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Durante a assembleia de 26 de feve-
reiro, a categoria, que estava bem re-

presentada, aprovou por unanimidade a Pauta de 
Reivindicações proposta pela direção do Sindicato 
e acrescentou outras reivindicações importantes. 
Veja a íntegra no site www.sindema.org.br.

Agora é mobilizar todos/as os/as servidores/as 
para uma Campanha Salarial forte e unitária, que 
conduza a avanços e novas conquistas. Isto depen-
de da disposição de cada um/a em participar dos 

atos, das plenárias e de todas as formas de luta aprovadas de-
mocraticamente pela categoria.

Esperamos seriedade, respeito e responsabilidade da Ad-
ministração Lauro Michels. Que se disponha a dialogar e ne-
gociar com o Sindicato e com os/as trabalhadores/as. Que res-
ponda a todos os itens da Pauta e apresente propostas.

Os sindicatos são os melhores recursos na defesa dos 
direitos da classe trabalhadora. Prefeito que não respeita a 
entidade sindical e sua base, também desrespeita os movi-
mentos sociais e o povo.

Ato na Câmara

13 de março, 

quinta-feira,  

às 16h

Faça a sua parte: participe!

Conheça o plano de lutas 
aprovado na Assembleia Plano de lutas

Pauta aprovada! 

De 10 a 13 de março – Esclarecimento à população sobre a Campanha Salarial

11de março, 07h00 – Plenária Obras

12 de março, 07h00 – Plenária DLU

12 de março, 15h00 – Plenária Aposentados/as

13 de Março – Ato na Câmara Municipal às 16h00

19 de março, 18h00 – Plenária Saúde

20 de março, 18h00 – Plenária Defesa Social

21 de março, 18h30   – Plenária Educação

24 de março, 18h00 – Plenária Central, Paço, Gestão, Sasc, Almoxarifados, 
Gráfica, Meio Ambiente
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Juntos Somos Fortes!

Abono de natal

É necessário um reforço financeiro para, no fim do ano, quitar as dí-
vidas, comprar presentes ou incrementar a ceia de natal. Por isso, 

queremos um abono de R$ 1.000,00 para todos os/as servidores/as, 
pensionistas e aposentados/as a ser pago no mês de novembro de 2014. 

Em 27 de fevereiro, sem discussão e em regime 
de urgência, o Governo Lauro Michels aprovou 

generosas alterações no Plano de Carreira dos Ad-
vogados da Prefeitura. Com a modificação, os au-
mentos salariais dos advogados( procuradores) se-
rão de 10% a 50%. 

O Plano destes profissionais existe desde 1999 
e tem condições muito melhores que aquelas garan-
tidas aos guardas municipais (GCMs) e professores, 
segmentos da categoria que também têm Plano de 
Carreira. O problema não é a valorização dos procu-
radores, mas a desvalorização do restante da cate-
goria, que está à espera do Plano de Carreira. 

Não bastasse o descaso com toda a categoria e 
os privilégios aos procuradores, há cerca de 15 dias 
o Prefeito Michels chamou um grupo de GCPs para 
fazer uma “proposta” indecente de rebaixamento 
do adicional de periculosidade. No ano passado, foi 
aprovada a lei federal que garante  30% de adicional 
aos vigilantes celetistas em função dos riscos de vida 
que essa categoria sofre.  Mas o Prefeito Michels 
quer dividir o pagamento em 3 anos!

Ou seja, enquanto os procuradores receberão  
generosos adicionais imediatamente, os  169  GCPs, 
cujo salário base é de apenas R$ 1.228,71 terão que 
esperar. Todos os vigilantes celetistas do país, e os 
guardas patrimoniais da maioria das prefeituras da 
região já estão recebendo o adicional.

O Prefeito fez isto tudo à revelia e sem a par-
ticipação do Sindicato, pois assim fica bem fácil de 
pressionar e ludibriar um pequeno grupo e passar 
por cima dos direitos dos guardas patrimoniais. Exi-
gimos o pagamento dos 30% de periculosidade já!

