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BOLETIM DO SINDICATO
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema

15 DE SETEMBRO

É DIA DE PARALISAÇÃO
CONTRA A RETIRADA DE DIREITOS!
Sua declaração foi... INDEFERIDA... Seu Atestado Médico foi INDEFERIDO... Seu Atestado de
Acompanhamento de Familiar foi... INDEFERIDO...
Seu direito de cuidar da
sua saúde foi... INDEFERIDO... Seu Atestado foi
INDEFERIDO... Sua SAÚDE
foi... INDEFERIDA... Seus
direitos foram INDEFERIDOS... Seu Atestado de
Acompanhamento de Familiar doente foi ... INDEFERIDO... Sua doença foi...
Doença do Trabalho?... INDEFERIDA... Seu Atestado
foi INDEFERIDO... Cuidas
dos seus dentes?... INDEFERIDO... Seu Atestado de
Acompanhamento de Familiar foi ... INDEFERIDO...
Sua declaração foi INDEFERIDA... Seu Atestado foi
INDEFERIDO... Seu direito
de acompanhar familiar
doente que dependa de seu
cuidado foi... INDEFERIDO... Sua declaração foi
INDEFERIDA... Seu Atestado de Acompanhamento de
Familiar doente foi...

#REVOGA FILIPPI
O direito do
servidor de cuidar
de sua saúde
e acompanhar
familiares doentes
está sendo negado
pela Prefeitura de
Diadema

REVOGA O
DECRETO 8174,

FILIPPI!

8h CONCENTRAÇÃO
14h ATO NA CÂMARA

... Seu Atestado de Acompanhamento de Familiar
foi ... INDEFERIDO... Sua
declaração foi INDEFERIDA... Seu Atestado foi INDEFERIDO... Seu Atestado...
Acompanhamento de Familiar doente foi... INDEFERIDO... Sua declaração foi
INDEFERIDA... Sua saúde
mental foi... Seu Atestado foi INDEFERIDO... Seu
direito de acompanhar familiar doente que dependa
de seu cuidado foi... INDEFERIDO... Sua declaração foi INDEFERIDA... Seu
Atestado de Acompanhamento de Familiar foi ...
INDEFERIDO... Sua... Seu
direito de cuidar da sua
saúde foi... INDEFERIDO...
Seu Atestado foi INDEFERIDO... Sua DOENÇA foi...
INDEFERIDA... Seus direitos foram.. INDEFERIDOS...
Acompanhamento de Familiar foi ... INDEFERIDO...
Sua declaração foi INDEFERIDA... Seu Atestado foi
INDEFERIDO... DIREITO?...
INDEFERIDO...Seu Atestado... INDEFERIDO...

NO SINDEMA.
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SERVIDORES APROVARAM PARALISAÇÃO NO DIA
15 DE SETEMBRO CONTRA O DECRETO Nº 8174
QUE RETIRA DIREITOS
Agora é a hora de organizar e mobilizar nos locais de trabalho, conversando com os colegas!

S

ervidoras e servidores da Prefeitura de Diadema participaram da Assembleia realizada na sede do Sindicato dos
Funcionários Públicos de Diadema na noite fria da segunda-feira, 05 de setembro, e demonstraram que estão dispostos a lutar para garantir seus direitos.
Desde a publicação do decreto nº 8174/2022, em meados de
agosto, todos os atestados médicos e declarações apresentados pelos servidores (de horas ou de até um dia) estão sendo sistematicamente indeferidos pela Secretaria da Educação, comprovando
que, na prática, o direito do servidor de cuidar da própria saúde e
o direito ao acompanhamento de familiares doentes estão sendo
negados pela Administração Municipal.
Nas demais secretarias, muitos servidores estão procurando o
SINDICATO para relatar preocupação com os “efeitos do decreto”:

alguns necessitam acompanhar familiares doentes que dependem
de seus cuidados; outros encontram-se em tratamento médico que
não ensejam, ainda, o afastamento do trabalho – como no caso daqueles que realizam, por exemplo, fisioterapia; outros ainda, estão
com receio de realizar consultas e exames preventivos, que visam a
redução de riscos de doenças e outros agravos, pois não têm garantia de que seus atestados e declarações continuarão sendo aceitos.
Essas e outras questões referentes ao Decreto 8174, foram debatidas na Assembleia e a PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE DIADEMA, NO PRÓXIMO DIA 15 DE SETEMBRO, 5ª FEIRA, FOI APROVADA POR UNANIMIDADE.
Outra ação aprovada pela categoria foi a intensificação da campanha de denúncia através das redes sociais, com depoimentos de servidores que tiveram os direitos retirados.

Vale lembrar que, outras ações já foram realizadas pelo conjunto dos servidores junto com o SINDEMA pela revogação do
Decreto 8174, como o grande ATO VIRTUAL realizado nas redes sociais no dia 25 de agosto, que expressou por meio de
fotos, vídeos, cartazes o descontentamento, a insatisfação e a revolta dos trabalhadores nos seus locais de trabalho; tentativa de
debater com o governo na Reunião da Mesa de Negociação Permanente do dia 30 (porém os Secretários não compareceram) e
entrega aos vereadores de documento denunciando a retirada de direitos promovida pelo decreto 8174, no dia 01 de setembro.

Confira o Plano de Lutas e Mobilização aprovado na Assembleia:
1. Paralisação no próximo dia 15 (quinta-feira) e realização de atos na cidade;
2. Intensificação da campanha contra o decreto 8174 nas redes sociais com depoimentos, cards e vídeos enviados pelos
servidores
3. Envio ao sindicato de todos atestados e declarações indeferidos, além de documento que comprove o indeferimento
por parte das secretarias para análise e avaliação das próximas ações da nossa luta;
4. Organização e mobilização nos locais de trabalho: visita aos equipamentos para dialogar com servidores, cartazes,
boletim, banner e carro de som para informar a população sobre a paralisação.
À Luta! Vamos juntos denunciar a retirada de direitos! PARALISAÇÃO - dia 15 de setembro, contra o decreto 8174 e
por sua revogação! Juntos somos fortes!

#revogaFilippi #revogadecreto8174 #Filippi #Diadema #Sindema #pratodesverem
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