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 O dia 21 de maio de 2015 ficará marcado na 
história da nossa cidade como um verdadeiro DIA DA 
VERGONHA! Foi nessa data que, de forma subservien-
te, onze vereadores votaram a favor de um Projeto de 
Lei enviado pelo prefeito, sem a abertura de debate 
com a sociedade e sem ouvir os apelos de especialis-
tas, trabalhadores da Saúde e população. Esta apro-
vação vai representar a privatização da Saúde de Dia-
dema, disfarçada pela contratação de “Organizações 
Sociais”. 
 O SINDEMA, apoiado por entidades do movi-
mento popular e demais sindicatos cutistas da região, 
realizou uma das maiores mobilizações em defesa da 

Saúde Pública da história de Diadema. A resposta da 
base que apoia o prefeito foi a utilização da violência 
contra os manifestantes! Trabalhadores foram agre-
didos, empurrados e atacados com gás de pimenta. 
Uma verdadeira vergonha para a cidade e para a de-
mocracia!

MALDADES CONTRA O FUNCIONALISMO NÃO 
PARAM POR AÍ! DIA 28, VOLTAREMOS À CÂMARA.
 Como se não bastasse a privatização da Saú-
de, que vai afetar diretamente todos os trabalhadores, 
pois vai reduzir a arrecadação do IPRED, o governo 
municipal preparou outras maldades contra o funcio-

A MOBILIZAÇÃO NÃO PARA 
NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA, 28, CONCENTRAÇÃO E ATO NA 
CÂMARA, ÀS 14 HORAS, CONTRA A APROVAÇÃO DA LC 014, 

QUE ESCANCARA AS PORTAS DA TERCEIRIZAÇÃO

nalismo, como a aprovação de uma lei que permite 
a contratação ilimitada de apadrinhados para cargos 
comissinadas com altos salários e um outro grave ris-
co: a Lei Complementar 014, que altera o artigo 168 
do nosso Estatuto, permitindo que a prefeitura con-
ceda afastamento de funcionários/as às OSs. Esta LC 
deve ser votada nesta quinta-feira, 28, sem nenhuma 
discussão com a categoria, por isso o SINDEMA vai lu-
tar por sua rejeição na Câmara!
 Se for aprovada, esta Lei vai escancarar as 
portas da privatização na prefeitura, e a próxima víti-
ma pode ser a Educação, pois os ensaios com SESI e 
Planeta Educação não devem ser mera coincidência!

Vereadores podem aprovar, 
nesta quinta-feira, a LC014, que 
que altera o artigo 168 do nosso 

Estatuto, permitindo que a 
prefeitura conceda afastamento 

de funcionários/as às OSs.
Vamos nos mobilizar para que 

os vereadores atendam aos 
apelos da categoria e 

rejeitem este projeto!

FUNCIONALISMO 
SOB ATAQUE

QUINTA-FEIRA
14HORAS
NA CÂMARA

28MAIO
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Tá no Acordo, 
    tá assinado, 
        tá valendo!
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O presidente da 
Câmara, que é da base 
governista, só vota em 
caso de empate, mas 
defendeu o projeto e 
foi o reponsável pela 

presença ostensiva de 
GCMs no Plenário.
NOVE vereadores 
votaram a favor da 
Saúde e contra a 

privatização. 

VOTARAM CONTRA 0 
FUNCIONALISMO PÚBLICO. 
NÃO MERECEM CONFIANÇA!