GCPs e Procuradores, 
dois pesos e duas 
medidas

Quem ousa lutar constrói avanços e vitórias
Aumento no Vale-Alimentação

Queremos R$ 400,00 no valor do vale-alimentação (cesta básica) 
pois os preços dos alimentos estão pesando cada dia mais no 

total das nossas despesas.

VR não paga nem uma refeição

Dos cerca de sete mil trabalhadores/as, apenas mil recebem vale-
-refeição. Cada vale-refeição da Prefeitura é de apenas R$6,00. 

Com esse valor, é impossível pagar até mesmo o almoço de péssima 
qualidade servido nos refeitórios da prefeitura, que custa R$12,00 aos 
cofres públicos. Exigimos que o vale-refeição seja ampliado para todos 
os/as servidores/as municipais e que tenha o mesmo valor do tíquete 
fornecido na Câmara Municipal de Diadema, ou seja, R$ 25,00 por dia.

10% de reajuste salarial 

No ano passado, a Prefeitura de Diadema arrecadou 26 milhões de reais a 
mais do que o previsto. O Prefeito também anunciou na imprensa que as 

receitas próprias aumentaram em torno de 11%, e ainda tem os 95 milhões de 
reais da entrega da SANED para a SABESP.

Há dinheiro em caixa! Queremos reajuste de 10% pois só a 
inflação do último ano corroeu 6,42% dos nossos salários. Todas 
as grandes categorias da região como metalúrgicos, bancários, 
químicos e construção civil tiveram reajuste em torno de 10%. 
Como houve aumento da arrecadação, também queremos a ne-
gociação dos 51,18% das perdas passadas.
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Você tem motivos de 
sobra para ir à luta!

A falta de condições adequadas de trabalho e o autoritaris-
mo da gestão da saúde fizeram com que muitos profissio-

nais deixassem a prefeitura de Diadema. Dessa forma, Hospital, 
Pronto Socorro, Capsis e as equipes do Programa de Saúde da 
Família estão desfalcadas.

As equipes do PSF devem funcionar com, no mínimo, um 
médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um agen-
te comunitário de saúde.O Ministério da Saúde preconiza que 
cada equipe atenda, no máximo, quatro mil habitantes. No en-
tanto, há equipes responsáveis por até 4.600 pessoas. E o pro-
blema não para por aí. Por conta da ausência de profissionais, 
há equipes que precisam dar conta de até 13 mil habitantes: 
o médico ou o enfermeiro de uma equipe acaba dando apoio 
para outras duas equipes. Ou seja, não há sequer as condições 
mínimas de atendimento digno à população.

A atual gestão da saúde é avessa a concursos públicos idô-
neos e transparentes. Demitem quem ousa não concordar com 

A falta de profissionais e a terceirização prejudicam o atendimento à população e o andamento dos projetos habitacionais 
da cidade. Por conta dos baixos salários, os arquitetos, engenheiros e assistentes sociais concursados e convocados pela 

Secretaria de Habitação não aceitam os cargos. A situação se agravou no atual governo, com a exoneração e o afastamento de 
alguns/mas funcionários/as públicos dessa secretaria. 

E o pior: o governo municipal está terceirizando o gerenciamento de projetos e obras. O maior problema é que os engenhei-
ros e arquitetos terceirizados não lidam com a comunidade. Qualquer situação em que seja necessário tratar diretamente com 
os/as moradores/as é transferida para os poucos servidores da prefeitura que restam no setor.

Enquanto o governo diz que quer melhorar a qualidade da 
educação e a privatiza, adquirindo o Sistema Sesi de Ensi-

no, não prioriza o básico: a necessidade do professor em ter 
tempo remunerado para preparar aulas, avaliações e forma-
ção continuada. A Lei do Piso, que também garante que 1/3 
da jornada seja usado para atividades extraclasse, não é inte-
gralmente cumprida em Diadema e os profissionais da educa-
ção continuam usando seu tempo livre para estas atividades.

Como se não bastasse, os professores não possuem tempo 
livre nem mesmo nos intervalos entre as aulas, já que não exis-
te pessoal de apoio escolar para auxiliar na hora das refeições 
e nem nos cuidados dos estudantes portadores de deficiências. 

