
JORNAL DO SINDICATO
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema 

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADEDEZEMBRO/2022

BOAS FESTAS!
FELIZ TODO DIA!

“Quando estiver fazendo planos, não esqueça 

de avisar aos teus pés, são eles que caminham.
Se vai pular sete ondinhas, recomendo que 
mergulhe de cabeça.Muito amor, mas raiva é fundamental.Quando não tiver palavras belas, improvise. 

Diga a verdade.
As Manhãs de sol são lindas, mas é preciso 
trabalhar também nos dias de chuva.Abra os braços. 

Segure na mão de quem está na frente e puxe 

a mão de quem estiver atrás.Não confunda briga com luta. Briga tem hora 

para acabar, a luta é para uma vida inteira.
O Ano novo tem cara de gente boa, 
mas não acredite nele. Acredite em você.
  Feliz todo dia!”

            Sergio Vaz

FELIZ TODO DIA!
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O ano de 2022 vai se encerrando e será lembrado como um ano 
que vivemos perigosamente, em que a democracia foi amea-
çada e nossos direitos foram seriamente atacados em todas as 

esferas mas que, em nenhum momento, deixamos de lutar e construir 
com nosso trabalho a esperança de tempos melhores.

Aqui em Diadema os servidores públicos foram à luta e não se can-
saram de cobrar do Governo Filippi coerência entre discurso e prática.

No último dia 30 de novembro, o governo Filippi descontou do 
salário dos servidores o dia da paralisação realizada em 15 de setembro, 
contra a retirada do direito de cuidar da sua saúde e de cuidar da saúde 
de seus familiares - � lhos menores e pais idosos, que dependem de seus 
cuidados, se recusando a negociar com o Sindicato a reposição do dia.

O SINDICATO cumpriu todos os protocolos legais para a rea-
lização da Paralisação, insistiu na negociação do dia parado, mas o go-
verno “empurrou” a negociação para, depois do 2o turno da eleição pre-
sidencial, formalizar sua “decisão política” de não aceitar fazer acordo 
para repor esse dia!

Os servidores públicos não podem ser tratados como “ini-
migos” da Administração Pública e da população, como “peso” e 
“fardo”, que deve ser carregado pelo povo trabalhador desse cidade!
Pelo contrário, nós, trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, 
temos a missão cotidiana de assegurar, com qualidade, os direitos so-
ciais do conjunto da classe trabalhadora para a garantia do acesso da 
população à saúde, à educação, aos bens culturais e esportivos, à as-
sistência social, à segurança. Porém, a luta para a garantia dos direitos 
da população não pode estar dissociada da luta para que os direitos 
dos trabalhadores do serviço público sejam também garantidos e res-
peitados.

Lamentamos que o Governo Filippi tenha tomado essa decisão 
de punir e tentar intimidar o funcionalismo público municipal que foi 
à luta.  

Estamos certos de que essa decisão não dialoga em nada com 
o país que estamos muito dispostos e animados para ajudar a re-
construir: o Brasil da esperança, que queremos para os trabalhado-
res e trabalhadoras, só possível com a eleição do presidente Lula.
Em 2023, os trabalhadores brasileiros estarão mais do que nunca, cha-
mados a ampliar sua mobilização e organização e colocar a luta num 
patamar superior. Os funcionários públicos de Diadema ocuparão seu 
lugar nesta luta.

Boas festas a todas e todos! Que a solidariedade e o compromisso 
com a construção de um serviço público à altura dos direitos do nosso 
povo estejam sempre presentes na nossa luta durante o ano de 2023! 

2023 PROMETE! 
MAIS QUE NUNCA É PRECISO LUTAR: CONTRA OS RETROCESSOS, 
CONTRA AQUELES QUE QUEREM NOS FAZER DESISTIR DA LUTA E 
PARA AVANÇAR NAS CONQUISTAS!

ENTIDADES SINDICAIS MANIFESTAM 
APOIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE DIADEMA E CONDENAM PRÁTICA 
ANTISSINDICAL DO GOVERNO FILIPPI  

Entidades sindicais como a CUT Estadual SP, CUT ABC, SindSaúde 
ABC, Sinpro e outras têm se manifestado em apoio aos servidores públi-
cos e ao SINDEMA contra a prática antissindical do governo Filippi que 
não será esquecido por essa tentativa de “intimidar” e “punir” aqueles que 
vão à luta. Con� ra no site www.sindema.org.br!

A tradicional Festa do Dia dos Funcionários 
Públicos, depois de dois anos suspensa por 
conta da pandemia, pode � nalmente ser 

realizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos 
de Diadema, no dia 04 de novembro, e repetiu o 
sucesso das edições anteriores. 

Os/as servidores/as puderam saborear de-
licioso churrasco, dançar e reencontrar amigos de 
trabalho.

O SINDEMA organizou atendimento “VIP” 
nas barracas exclusivas de churrasco e cerveja além 
dos sorteios de vale-compras, kits de churrasco e 
duas TVs para associados do SINDICATO.

