVEREIRO 
TEM ABONO!

SINDICATO DOS 
FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS DE 
DIADEMA

ATENÇÃO SERVIDORES/AS

CONFIRA O CRONOGRAMA 
DO ACORDO COLETIVO DA 
CAMPANHA SALARIAL 2021
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CAMPANHA SALARIAL 2021
ACORDO DA CAMPANHA SALARIAL 2021 VAI GARANTIR 
ABONO AGORA EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 E 
INÍCIO DA REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO NOS SALÁRIOS

ATENÇÃO SERVIDOR/A: 582 DIAS DE EFETIVO EXERCÍCIO, ENTRE 28/05/2020 E 31/12/2021, NÃO 
SERÃO CONSIDERADOS PARA A CONCESSÃO DOS BIÊNIOS, QUARTA-PARTE E LICENÇA PRÊMIO! 

A categoria mobilizada, a persistência e a capacidade da dire-
toria sindical, assessoria técnica e jurídica qualificadas ga-
rantiram avanços significativos na Campanha Salarial 2021, 

mesmo num cenário de proibições impostas pelo governo Bolsonaro 
por meio da Lei Complementar 173 que congelou salários e benefí-
cios pagos aos servidores públicos,  mesmo diante de todas as adver-
sidades impostas pela crise sanitária, econômica, social e de muitas 
dificuldades enfrentadas pelo conjunto da classe trabalhadora.

Depois de 7 mesas de negociação realizadas, a Direção do Sindi-
cato “arrancou” proposta da Administração Municipal garantindo um 
patamar de reajustes e abono que trarão conquistas muito importantes 
para as menores referencias salariais da categoria e que reporão parte 
das perdas inflacionárias para os demais servidores/as.  Os reajustes 
totais vão de 26,3% a 7,07% até outubro de 2022, podendo ser aumen-
tados a depender das condições econômicas e da luta da categoria.

Essa proposta foi aprovada pela categoria em assembleia no 
dia 23 de abril de 2021, transformando-se em “Acordo Coletivo da 
Campanha Salarial 2021”

Um dos aspectos importantes desse Acordo de 2021 é que já está 
garantido, o reajuste de 2% nos salários e benefícios de julho/2022 
e de 2% em outubro/2022, referente a reposição da inflação apu-
rada entre março/2020 a fevereiro/2021, e a Prefeitura concordou 
em continuar a negociação para, a depender da situação econômica, 
aumentar esse percentual.

Vale ainda lembrar que em fevereiro do próximo ano, daremos 
início a Campanha Salarial 2022. Isto significa a necessidade de au-
mentar a organização e a mobilização da categoria e a palavra de 
ordem A LUTA CONTINUA nunca foi tão atual. Ou seja, a unida-
de, a mobilização e a luta da categoria serão determinantes para as 
conquistas que podemos ter em 2022!

Vale lembrar que um dos mais graves ataques sofridos pe-
los servidores públicos durante a pandemia foi a Lei Com-
plementar 173/2020. Aprovada pelo Congresso Nacional 

e sancionada pelo governo Bolsonaro, foi a tal “granada” que, na 
ocasião, o ministro Paulo Guedes afirmou ter colocado no bolso dos 
servidores públicos.

Chamada de “Programa de Enfrentamento ao Coronavírus”, a lei 
federal determinou o congelamento dos salários, adicionais de tempo 
e benefícios dos servidores públicos em troca da liberação de recursos 
para estados e municípios no combate ao COVID-19. 

Em Diadema, o governo Lauro Michels expediu a Resolução 
Conjunta  SF, SAJ e SEGEP nº 1 de 29 de junho de 2020, regulamen-
tando  a aplicação da Lei Complementar nº 173/2020 no município e 
proibindo   a contagem do tempo de serviço no período de 28.05.2020 
até 31.12.2021, como período aquisitivo para a concessão de biênios, 
quarta-parte e licença-prêmio. 