E a Saúde Pública vai para...
As “entidade$ parceira$”

 Foi preciso um forte 
aparato de segurança, que 
contou com GCMs e “segu-
ranças privados”, para que 
onze vereadores, mais uma 
vez, voltassem as costas para 
os trabalhadores públicos e 
para a população de Diadema 
e votassem, protegidos por es-
cudos, mas despidos de vergo-
nha, contra a Saúde Pública!
 Na prática, a Lei aprova-
da entrega a Saúde Pública de 
mão beijada aos tubarões das 
terceirizações, disfarçados sob 
a pele de Organizações Sociais.
 Este modelo de gestão 
é um grande fracasso em vá-

rias cidades e Estados do Bra-
sil, e aqui em Diadema poderá 
ser ainda pior! É que aqui, cada 
unidade poderá realizar uma 
licitação para contratação de 
uma “entidade parceira”, des-

truindo qualquer possibilidade 
de uma política municipal cen-
tralizada de Saúde, pois é óbvio 
que as tais O$s vão administrar 
as unidades da forma que bem 
entenderem, sempre visando 

o lucro, e não o atendimento 
de qualidade à população.

COVARDIA E TRUCULÊNCIA
 Como eles, prefeito e 
vereadores da base governista, 
não têm a população ao lado 
para defenderem essa barbari-
dade com Saúde, só consegui-
ram aprovar a Lei, colocando 
uma dúzia de “seguranças pri-
vados”, também conhecidos 
como capangas, para provo-
car e agredir quem  estava lá, 
além da GCM, que sob um co-
mando despreparado, agrediu 
os trabalhadores com spray de 
pimenta, cassetete e até cães.

 Dos 21 vereadores eleitos 
para defender os interesses da popula-
ção, 11 traíram a confiança depositada 
neles, que mesmo com o apelo dos 
funcionários, movimentos, sindicatos, 
para votarem contra o projeto que au-
toriza o prefeito implantar as OSs, eles 
votaram SIM à privatização da Saúde. 
 Este projeto é um dos piores 
ataques ao funcionalismo e à popula-
ção de Diadema nos últimos anos, pois, 
sabemos que a privatização da Saúde 
significa um ataque aos direitos dos 
funcionários, um desperdício de di-
nheiro público, uma porta aberta para 
a corrupção, ou seja, uma “farra” com o 
nosso dinheiro, que até menos de um 
mês atrás alegavam não ter nem para 
atender as reivindicações de nossa 
campanha salarial. 
 Para empresários tem dinhei-
ro? Qual a lógica? Debatam com o 
povo e com os servidores!

SÉRIOS RISCOS PARA O IPRED
 O IPRED é o responsável pelo 
pagamento das aposentadorias, pen-
sões por morte, licenças médicas acima 
de 15 dias e licença maternidade (180 
dias ). O Instituto vive das contribuições 
dos ativos e dos inativos ( aposentados, 
pensionistas ). Se o número de funcio-
nários diminui, consequentemente di-
minuem as arrecadações e, com isso, a 
médio prazo, o Instituto se torna inviável.
E EU COM ISSO? 
 Bem, vamos imaginar a que-
bra /INVIABILIDADE DO IPRED:  
 - Os inativos, estamos falan-
do dos atuais 1497 aposentados e 225 
pensionistas, continuarão recebendo 
os proventos através da Folha de Paga-
mento da PMD, ou seja estão ASSEGU-
RADOS. E nós iremos para o RGPS, para 
ficar mais claro, INSS. E aí adeus apo-
sentadoria integral, pensão integral, 
licença médica integral...

Povo diz NÃO, mas 11 vereadores viram as costas

RESISTÊNCIA: Diretoria do SINDEMA marcou presença, mandou recado e foi agredida na Câmara

Graças à nossa força e mobilização, 
conseguimos firmar o ACORDO DA 
REPOSIÇÃO DAS HORAS DE GREVE.

Agora, TODOS DEVEM FICAR 
ATENTOS AO PRAZO!

Você que aderiu à GREVE, tem até 
20/06 para fazer, junto à sua Secre-
taria,  a opção de reposição dos dias 
ou desconto!

Consulte os termos do Acordo no nosso site 
www.sindema.org.br/maso/uploads/

publicacoes/publicacao_121.pdf
Qualquer dúvida, entre em contato no 

4053-2930, pelo próprio site ou ainda no 
e-mail sindema@terra.com.br


