
   ABRIL 2022 

JORNAL  DO SINDICATO  
CAPA – CARTAZ: BEM CHAMATIVA: CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA, COM ARTE DA CAMPANHA SALARIAL E ALGUMAS FOTOS (SUGERI A 

ARTE REDONDA APENAS PQ NA CAPA DO JORNAL DE MARÇO USAMOS A RETANGULAR...) 

  

ATENÇÃO SERVIDORES/AS! 
AGORA É A HORA! 

DIA 29 DE ABRIL 
6ª. FEIRA, 18 HORAS, NA SEDE DO SINDEMA 

ASSEMBLEIA  
CAMPANHA SALARIAL 2022 

VAMOS JUNTOS/AS DEFINIR OS RUMOS DA NOSSA LUTA  
SEM LUTA NÃO HÁ CONQUISTA! 

      

       

Direção do SINDEMA faz a entrega do JORNAL DO SINDICATO e dialoga com trabalhadores/as 



Páginas 2 e 3  

PLANO DE LUTAS APROVADO NA 1ª  ASSEMBLEIA DA CAMPANHA SALARIAL 

2022 FOI CUMPRIDO “A RISCA” PELA DIREÇÃO DO SINDEMA    

Na 1ª ASSEMBLEIA DA CAMPANHA SALARIAL 2022, realizada no dia 11 de março, os/as servidores/as municipais responderam 

ao chamado da Direção do SINDICATO, compareceram em massa à nossa sede, debateram e aprovaram a PAUTA DE 

REVINDICAÇÕES 2022 e o Plano de Lutas que tinha por objetivo, nesse primeiro momento, dar visibilidade as reivindicações da 

categoria para a CAMPANHA SALARIAL 2022.  

Dia 15 de março nossas REIVINDICAÇÕES foram protocoladas na Prefeitura e na Sessão da Câmara Municipal, realizada em 17 

de março, o SINDEMA deu o recado aos vereadores e a vereadora: os servidores municipais de Diadema vão à LUTA pela 

reposição salarial e valorização profissional. 

          
Campanha Salarial 2022 foi pautada na Sessão da Câmara Municipal de Diadema 

 
O Sindicato compareceu em todos os setores da Prefeitura de Diadema, conversou com os servidores, colocou cartazes da 

CAMPANHA SALARIAL, distribuiu botons e adesivos aos trabalhadores.  

AGITO DA CAMPANHA SALARIAL E CARTA À POPULAÇÃO  

Com o “Agito da Campanha Salarial 2022’, o SINDEMA esteve na Região SUL, NORTE, LESTE e CENTRO  realizando mutirões 

para a entrega da Carta a População, percorrendo os bairros com carro de som e o jingle da nossa CAMPANHA, levando 

atividades culturais de Recitação de Poesia e Maracatu, com o Baque Agua Santa, para chamar atenção da população de 

Diadema para as reivindicações dos servidores públicos da cidade. 

                  

            



            

       

BANNER NA SEDE E OUTDOORS NA CIDADE: CAMPANHA SALARIAL 2022 ESTÁ NAS RUAS  

     

O SINDEMA PROMOVEU TAMBEM PLENARIAS DA EDUCAÇÃO PARA DEBATER A 

CAMPANHA SALARIAL E AS PAUTAS ESPECIFICAS  

   

Plenária das/os Agentes de Cozinha                                    Plenária da Educação  

ARTICULOU E APOIOU AS LUTAS NA REGIAO 

A Direção do SINDEMA trabalhou para garantir a articulação com outros sindicatos de servidores municipais e o apoio às lutas 

do funcionalismo público da região do ABCD, participando de Atos e Paralisações. As reivindicações comuns do conjunto do 

funcionalismo, como reposição da inflação, condições de trabalho, respeito aos direitos e valorização do serviços público e 

dos servidores, as lutas e conquistas fortalecem a ação de cada um dos SINDICATOS em suas cidades.      



     

Paralisação dos servidores em Santo André e SBC: servidores cobram dos prefeitos a reposição da inflação!   

 

AGORA É HORA DA PREFEITURA DE DIADEMA DAR RESPOSTAS AS NOSSAS 

REIVINDICAÇÕES!  

 

Dia 26 de abril será a próxima rodada da Mesa Permanente de Negociação Coletiva e NA 

ASSEMBLEIA DO DIA 29 DE ABRIL, A CATEGORIA VAI DEFINIR EM CONJUNTO, 

OS RUMOS DA NOSSA LUTA!  

Participe, convide o seu colega, a sua colega de trabalho! 
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NOTA NU  

NESTA QUARTA, DIA 20 DE ABRIL, SERÁ VOTADO NA CÂMARA DE DIADEMA PROJETO QUE ACABA COM 

GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO 

A Câmara Municipal de Diadema irá discutir e votar durante sessão ordinária que acontece a partir das 14h desta 

quarta-feira o projeto de lei de autoria do poder Executivo que, entre outras coisas, acaba com a gratificação de 

nível universitário e afetará os novos servidores que ingressarem na Prefeitura de Diadema. 

O assunto que envolve o funcionalismo público foi debatido em reunião da Mesa Permanente de Negociação 

Coletiva com representantes do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema e do governo no último dia 14 de 

abril sem que houvesse avanços entre as partes sobre o tema. 