Para saber como ficou a contagem de tempo para a concessão 
do próximo biênio, o servidor deve se reportar ao dia 27 de maio de 
2020 e se perguntar: quanto tempo ainda precisava trabalhar, nessa 
data, para ter direito ao próximo biênio? Esse será o tempo de trabalho 

que esse servidor deverá trabalhar a partir de 01 de janeiro de 2022. 
Exemplo: uma servidora da saúde, em 27 de maio de 2020, precisava 
trabalhar 5 meses para ter direito ao próximo biênio. Agora, precisará 
trabalhar 5 meses, a partir de 01 de janeiro de 2022 para poder ter o 
direito de receber esses 3% sobre seu salário-base correspondente ao 
novo biênio. 

O mesmo raciocínio se aplica à quarta-parte e à Licença Prêmio. 
Exemplo: se em 27 de maio de 2020 um servidor precisava trabalhar 
ainda 3 anos para ter direito a 4a parte, agora, a partir de 01 de janeiro 
de 2022, terá que trabalhar ainda mais 3 anos para ter esse direito. 

Como hoje muitos servidores fazem os cálculos do período aqui-
sitivo desses direitos em função da data de ingresso na PMD ou dos 
dias de efetivo exercício no cargo, será muito importante que cada 
servidor e servidora, mais do que nunca, acompanhe e se inteire de 
sua vida funcional. A lei 173/2020 impactará nas datas referentes aos 
períodos aquisitivos pois, já que os 582 dias de efetivo exercício no 
cargo, compreendidos entre 28/05/2020 e 31/12/2021, não serão con-
siderados para a concessão dos biênios, quarta-parte e licença prêmio.  

Fique atento! Acompanhe sua vida funcional! Em caso de dúvi-
das, procure o Sindicato!

REAJUSTES APLICADOS EM 2021  
(Lei Federal e Estadual asseguravam esses reajustes antes da LC 173 do Governo Bolsonaro)

 Aplicação do Piso Nacional das Agentes Comunitárias de Saúde e Agentes de Controle de Endemias: 
Desde julho/2021, ACSs e ACEs tiveram reajuste de 10,69% e passaram a ter salário base de R$ 1.550,19.

 Reajuste no piso salarial da PMD (referência 1): Desde julho/2021, o salário base do piso da PMD 
pago aos Agentes de Serviços de Cozinha I, teve reajuste de 5,19% e passou a R$ 1163,55.  

       CONFIRA NA CAPA O CRONOGRAMA DOS PAGAMENTOS DE 2022

Orientação sobre a contagem de tempo para biênio, quarta-parte e licença prêmio em razão da LC 173/2020
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Homenagem
          HOMENAGEM DO SINDEMA ÀS TRABALHADORAS E AOS TRABALHADORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA VÍTIMAS FATAIS DA COVID-19 EM 2020 E 2021

“O X da questão talvez seja amar
Por isso não seja tão indiferente (...)

(..) Se números frios não tocam a gente
Espero que nomes consigam tocar.” Bráulio Bessa / Chico César

Ana Luiza Gomes - Arlindo Vitorino de Barros - Carlos Alberto da Silva Sousa - Carlos Fernando Serizawa - Carlos Gusmão - Carlos 
Roberto de Souza - Carmen Paulino - Cledemilson Tadeu Camargo - Dalva Aparecida Antunes - Dorcídio do Nascimento - Elisabete 
de Oliveira - Francisco Cristiano da Silva “Marinheiro” - Gercina Barros dos Santos - Gláucia Cristina Souza - Jandira de Oliveira Mafra 
- Josemiro José dos Santos - Juarez Gonçalves dos Santos - Lavínia de Souza Guimarães Aníbal - Luiz Cláudio de Lima Pedro - Kátia 
Regina de Sousa Andrade - Maria Cláudia Nonato de Lima - Maria da Conceição Lourenço dos Santos - Maria da Graça Vieira - Maria da 
Penha Domingos Mendonça - Maria Denise Rodrigues Santos - Maria Laudia Ferreira - Marilda Garcia - Nair de Luccas - Neide Soares 
Fonseca - Paulo Rodrigues da Cosa - Peter de Sousa Teixeira - Reginaldo Valentim da Silva - Roberta Oliveira Vasssoler Valentin - 
Roberto Lovato - Rosely Aparecida Teixeira Silva - Sandra Zavattih - Sara Rabello - Sérgio Luiz do Nascimento Silva - Simone de Fátima 
Silva - Simone Regina Ferreira dos Santos - Sonia Maria Campos Lorenzetti de Souza - Ulisses Antônio Petriche