Nossa Festa proporcionou à categoria diver-
são e alegria e homenageou todos os servidores que 
fazem a luta!

Acesse nossa página do Facebook para con-
ferir mais fotos da 15a Festa!

15a FESTA DO DIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS REÚNE 
A CATEGORIA EM GRANDE CONFRATERNIZAÇÃO!

    
Bem vindo  a 15  Festa 

Comemorativa do 
Servidor Publico

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE DIADEMA

Quem f�  a 
luta também 
f�  a festa! 
Viva a vida! 

a

[[

Jornal Sindema DEZEMBRO 2022.indd   2Jornal Sindema DEZEMBRO 2022.indd   2 05/12/2022   08:36:5405/12/2022   08:36:54



JORNAL DO SINDICATO3Dezembro 2022 - Pág.  

2º CONGRESSO DO SINDEMA: 
A CATEGORIA DECIDE OS 
RUMOS DA LUTA!

EM BREVE! O Caderno de Resoluções do 2o Congresso do SINDEMA estará disponível!

Aconteceu nos dias 17 e 18 de novem-
bro de 2022, na sub-sede do Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC em Pirapo-

rinha, o 2º Congresso do SINDEMA 
Com a participação de cerca de 140 de-

legados/as eleitos/as pela categoria e convida-
dos/as de importantes como Sindserv-SBC e 
CUT-SP,  os trabalhos do Congresso tiveram 
início na manhã do dia 17 de novembro, com 
Debate sobre a Conjuntura Nacional, Estadu-
al e Municipal que contou com a participação 
de Victor Pagani, Coordenador Técnico do 
DIEESE SP, Telma Aparecida Andrade Victor, 
Secretária de Formação da CUT SP e diretora 
da APEOESP e  Jandyra Uehara Alves, da Di-
reção Nacional da CUT e da Direção Plena do 
SINDEMA.

Na parte da tarde, os delegados deba-
teram, a partir do Caderno de Textos, a luta 
em defesa da aposentadoria dos servidores 
municipais, a luta contra a terceirização, saú-
de do trabalhador e condições e relações de 
trabalho na Prefeitura de Diadema.

No segundo dia, o debate nos grupos 
foi sobre a luta da preservação e ampliação 
de direitos. À tarde, na plenária-geral os de-
legados aprovaram o plano de lutas da cate-
goria para o próximo período.

A ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO POR LOCAL DE TRABALHO PARA 
O FORTALECIMENTO DA LUTA TEVE DESTAQUE NO 2º CONGRESSO

As principais propostas aprovadas pe-
los/as servidores/as públicos/as municipais no 
2º Congresso apontam para o fortalecimento 
do SINDEMA através da organização e repre-
sentação por local de trabalho (Delegados/as 
de Base). Nesse sentido, teve destaque dentre 
as resoluções aprovadas, a transformação dos 
delegados participantes deste Congresso em 
representantes de base ou representantes do 
local de trabalho.  

O combate às privatizações e as terceiri-
zações do serviço público via Organização So-
cial (OS) e Convênios, a luta contra a retirada 
de direitos e contra o trabalho precário, contra 
o assédio moral, por concurso público, em de-
fesa do IPRED, da saúde do trabalhador, por 
condições e relações de trabalho decentes e 
pela valorização do serviço público e do servi-
dor público nortearão as ações do SINDEMA 
no próximo período.

HOMENAGEM À SERVIDORA SHEILA PIRES DE CAMARGO

Foi aprovada por unanimidade a proposta de denominar o 2o Congresso do SINDEMA - 
“Congresso Sheila Pires de Camargo”, em homenagem à nossa companheira falecida no 
início de 2020. Sheila foi Agente de Serviços da Prefeitura de Diadema entre 1997 e 2020.  
Marcou presença nas lutas históricas da categoria: acampou em frente à PMD pelo direito 
ao vale-transporte para servidores que moravam na Baixada Santista, participou das greves 
em 2007, 2011 e 2015, dos Atos na Câmara Municipal contra a terceirização da Saúde em 
Diadema em 2015. Foi delegada do 1º Congresso do SINDEMA e sempre atuou na defesa dos 
direitos dos servidores. 

Familiares, entre eles a irmã Elaine – servidora de Diadema, o fi lho Vinícius e a mãe 
Claudete, estiveram presentes no 2º Congresso e receberam as homenagens do SINDEMA 
à companheira Sheila Pires de Camargo por sua luta e sua história.  COMPANHEIRA SHEILA 
PIRES DE CAMARGO, PRESENTE!
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No prédio antigo da década de
70/80, sem manutenção há anos,
conhecido também como Espa-
ço Napoleão funcionam ainda

três serviços de saúde: o CAPS LESTE, o 
CAPS INFANTO-JUVENIL e o CAPS AD 
(ÁLCOOL E DROGAS).