Anteriormente, no dia 7, a direção do SINDEMA havia conseguido suspender a votação em regime de urgência  do 

projeto de lei que foi enviado para Câmara sem debate prévio com o SINDEMA desrespeitando os princípios que 

norteiam o processo de Negociação Coletiva estabelecido entre o Sindicato e a Administração. 

Há anos que o nosso sindicato vem apontando os problemas com a gratificação de nível universitário, criado em 

1995 com a lei nº 036, que estabelece o pagamento desta gratificação para servidoras e servidores, cujo pré-

requisito para ingresso na PMD é o próprio nível universitário. 

Em sua origem, este adicional foi criado para “sanar” a dificuldade que a PMD tinha de manter em seus quadros e 

garantir o ingresso de novos profissionais de nível universitário que, ao comparar os salários de outras prefeituras 

e da iniciativa privada, optavam por não ficar em Diadema. 

O SINDEMA defende que outras saídas legais seriam possíveis se a Prefeitura não tivesse feito a opção de 

“resolver” o problema desse adicional a “toque de caixa”, sem debate prévio com a categoria. 

 



Em nota oficial divulgada pelo sindicato, afirmamos: o adicional de NU deve acabar, mas a posição historicamente 

defendida pelo nosso sindicato é que o salário-base dos cargos de NU, além de médicos e dentistas sejam 

reajustamos em 10% para corrigir essa distorção. 

Com essa medida teria sido garantido aos profissionais de NU da ativa, aos aposentados com direito a paridade e 

aos servidores que ingressarem futuramente a correção da distorção promovida na origem pela LC 036/1996 que, 

ao criar esse adicional como “gratificação”, excluiu ao longo de toda a carreira do servidor seu cômputo para 

efeitos de biênios e quarta parte. 

Nosso sindicato defende a valorização e o reconhecimento daquelas servidoras e servidores que, ao longo de suas 

carreiras profissionais, procuraram dar continuidade aos estudos e buscam a escolaridade além daquela exigida 

no seu cargo de ingresso. 

É através do Plano de Carreira, para todas e todos os servidores, que a administração pública pode promover esta 

valorização e reconhecimento com a possibilidade de melhores salários e evolução na carreira para todas e todos 

os servidores que possuem escolaridade acima da exigida para o cargo de ingresso na PMD. 

Isso já acontece na Educação, onde as professoras e professores ao longo de suas carreiras na PMD podem 

pleitear a Evolução Funcional mediante comprovação de títulos como nova graduação, pós-graduação, mestrado e 

doutorado. 

Sendo assim, convocamos todas e todos os servidores públicos municipais de Diadema que compareçam à Câmara 

esta quarta-feira, a partir das 14h, para acompanhar a sessão. Juntos somos mais fortes! 

 

 

CURSO ELHAP  

Curso “Como domina a classe dominante... e como acabar com isso” 

Aulas aos sábados, das 9h as 12h, no SINDEMA, presencial. 

 

7 de maio - Valter Pomar 

O governo Bolsonaro e seus ensinamentos para a esquerda. Um panorama da história do Brasil (e de como 

domina a classe dominante). O imperialismo e o Estado. Classes e luta de classes no Brasil. Classes dominantes e 

dominadas. Classes e frações de classe. Os setores médios. O papel dos golpes de Estado: 1964 e 2016. Setores 

médios e o golpe de 2016. O papel das ideologias. 

 

21 de maio - Mariana Cosso a/c 

Jornais e imprensa antes de 64. A relação entre a ditadura e os meios de comunicação. Os meios de comunicação 

na defesa do neoliberalismo. Os meios de comunicação na oposição aos governos Lula e Dilma. Os meios de 

comunicação e o golpe de 2016. Os meios de comunicação no governo Bolsonaro. A esquerda e os meios de 

comunicação ao longo da história republicana do Brasil. O papel das redes sociais hoje. 

 

4 de junho - Sonia Fardin e Leandro Eliel 

O papel das políticas de cultura e de educação na dominação. A política de cultura do varguismo, a política de 

cultura na ditadura militar, a política de cultura no período neoliberal. A política de educação do varguismo, a 

politica de educação na ditadura militar, a política de educação no período neoliberal. Cultura e educação no 

governo Bolsonaro. 

 



18 de junho - José Genoíno 

O sistema de justiça. O sistema de justiça antes de 64 e durante a ditadura militar. O debate sobre o sistema de 

justiça no Congresso Constituinte de 1987-1988. Poder judiciário e neoliberalismo. Sistema de justiça durante os 

governos Lula e Dilma. O sistema de justiça e o golpe de 2016. O PT e o sistema de justiça. Sistema de justiça e 

exceção no governo Bolsonaro. 

 

2 de julho - Ana Penido 

A “questão militar”. Militares na República Velha. Tenentismo, Revolução de 30 e Estado Novo. Segunda Guerra, 

papel dos Estados Unidos, a tradição golpista até 1964. A ditadura militar. Militares na redemocratização 

neoliberal. Militares nos governos Lula e Dilma. Os militares e o golpe de 2016. O governo Bolsonaro e as forças 

armadas. A esquerda e os militares ao longo da história republicana do Brasil. 

 

16 de julho - Valter Pomar 

Como domina a classe dominante e como acabar com isso. Estratégias das esquerdas brasileiras ao longo da 

história, em particular no período entre 1989 e 2022. As esquerdas frente ao governo Bolsonaro. Cenários futuros. 

 

  


