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LUTO contra o arrocho salarial
LUTO contra o desmonte do serviço público
LUTA é o caminho a seguir,
agora e sempre

LUTE você também, juntos

somos fortes!

ASSEMBLEIA DECIDE

MOBILIZAÇÃO TOTAL

OUTUBRO E NOVEMBRO DE LUTAS
CUMPRAM O ACORDO!

PLANO DE LUTAS
E MOBILIZAÇÃO

OUTUBRO E
NOVEMBRO
É DECISÃO DA
ASSEMBLEIA:
Outubro e Novembro
nas ruas e nos locais
de trabalho! Para
vencer o descaso da
administração!

Na Assembleia realizada no dia 24 de setembro na sede
do Sindema, nós, trabalhadoras e trabalhadores dos
mais diversos setores da Prefeitura, após debatermos
a postura da administração de negar o pagamento da
parcela do acordo salarial que estava previsto para
julho e não apontar perspectiva para o cumprimento do
acordo até o final do ano, decidimos por unanimidade,
intensificar a luta em defesa de nossos direitos básicos.
Não vamos nos pautar pelo discurso que a prefeitura
quer nos impor: não tem dinheiro. Queremos
prioridade no atendimento de nossas reivindicações,
na manutenção e ampliação dos serviços públicos,
queremos saber onde a prefeitura está gastando nosso
dinheiro, tendo em vista que a cidade está abandonada,
serviços reduzidos, serviços desmontados e nosso
salário arrochado, sem reposição da inflação.
Lutamos pelo pagamento imediato da parcela atrasada
do acordo e pelo pagamento das parcelas seguintes,
que somadas recompõem as perdas salariais do último
período até o final do ano, além do reajuste imediato em
7,89% dos vales alimentação e refeição.

Como sempre, é apenas com a nossa luta e determinação
que podemos contar para vencer o descaso e má
vontade da administração. Vamos à luta, leia a seguir
nosso Plano de Lutas e Mobilizações! Participe, junto
somos fortes!

MUITA LUTA NAS PRAÇAS E
NOS LOCAIS DE TRABALHO!
• 26 de setembro: mutirão de lançamento da
campanha do Vale Refeição Já no comércio da
cidade
• 03 a 16 de outubro: atos nos locais de trabalho
e atos em praças centrais das regiões com
distribuição de jornal para população
• 24 de outubro: reunião comando de
mobilização, às 9 horas, no Sindema para avaliar
andamento das negociações com a Prefeitura
e planejar novas ações nos locais de trabalho e
junto à população para o mês de novembro
• 28 de outubro: “Dia do Funcionário... é dia de
luta” - Ato da campanha “Vale Refeição Já” no
horário de almoço e audiência pública sobre as
lutas do funcionalismo à noite
• 29 de outubro: X Festa dos Funcionários
Público “ Quem faz a luta, festeja”
• Início de Novembro (data a definir): Debate
sobre Plano Municipal de Educação
• 13 de novembro: Lançamento da Campanha
“ ASSÉDIO MORAL É CRIME, DENUNCIE ” Campanha de Combate ao Assedio Moral na
Prefeitura de Diadema
• 14 de novembro: reunião do comando de
mobilização no SIndema
• 26 de novembro: assembleia geral para decidir
encaminhamentos da nossa luta face à resposta
da Prefeitura sobre nossas justas reivindicações.

FALTA DINHEIRO?

NÃO É POR
FALTA DE
DINHEIRO
QUE NÃO
PAGAM NOSSO
REAJUSTE

A Prefeitura não convence quando diz que não tem dinheiro para
pagar nosso reajuste de 7,89% até o final do ano conforme o acordo.
A arrecadação de 2015 não é menor que a de 2014 corrigida pela
inflação. O número de funcionários concursados cai ano a ano,
qualquer um pode constatar no seu local de trabalho e através dos
dados fornecidos pela própria Prefeitura.

ONDE ESTÁ O
DINHEIRO?