VITÓRIA:  SECRETARIA DA SAÚDE SUSPENDE A ‘NORMA INTERNA DE 
CONVOCAÇÃO PARA SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - HORAS EXTRAS’ APÓS 
PRESSÃO DAS SERVIDORAS E SERVIDORES, DO SINDEMA E DE VEREADORES

Recebemos na tarde desta quinta-feira (2) a informação de 
que a Norma Interna de Convocação para Horas Extras foi 
suspensa. Desde o final do dia anterior, atendemos inúmeras 

servidoras e servidores com reclamações e questionamentos acerca 
da NIRH-SS Nº 01/2021 NORMA INTERNA DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DE DIADEMA - Convocação para Serviço Extraordinário 
- Horas Extras. Esses questionamentos foram também reportados ao 
vereador Neno, diretor da nossa entidade.

A Norma Interna, na avaliação da direção do Sindema, é contra-
ditória quando no item 3.8  preconiza que “a convocação e realização 
de Hora Extra (HE) deverá ter como prioridade o servidor de car-
reira”, mas não considerou essa “prioridade” nas Unidades Básicas 
de Saúde onde todos servidores de carreira estão já definidos pela 
Secretaria como “inaptos”.

Outro aspecto polêmico da Norma é condicionar o pagamento 
de serviço extraordinário já prestado pelo servidor à municipalidade 
por convocatória da chefia, conforme estabelece o artigo 104 do Es-
tatuto dos Funcionários Públicos de Diadema, aos casos fortuitos e 

de força maior, para os quais o servidor tem o direito à licença garan-
tida em lei: a PMD pode deixar de pagar as horas extras já trabalha-
das pelo servidor se ele tiver uns dias depois que faltar por motivo de 
doença sua ou de familiar? Pode deixar de pagar se tiver em licença 
do trabalho por motivo de luto de familiar?

É importante registrar que o SINDICATO historicamente luta 
pela realização de concursos públicos para a substituição dos servi-
dores aposentados e exonerados. Segundo dados do Portal da trans-
parência, em novembro de 2020 havia na Secretaria de Saúde 2339 
servidores de carreira. Em novembro, a Saúde contava com 170 ser-
vidores a menos.

Nossa mobilização será fundamental para garantir a suspensão 
definitiva dessa Norma e para avançarmos também na conquista da 
jornada de 30 horas para a Enfermagem, do Plano de Carreira da 
Saúde, da representação por local de trabalho e demais reivindica-
ções que fazem parte da Pauta da Saúde que serão debatidas entre 
o SINDICATO, a Secretaria da Saúde e demais representantes do 
Governo em reunião no dia 09 de dezembro.
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ASSÉDIO MORAL 
SINDEMA LANÇA CARTILHA SOBRE 
ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO 
Durante o mês de novembro, a Direção do SINDEMA marcou 

presença em todos os equipamentos da PMD para distribuir 
aos servidores e servidoras a  Cartilha Compreendendo o 

Assédio Moral no Ambiente de Trabalho: Perguntas e Respostas, 
que foi produzida em parceria com alunos do curso de Psicologia da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo que são estagiários no 
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema, a partir  das con-
versas e pesquisas realizadas durante o primeiro semestre de 2021.

