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Até agora, o prefeito Lauro Michels 
não assumiu o seu compromisso de 
melhorar a saúde de Diadema. Pelo 

contrário: o que vemos, sob o comando de 
seu secretário, José Augusto, é o desmonte da 
saúde em nossa cidade. Vemos o fechamento 
de serviços, como a ala da UTI pediátrica do 
HM, o fechamento das Unidades de  Pronto 
Atendimento, a redução dos serviços presta-
dos pelo SAMU por falta de funcionários, o 
desrespeito aos direitos trabalhistas, o auto-
ritarismo, o abuso e desmandos. Tudo isso 
somado aos crônicos problemas da falta de 

médicos e equipes desfalcadas, que compro-
metem a saúde dos/as trabalhadores/as e a 
qualidade dos serviços prestados à população.

Defendemos saúde de qualidade 
para a população de Diadema

Sabemos que quem mais precisa e usa 
os serviços públicos somos nós, trabalha-
dores/as e nossas famílias: os/as servidores 
públicos, operários/as de fábricas e da cons-
trução civil, trabalhadores/as do comércio e 
dos serviços domésticos, estudantes etc.

Nós, servidores/as públicos da prefeitu-
ra de Diadema, temos consciência de que de-
vemos lutar pelos nossos direitos trabalhistas 
e por condições dignas de trabalho para cum-
prirmos o nosso dever. Queremos os servi-
ços abertos e os/as servidores/as realizando 
suas atividades com dignidade para atender 
a população com qualidade. E é por isso que 
precisamos nos organizar para cobrar esses 
direitos do prefeito e secretário de saúde. 

Estamos juntos com a população na luta 
por um serviço de saúde de qualidade !!

EspEcial saúdE 
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DA SAÚDE
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às 18 horas 



Prefeito e Secretário tratam 
com descaso direitos dos/as 
trabalhadores/as da Saúde

chega de desrespeito aos direitos 
dos/as trabalhadores! 

• Abonadas 
Além de não ter critérios claros para tirar a falta abonada, cancelam as 
abonadas já deferidas aos trabalhadores/as em cima da hora. 

• Férias
Proíbe os/as servidores/as de sair de férias em determinados meses do 
ano sem discutir critérios para as escalas de férias.

Com a permissão do prefeito, Secretário não cumpre 
acordos  firmados com Sindicato e Categoria :

• CIPA
Os cipeiros tomaram posse em 15/08/14 e até a presente data, a se-
cretaria ainda não liberou um cipeiro, conforme acordo assinado pela 
PMD em 05/03/2014.

• Banco de Horas
Resiste em reconhecer o banco de horas feito até 2012.  Ainda que, 
em 04/09/14, o Prefeito Lauro Michels e Sindema tenham assinado o 
acordo de banco de horas, até o momento este documento não chegou 
às mãos das Pontes de RH da secretaria de Saúde. Os/as trabalhado-
res/as não receberam orientação de como descansar as até 32 horas 
previstas no acordo, bem como ainda não receberam em pecúnia a 
1ª parcela do banco passivo, que estava prevista para  31/09/14. O 
Sindema está tomando medidas jurídicas.

Com o consentimento do prefeito, Secretário 
estabelece péssimas relações de trabalho

• Transferências dos postos de trabalho sem critérios 
Com o fechamento de serviços de saúde, os funcionários são subme-
tidos muitas vezes a transferências de locais e horários de trabalho 
sem discussão prévia, prejudicando assim a organização da vida de 
cada um, além dos prejuízos incalculáveis à população.

• Falta de condições de trabalho
Faltam remédios, médicos para a população, EPI’s e  equipamentos 
de trabalho, o que acarreta o adoecimento do/a trabalhador/a e preju-
dica o bom atendimento em saúde à população. 

• Não reconhece atestados médicos
Chegou-se ao absurdo do/a funcionário/a passar mal dentro das Uni-
dades básicas de Saúde enquanto trabalhava, ser atendido/a pelo mé-
dico de plantão, e esse atestado de horas ou dia não ser aceito pelo/a 
coordenador/a do equipamento de saúde, obrigando o/a funcionária/o 
a trabalhar doente ou procurar outro atendimento.

Secretário: cuide da saúde e não da organização dos/
as trabalhadores/as!
 
• Zé Augusto cerceia a autonomia de representantes 
dos/as trabalhadores/as no Conselho Municipal de Saúde
Com a anuência do Prefeito, Lauro Michels, o secretário ignorou o 
resultado da assembleia ocorrida na sede do Sindema, em 10 de se-
tembro.  Nesta assembleia foram tirados para o Conselho Municipal 
uma representante do HM e dois representantes das UBS. 
Em uma medida autoritária, José Augusto nomeou os eleitos para os 
conselhos gestores também para o Conselho Municipal da Saúde, 
desconsiderando o resultado da assembleia.

Devemos combater e repudiar esta medida antidemocrática por 
parte da gestão e que fere um princípio fundamental do Conselho e 
da organização Sindical, que é o da autonomia dos representantes em 
relação ao governo municipal.

• Zé Augusto não dialoga com a representação dos/as 
servidores – SINDEMA
Desde o início desta atual gestão da PMD, o Sindema já realizou reu-
niões com todas as secretarias para discussão de pautas sindicais es-
pecíficas das categorias. A única secretaria que não atendeu nenhuma 
solicitação de reunião foi a do Sr. José Augusto. 

Fica clara a falta de respeito com a organização dos trabalhadores 
e o desinteresse em discutir e procurar soluções para as diversas rei-
vindicações da categoria, que uma vez discutidas e resolvidas, con-
tribuiria muito para o bom atendimento que a população tem direito.

SÓ QUEM LUTA É RESPEITADO/A !!! 
JUNTOS SOMOS FORTES.
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