Embora o Sindema tenha entrado com uma ação judicial, 
queremos que a Prefeitura retome as negociações e cumpra a 
lei pois 1/3 da jornada é direito de todo o magistério.

Saúde: retrocesso, 
autoritarismo e 
perseguições

Habitação: Falta de profissionais sobrecarrega servidores/as  

procedimentos autoritários e, para a contratação, preferem 
a via fácil e cara da terceirização da SPDM. Deste modo, nem 
pensam em plano de cargos, carreiras e salários para os profis-
sionais da Saúde.

No Hospital e equipamentos 24 horas a sobrecarga de 
trabalho e o ambiente tenso atingem a saúde dos/as traba-
lhadores/as. Faltam profissionais, bem como faltam materiais 
básicos para o atendimento da população, como medicamen-
tos para curativos. Na farmácia, faltam anticoncepcionais, vi-
taminas para bebês e remédios para hipertensos e diabéticos, 
entre outros. A revolta dos pacientes recai principalmente nos 
funcionários, que também são vítimas da má gestão.

Os profissionais da saúde se sentem impotentes diante das 
demandas dos/as moradores/as de Diadema. Até quando esta 
situação vai perdurar? Vamos participar da Campanha Salarial 
para fortalecer os trabalhadores da Saúde. Vamos lutar coleti-
vamente contra os desmandos. 

Na Educação, governo não prioriza o básico
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eXPediente

É urgente a implantação de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários sem reti-
radas de direitos e aprovado pelo conjunto da categoria. É desta forma que 
podem ser corrigidas as distorções salariais e de cargos e funções que atual-

mente existem. Citamos alguns dos problemas existentes na Prefeitura:

- Agentes Administrativos I tem função idêntica aos agentes administrativos II e 
ganham menos. Essas distorções salariais ocorrem também com outros segmen-
tos da categoria como GCPs, agentes fiscais II, motoristas, entre outros;

- Jardineiros são os únicos profissionais especializados que ganham o piso salarial;

- Pessoal da Vigilância à Saúde cumpre papel fiscalizador e não é remunerado 
por isto;

- Agentes comunitários de saúde, de endemias e de controle de zoonozes têm 
exigência de ensino médio, mas os salários são de nível fundamental;

- Os médicos recebem mais gratificações do que salários e os que permanecem na 
Prefeitura serão muito prejudicados na aposentadoria. A Prefeitura de Diadema 
quer continuar com a nefasta política das gratificações.

- No Programa de Saúde da Família somente médicos e dentistas recebem gratifi-
cação por trabalhar no programa.

Também há distorções salariais em vários cargos dos níveis superior, técnico e 
médio, além das centenas de trabalhadores/as em situação de desvio de função.

A principal promessa de campanha eleitoral do Prefeito Lauro Michels foi  
“Promover a implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários para os servido-
res municipais.” 

Até agora nenhum passo foi dado para cumprir a promessa.

Sem Plano de Carreira não 
há valorização profissional

Sem Plano de Cargos e Salários 
as injustiças continuarão

7 de março, às 17h30, 
na sede do sindicato.

Participe!

atenção 
associados 
do sindeMa

assembleia de Prestação 
de contas 2013    

É também o Plano de Carreira que 
pode prever progressões e promo-
ções. Ou seja, a valorização da ex-

periência e da formação profissional. Atu-
almente, um funcionário que ocupa cargo 
que exige determinado nível de escolari-
dade, quando conclui o nível técnico ou 
superior não tem qualquer incentivo sa-
larial. Queremos que as promoções bem 
sucedidas de educadores para PDIs e de 
assistente de enfermagem I para II, sejam 
estendidas para os demais cargos.

Na Educação somente os professores 
tem Plano de Carreira e é preciso construir 
um plano para todos os demais profissio-
nais, de acordo com as diretrizes do Conse-
lho Nacional da Educação (CNE).

O Plano da Guarda Civil Municipal pre-
cisa ser concluído, seguindo os critérios e 
parâmetros do conjunto do funcionalismo.