A Cartilha sobre Assédio Moral no Trabalho é dirigida aos tra-
balhadores da Prefeitura de Diadema e busca divulgar e orientar so-

bre o assédio moral no ambiente de trabalho considerando que o 
conhecimento poderá propiciar ambientes saudáveis.

A iniciativa do SINDEMA reforça o compromisso institucional 
de valorizar as relações éticas no trabalho e intervir nas situações que 
causam adoecimentos. Trazendo conceitos e informações sobre o as-
sédio moral no trabalho, baseada no conceito de trabalho decente, 
presente na agenda da Organização Internacional do Trabalho, esta 
Cartilha visa promover o respeito aos direitos no trabalho e a elimi-
nação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e 
ocupação, bem como a ampliação da proteção social.

1

PERGUNTAS E RESPOSTAS

COMPREENDENDO

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO

O ASSEDIO MORAL NO

AMBIENTE DE 

TRABALHO:
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O Assédio Moral no trabalho é um fenômeno de dimensões am-
plas relacionadas às políticas organizacionais, aos modelos de gestão 
e de organização do trabalho e até mesmo aos aspectos subjetivos e 
interpessoais. Resulta, portanto, de condições de trabalho precariza-
das e relações degradadas.

A Campanha Permanente do SINDEMA de Combate ao Assé-
dio Moral dentro da Prefeitura de Diadema, teve início em  meados 
de 2020 e  já contou com pesquisa sobre Assedio Moral nos locais de 
trabalho realizada  pelo Sindicato, já promoveu  com palestras, Lives 
e debates sobre o tema, vem incentivando  a denúncia das práticas 
de assédio moral no âmbito da Administração Municipal, através de 
cartazes fixados nos locais de trabalho e está construindo, em parce-
ria com o mandato do vereador Neno,   Projeto de Lei sobre Assédio 
Moral. No mês de dezembro, a Cartilha continuará sendo distribuída 
nos locais de trabalho.

O desmonte dos serviços, o tratamento pejorativo e assedia-
dor de algumas chefias que tacham os servidores como “folgados”, 
como trabalhadores que “não gostam de trabalhar”, que  “não fazem 
as coisas certas” e que “tem muitos direitos”, as “transferências” de 
servidores sem motivo, o desrespeito ao trabalho realizado e a inter-
ferência/ ingerência e/ou pressão sobre o trabalho técnico, a falta de 
“escuta” daqueles que realizam os processos de trabalho caracteri-
zam também práticas de Assédio Moral que geram  um ambiente de 
adoecimento coletivo e devem ser denunciadas e combatidas. Fique 
atento/a! Denuncie! Juntos/as somos mais fortes! 

Acesse o conteúdo completo da cartilha no site do 
SINDEMA www.sindema.org.br

VAMOS COBRAR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS 
NO ACORDO COLETIVO 2021 EM RELAÇÃO AO COMBATE AO ASSEDIO MORAL! 
• Prevenção e combate ao Assédio Moral  • Criação de Comitê de Combate ao Assédio Moral 
• Construção de canais de denúncia de Assédio Moral na Prefeitura de Diadema • Treinamento 
interpessoal na PMD • Criação da Semana de Combate ao Assédio Moral e escuta coletiva
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SAÚDE 
SINDEMA REALIZOU DEBATE SOBRE TERCEIRIZAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DISTRIBUIU ENCARTE COM A 
HISTÓRIA DA LUTA CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO NA SAÚDE

Cumprindo as ações aprovadas na Assembleia Setorial da Saú-
de do dia 30 de setembro, o Sindicato dos Funcionários Pú-
blicos de Diadema realizou, no dia 09 de novembro, Debate 

sobre a Luta contra a Terceirização dos Serviços Públicos, por meio 
de live transmitida através das redes sociais (Facebook e YouTube). 