A Direção do SINDEMA, em Reunião da 
Mesa Permanente de Negociação Coletiva 
realizada no dia 07 de novembro, já havia 
relatado ao Secretário de Administração e 
Gestão de Pessoas a situação trazida pelos 
servidores e, em vistoria ao local no dia 09 
de novembro, pode checar as denúncias 
dos servidores: o prédio com a estrutura 
toda comprometida, não oferece segurança 
e coloca em risco a saúde e a vida dos usuá-
rios e servidores públicos lotados nesse lo-
cal. Os problemas estão por toda a parte: na 
parte elétrica, instabilidade no fornecimen-
to de energia, risco grave de incêndio, materiais antigos acumulados, 
forte cheiro de queimado, luzes queimadas e equipamentos, como por 
exemplo a geladeira e micro-ondas, � cam desligados já que as tomadas 
não funcionam; o fornecimento de água também � ca comprometido 
pois a � ação da bomba elétrica é frequentemente furtada. Em andares 
inteiros, os hidrantes estão sem condição de uso e os extintores, onde 
eles foram localizados e veri� cados, estão vencidos. A porta principal, 
quebrada, emperra e di� culta a única rota de fuga em caso de incêndios 
e os trabalhadores não possuem treinamento ou formação sobre a con-
duta nesta circunstância. As paredes estão mofadas, as janelas estão com 

vidros quebrados ou sem vidro. Móveis 
bloqueiam a passagem e os elevadores 
não funcionam há pelo menos dez anos; 
para acesso aos andares sobram apenas 
as escadas, sem iluminação adequada. 

Os serviços funcionam 24 horas e os ser-
vidores convivem com a falta de segu-
rança que se agrava ainda mais à noite e 
nos � nais de semana, aumentando a vul-
nerabilidade dos trabalhadores e dos pa-
cientes em atendimento. Não há internet 
e sinal de telefone, as câmeras de segu-
rança não funcionam e, curiosamente, 
foram instaladas em locais que visam a 
“vigilância” dos funcionários (na área de 
alimentação dos funcionários e outra vi-
rada para o vestiário/ banheiro).

No dia 10 de novembro, a Direção do 
SINDEMA, além de mencionar a situa-

ção na Tribuna da Câmara, encaminhou documento ao Prefeito e a Se-
cretária de Saúde relatando essa situação e solicitando a transferência 
imediata dos servidores lotados no Espaço Napoleão. Não houve res-
posta ao documento e os pequenos reparos realizados pela Prefeitura 
no local, após denúncia do SINDEMA, não resolvem os graves proble-
mas relatados.  A Direção do SINDICATO encaminhou denúncia ao 
Ministério Público do Trabalho. 

Condições de trabalho adequadas e a preservação da saúde e da vida 
são direitos dos trabalhadores! Vamos à Luta! 

NA SAÚDE, A FALTA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E SITUAÇÃO PRECÁRIA DO ESPAÇO 
NAPOLEÃO COLOCA EM RISCO A SAÚDE E A VIDA DOS TRABALHADORES E PACIENTES 
DO CAPS LESTE, CAPS INFANTO-JUVENIL E CAPS AD (ÁLCOOL E DROGAS) 

RECESSO DO SINDEMA DE 22 DE DEZEMBRO 
DE 2022 A 01 DE JANEIRO DE 2023. 

ATENÇÃO SERVIDORES

Retomaremos o atendimento no dia 02 
de janeiro de 2023, a partir das 8h00

Até o fechamento desta Edição, 
ainda aguardávamos a publicação 
de maiores informações sobre a 
2ª fase da Remoção. Apenas a 
lista da Medida Administrativa e 
a Classifi cação Geral haviam sido 
publicadas. 

EDUCAÇÃO
TRABALHADORAS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO ELEGEM SEUS 
REPRESENTANTES PARA OS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) E 
CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB (CACs)

Os servidores públicos municipais lotados na Educação, realizaram
em Assembleias Setoriais convocadas para os dias 25 de novem-

bro e 01 de dezembro, a eleição de representantes dos trabalhado-
res para os Conselhos de Alimentação Escolar (CAE) e Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACs FUNDEB).

Na sede do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema, de 
maneira democrática e autônoma, os trabalhadores da Educação � ze-
ram a escolha de seus representantes.

Daniel Gonçalves, da CIPA, foi eleito representante titular para o CAE 
e Iracema Gomes, da EMEB Carolina Maria de Jesus e do Florestan 
Fernandes, foi eleita suplente. Para o Conselho do FUNDEB, foram 
eleitas as professoras Joicely Janaína Alvares (Joy), PEB II Arte, do 
Trivinho, como titular; e Eneida de Lima, do Hebert e Marieta, foi 
eleita suplente. No próximo ano, organizaremos plenárias para a 
devolutiva sobre a atuação de cada Conselho e curso de formação a 
exemplo do que estamos realizando sobre o FUNDEB em parce- 
ria com o SINDSERV SBC.
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