SABESP DÁ
CALOTE E
PREFEITURA
ACEITA
QUIETA

No acordo que extinguiu a Saned, a Sabesp se comprometeu a repassar
95 milhões para a Prefeitura, sendo 47,5 milhões em 2014 e 47,5 milhões
em 2015. A Sabesp deu um calote em 2015, repassou apenas 26 milhões
e a prefeitura aceitou passivamente. Como explicam isto? Será que é para
justificar que não podem cumprir o acordo salarial com nosso reajuste
este ano? Esta não vamos engolir.

IPRED
AMEAÇADO

DOIS PESOS
E DUAS
MEDIDAS

O que ocorre é que o dinheiro da população, que paga seus impostos
e tem o direito de ter em pagamento serviços públicos de qualidade
é desperdiçado de mil e uma maneiras pela administração. Cargos
comissionados em excesso, empresas terceirizadas que lucram
muito e prestam péssimos serviços, falta de competência para obter
financiamentos dos programas federais e estaduais.

Temos notícia de que a Prefeitura não vem repassando a parte do
empregador que é devida por lei ao Ipred há vários meses. Esta situação
é inadmissível e coloca em risco o pagamento das nossas aposentadorias,
o nosso futuro e o de nossas famílias. Voltaremos a este assunto em
nosso próximo jornal, temos que nos mobilizar urgentemente, antes que
levem o Ipred à falência.

A desculpa de falta de dinheiro vale apenas para o reajuste salarial do funcionalismo.
Com as empresas terceirizadas, a conversa da administração é outra.
Alguns exemplos:
A Apetece, que fornece uma alimentação de péssima qualidade para os trabalhadores
da Prefeitura, teve seu contrato reajustado em 8,79% no mês de setembro de 2015.
Enquanto isto, a prefeitura se nega a reajustar nossos vales alimentação e refeição.
A SPDM teve também seu convenio reajustado e por sua vez, reajustou salários e
benefícios dos trabalhadores/as que atuam na Prefeitura de Diadema enquanto os/
as servidores/as municipais da saúde não tiveram ‘direito’ ao reajuste de 1,39 %
referente a julho e nem tampouco ao reajuste dos seus benefícios.
Isto, para não falar do Sesi, que presta um serviço imprestável, e da famosa Planeta
Educação, que não disse a que veio, teve seu contrato rescindido e ainda saiu com os
bolsos cheios de dinheiro pela MULTA que a Prefeitura pagou para a empresa.....muito
estranha esta história toda.

ALIMENTAÇÃO
É COISA SÉRIA:

VALE REFEIÇÃO JÁ

O

descaso da Prefeitura com a questão da alimentação do funcionalismo é uma das coisas
mais graves que ocorrem. A prefeitura paga
rios de dinheiro para uma empresa fornecer
alimentação de péssima qualidade nos restaurantes próprios. Não há justificativa para que a Prefeitura
não institua o Vale Refeição para todos os funcionários, a
um valor decente que pague uma refeição nos inúmeros
Um dos pontos fortes da
nossa agenda de lutas de
outubro-novembro é o
lançamento da campanha
“Vale Refeição Já”, com
uma carta aberta aos
donos de restaurantes e
lanchonetes e um cartaz
que está sendo afixado
nos estabelecimentos

restaurantes existentes na cidade, próximos aos locais de
trabalho. Seria um benefício significativo para o funcionalismo e uma medida em prol dos pequenos e médios
comerciantes do setor da alimentação, aquecendo a economia e gerando mais empregos e pagamento de tributos
para a Prefeitura. Um dos pontos fortes da nossa agenda
de lutas de outubro-novembro é o lançamento da campanha “Vale Refeição Já”, com uma carta aberta aos donos
de restaurantes e lanchonetes e um cartaz que está sendo
afixado nos estabelecimentos. Participe desta campanha!
No dia 28 de outubro realizaremos um ato público da
campanha Vale Refeição Já!
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