A atividade online contou com a mediação do presidente do 
SINDEMA, Ritchie Soares; e com as presenças de Lourdes Estevão, 
enfermeira da Prefeitura de São Paulo e dirigente da Central Única 
dos Trabalhadores; e Juliana Salles, médica e membro da executiva 
da CUT São Paulo.

Embora a terceirização já estivesse presente na saúde em Dia-
dema há muitos anos, foi só em agosto de 2021 que a gestão das 
Unidades Básicas de Saúdes foi transferida para OS (Organização 
Social) através da assinatura do primeiro Contrato de Gestão entre a 
Prefeitura de Diadema e a SPDM. 

Durante o debate, Ritchie reafirmou os aspectos negativos da ter-
ceirização para os servidores públicos e para a população e defendeu a 
realização de concursos públicos. Ressaltou ainda que “a categoria de-
fende que haja diálogo por parte da Administração e o fim deste mode-
lo de gestão terceirizada que, inclusive, é condenado pelo movimento 
sindical comprometido com a defesa saúde 100% pública, universal e 
gratuita e por partidos políticos no campo da esquerda”. 

A médica Juliana Salles alertou para as consequências da ter-
ceirização da Saúde através das Organizações Sociais (OSs) implan-
tadas no município de São Paulo e o que representam - ataques aos 
direitos dos servidores e da população, que acaba sendo condenada a 
ficar sem atendimento. Já a enfermeira Lourdes enalteceu a troca de 
experiências e a luta coletiva dos trabalhadores e trabalhadoras como 
ações fundamentais para o enfrentamento do avanço das terceiriza-
ções e o combate ao projeto neoliberal que tem apostado na retirada 
de direitos e na privatização da saúde pública. 

ENCARTE

Além da realização do Debate, a Direção do SINDEMA este-
ve presente, durante todo mês de novembro nos equipamentos de 
saúde, reforçando a entrega do ENCARTE ESPECIAL SOBRE A 
TERCEIRIZAÇÃO NA SAUDE EM DIADEMA e dialogando com 
os/as trabalhadores/as. 

A discussão com a Prefeitura acerca da Pauta de Reivindicações 
da Saúde, aprovada pelos/as servidores/as na Plenária e referenda-
da pela Assembleia Setorial do dia 30 de setembro, será retomado 
em Reunião da Mesa Setorial da Saúde marcada pela Administração 
Municipal apenas para o dia 09 de dezembro de 2021.
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SASC

EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAIS DA SASC DENUNCIARAM PRECARIZAÇÃO 
DO TRABALHO E FALTA DE DIÁLOGO

PROFESSORES/AS RELATAM A DIVISÃO CONSTANTE DAS 
TURMAS PARA SUPRIR A FALTA DE PROFISSIONAIS

No dia 25 de outubro, mais de 40 trabalhadoras e trabalhado-
res da Secretaria de Assistência Social e Cidadania partici-
param de plenária na sede do Sindicato dos Funcionários 

Públicos de Diadema. Esta plenária contou com a participação de 
representantes de todos os serviços da Assistência Social da Prefei-
tura de Diadema para debater sobre os problemas relacionados às 
condições e relações de trabalho no âmbito da SASC.

A falta de diálogo e a adoção de postura hierarquizada e verti-
calizada por parte da secretaria na relação com as servidoras e ser-
vidores da Pasta e com a população atendida pelos serviços foram 
relatadas pelos profissionais durante a atividade.

A contratação de estagiários para suprir a falta de servidores afas-
tados por motivo de doença, aposentados ou exonerados; a realiza-
ção de “trabalho extra” por servidores comissionados em serviços do 
Sistema Único da Assistência Social e o incentivo ao “voluntariado”, 
também foram relatados pelos servidores como práticas constantes 
na secretaria que acabam por precarizar e desqualificar o trabalho 
técnico realizado pelas servidoras e servidores da Assistência Social.

A divulgação de circular nº 226/2021, que tratou da concessão 
do abono de falta dos servidores e proibiu desde 1º de outubro de 
2021 as faltas abonadas às segundas e sextas-feiras, e antes ou após 

feriados ou período de férias, foi, de acordo com a avaliação das 
trabalhadoras e trabalhadores uma demonstração de desrespeito da 
SASC, que negligenciou o direito do funcionalismo à falta abonada 
prevista no artigo nº 124 do Estatuto dos Funcionários Públicos de 
Diadema (lei complementar nº 8/91) e o próprio decreto nº 4748/95, 
que disciplina a aplicação das faltas abonadas, além de não consi-
derar as realidades e as rotinas dos serviços, a dinâmica e fluxos de 
trabalho no âmbito da SASC.

Nesta plenária, as servidoras e os servidores aprovaram, dentre 
outros encaminhamentos, a ampliação da organização e mobilização 
das servidoras e servidores da SASC com a criação e fortalecimento 
do Fórum Permanente de Trabalhadores do SUAS, a realização de 
reunião entre a direção do SINDEMA e a SASC para debater as pau-
tas apresentadas e a realização de plenária e assembleia setorial das 
trabalhadoras e trabalhadores da Assistência Social.

No dia 04 de novembro, a direção do SINDEMA formalizou 
junto a SASC pedido de informações sobre o impacto das faltas abo-
nadas concedidas às 2as e 6as feiras, até setembro/2021, para os ser-
viços prestados pela Secretaria e solicitou Reunião da Mesa Setorial 
da Assistência Social que foi marcada pela Administração Municipal 
apenas para o dia 08 de dezembro. 

Com o retorno presencial de 100% dos alunos às escolas da rede 
municipal, muitos/as professores/as têm se deparado com a frequente 
divisão de alunos entre turmas para suprir a falta de profissionais.

Em consequência, além da responsabilidade sobre os alunos de 
sua turma, o/a professor/a acaba sendo responsável também pela re-
gência das aulas de alunos das turmas de outros profissionais.

No Estatuto do Magistério não há previsão legal para a divisão de 
alunos entre os/as professores/as em caso de faltas. 

Ao contrário, a lei prevê através da função de “professor subs-
tituto”, mecanismos que garantam que o direito do professor à falta 
médica, a falta abonada, falta justificada e mesmo falta injustificada, 
não comprometa o direito do aluno ao ensino de qualidade.

Para isso, é fundamental a garantia de professores/as suficientes 
para as substituições eventuais em cada Unidade Escolar.

Desde a aprovação do Estatuto do Magistério, existe a previsão 
da criação dos “módulos” por escola. Esses módulos devem definir, de 
acordo com as especificidades de cada unidade escolar, o número de 
profissionais necessários (professores, professores em função de subs-
tituição, vice-diretores, operacionais e administrativos) em função do 
número de alunos atendidos, turmas, classes e turnos. A regulamenta-
ção dos módulos é atribuição da Secretaria da Educação, mas desde a 
aprovação do novo Estatuto, esta não ocorreu.

Nas Escolas de Educação Infantil (Creches) onde existe a garantia 
do 2º professor do minigrupo, a Secretaria de Educação não tem feito 
a atribuição dessas salas. A segunda vaga acaba sendo ocupada por 
professores/as que assumem de forma precária essas turmas.

Esse ano, a suplementação na 2a vaga do minigrupo só foi autori-
zada pela Secretaria de Educação após a publicação do decreto estabe-
lecendo o retorno presencial de 100% dos alunos nas escolas, ou seja, 
em agosto.

No Ensino Fundamental faltam também professores/as para a su-
plementação e as vagas para “professor modulo”, em cada Unidade 
Escolar, devem ir para a atribuição a fim de garantir esses/essas profis-
sionais nas escolas. 

Além dos problemas relatados, faltam professores/as na rede mu-
nicipal: só nos meses de janeiro a outubro deste ano, 63 professores/as 
aposentaram e apenas 40 ingressaram na rede neste mesmo período.

Reivindicamos a chamada de novos/as professores/as aprovados 
no último concurso público, a disponibilidade da 2a vaga do minigru-
po no processo de atribuição de salas no início do ano e a regulamen-
tação dos módulos que respeitem as especificidades de cada escola da 
rede municipal!

Educação de qualidade se constrói com garantia de direitos! Va-
mos à Luta! Juntos/as somos fortes!

NO DIA 09 DE DEZEMBRO, ÀS 13:30 HORAS NO SINDEMA, TEM PLENÁRIA DOS/AS SERVIDORES/AS 
DA SASC PARA DEVOLUTIVA DA REUNIÃO E DEFINIÇÃO DOS PRÓXIMOS PASSOS
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A 3ª EDIÇÃO DO CURSO ARTICULA TECNOLOGIAS ESTÁ 
CHEGANDO. A PRÉ-INSCRIÇÃO VAI ATÉ 2 DE JANEIRO

NOVOS CONVÊNIOS DO SINDEMA PARA SINDICALIZADOS

CONVÊNIOS

O Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema 
informa que estão abertas as inscrições para o curso ‘Ar-
ticula Tecnologias’ – idealizado pelo programa Articula-
ções (Universidade Federal de São Paulo – Campus Dia-
dema) em parceria com o SINDEMA.

A Inscrição visa cadastrar pessoas interessadas no 
curso Articula Tecnologias, desenvolvido por estudantes 
extensionistas do curso de Engenharia Química da Uni-
fesp e pelo programa Articulações, com objetivo de en-
sinar conceitos básicos de ferramentas de informática e 
computação. Para participar, é necessário apenas ter uma 
conta de e-mail e acesso à internet.

A primeira fase do curso será ministrada através das 
redes sociais através dos grupos no Facebook e What-
sApp. Serão abordados temas como noções básicas de 
informática, entre outros.

O curso será dividido em duas fases. Os interessa-
dos deverão fazer a pré-inscrição através do formulário: 
https://bit.ly/pre-inscricao-tecnologias, de 03/11/2021 à 
02/01/2022. Durante a Fase I, os cursistas contarão com 
o auxílio de alunos extensionistas da UC Algoritmos e 
Programação Computacional, do curso de Engenharia 
Química, por meio de atendimentos individualizados.

No dia 18/12/2021, das 14h às 16h, haverá uma roda 
de conversa entre os cursistas, alunos extensionistas e os 
docentes envolvidos para integrar todos os envolvidos e 
também para que os cursistas possam dar um feedback 
acerca da Fase I. Os interessados em continuar o curso 
na fase 2 deverão fazer a inscrição no SIEX (Sistema de 
Informações de extensão) da UNIFESP no link https://
www.unifesp.br/reitoria/proec/cursos-e-eventos (nome 
do curso Articula Tecnologias) de 09/11/21 à 07/01/22.

Fase 1 | Fase assíncrona composta por vídeos tuto-
riais abordando conceitos básicos como: noções básicas 
de informática (computador, celular e internet), Google 
sala de aula, Google drive, entre outros. Os vídeos se-
rão disponibilizados nas redes sociais do Programa Ar-
ticul@ções. A Fase I será realizada nos períodos de: (I) 
17/11/2021 à 22/12/2021 e (II) 03/01/2022 à 07/01/2022. 

Fase 2 | As oficinas serão ministradas de forma vir-
tual, síncrona, por meio da plataforma Google Meet. As 
oficinas terão duração de 120 minutos com um intervalo 
na metade deste tempo. O formato será oficina:  Oficinas: 
08/01 Google Docs 14h às 16h; 15/01 Google Slides 14h 
às 16h; 22/01 Google Sheets I 14h às 16h; 29/01 Google 
Sheets II 14h às 16h; e 05/02 Google Forms 14h até 16h.

         ATENÇÃO – RECESSO SINDEMA 
DE 22 DE DEZEMBRO A PARTIR DAS 12h  
A 02 DE JANEIRO DE 2022 

Os novos convênios de descontos para servidores/as associados/as 
do SINDICATO já estão valendo! 
 
ACADEMIA PERSONAL
Valos da Mensalidade para Associados do SINDEMA - 
R$ 65,00 (PLANO MENSAL)  ou  PLANO ANUAL de 12 
parcelas fixas de R$ 50,00 (cinquenta reais) para todas as 
modalidades de atividades física
Av. Juarez Rios de Vasconcelos, 178 – Centro – Diadema
Alexandre  - 11-992874796

 UNINTER EDUCACIONAL S/A.
10% desconto sobre o valor das mensalidades do EJA, EAD, 
cursos de graduação e pós-graduação.
Campus/Polo de Apoio Presencial: Polo Diadema Centro
https://www.uninter.com

 SUPERA GINÁSTICA PARA O CÉREBRO
Contribui para o fortalecimento de habilidade individual 
como capacidade cognitiva, criatividade, baseado nos 
preceitos da neurociência aplicado a aprendizagem.
15% de desconto por convênio, sobre o valor da compra e/ou 
serviço prestado para associados.
Rua Saquarema, nº 27 – Bairro Centro – Diadema – SP
Fone: 4308-5716

ANOTE NO CALENDÁRIO

VEM AÍ A FESTA DO SERVIDOR! 
“Tô me guardando pra quando o carnaval chegar!” 
Reserve a data! 
18 DE FEVEREIRO DE 2022!

CURSO DO SINDICATO RESGATA 
HISTÓRIA DE LUTA NA EDUCAÇÃO 
E ESCLARECE DÚVIDAS DOS/AS 
PROFISSIONAIS  DO MAGISTÉRIO

Em outubro deste ano, o Sindicato dos Funcionários Públi-
cos de Diadema, através da Escola de Formação Sindical, 
organizou um curso voltado a profissionais da Educação 
que trabalham na Prefeitura.

Com carga de 24h e certificado após conclusão, o curso “Educa-
ção e legislação: a luta da Educação Básica de Diadema” teve mais de 
150 inscritos e foi administrado de forma online, através do aplicativo 
Zoom nos dias 1, 8, 15 e 22 de outubro, sempre das 19h às 22h.

Durante a apresentação, Ritchie informou que a realização do 
curso surgiu a partir da demanda dos/as profissionais do quadro do 
Magistério que procuraram o sindicato com dúvidas acerca da pro-
gressão na carreira com apresentação de certificados e diplomas.

O presidente do SINDEMA explicou ainda que o curso busca 
resgatar a história de luta das servidoras e dos servidores e contribuir 
para que os/as profissionais da Educação se apropriem dos direitos 
previstos nos Estatuto do Magistério e nas demais legislações que 
regem a carreira desses/as trabalhadores e trabalhadoras. 

A primeira aula, sobre o “Estatuto do Magistério: uma história 
de luta” foi ministrada pela professora Mislene Pereira e pelo pro-
fessor Ritchie Soares, presidente deste sindicato. A aula seguinte foi 
sobre “Eleição de Diretor de Escola e Processo de Remoção”, com 
as professoras Floripes Kikuti e Mislene Pereira. 

Na terceira semana do curso, os temas abordados em aula foram 
“Jornada de Trabalho, Acúmulo e Suplementação”, em aula apre-
sentadas novamente pelas professoras Floripes e Mislene. Por fim, 
as professoras Cida Campos, Daniela Alves e Maria Luiza falaram 
sobre “Plano de Carreira e Progressão na Educação Municipal de 
Diadema”.
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