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Bertolt Brecht:
Perguntas de um
Operário Letrado

Quem construiu a Tebas das Sete Portas?
Nos livros constam nomes de reis.
Foram eles que carregaram as rochas?
E a Babilônia destruída tantas vezes?
Quem a reconstruiu de novo, de novo e de novo?
Quais as casas de Lima dourada
abrigavam os pedreiros?
Na noite em que se terminou a muralha da China
para onde foram os operários da construção?
A eterna Roma está cheia de arcos de triunfo.
Quem os construiu?
Sobre quem triunfavam os césares?
A tão decantada Bizâncio era feita só de palácios?
Mesmo na legendária Atlântida
os moribundos chamavam pelos seus escravos
na noite em que o mar os engolia.
O jovem Alexandre conquistou a Índia.
Ele sozinho?
César bateu os gauleses.
Não tinha ao menos um cozinheiro consigo?
Quando a “Invencível Armada” naufragou,
dizem que Felipe da Espanha chorou
Só ele chorou?
Frederico II ganhou a guerra dos Sete Anos.
Quem mais ganhou a guerra?
Cada página uma vitória.
Quem preparava os banquetes da vitória?
De dez em dez anos um grande homem.
Quem paga as suas despesas?
Tantas histórias.
Tantas perguntas.

por Bertolt Brecht

Dia do Funcionário Público! Dia de Luta!
28 de outubro nas ruas em defesa dos nossos direitos!
Na semana que vem comemoraremos o dia do Funcionário Público com
muita luta.

A alegação é a mesma que ouvimos desde sempre, há vários anos: falta
dinheiro.

Razões não faltam: enfrentamos cotidianamente a ameaça de entrega do
patrimônio da cidade às empresas disfarçadas de Organizações Sociais,
o assedio moral, as péssimas condições de trabalho, a falta de segurança
nos equipamentos públicos e na cidade, o arrocho salarial, a terceirização
e o desmonte do serviço público promovido pela Prefeitura de Diadema.

O que o prefeito não explica são os gastos com terceirizações e contratos inexplicáveis que só aumentam, vide os exemplos do SESI, Planeta Educação (recentemente rescindido pela Prefeitura - alguém ai sabe
quanto foi gasto com este contrato e para que ele serviu?), da Futuro
Eventos contratada para organizar o Simpósio Municipal de Educação
e outros, além de gastos com as centenas de cargos comissionados que
o prefeito prometeu reduzir na sua campanha eleitoral.

O “presente” que o prefeito reservou para o funcionalismo no nosso dia
foi o anúncio, feito pelos jornais, de que não concederá o reajuste de
7,89%: depois de 13 dias de greve em abril deste ano, o prefeito se comprometeu a conceder os 7,89% correspondente à inflação 2014-2015
em 6 parcelas (1% em maio; 1,39% em julho; 1% em setembro; 1,39%
em novembro; 1,47% + 1,39% em dezembro). As parcelas de 1% em
maio e setembro foram pagas. Em julho tivemos um calote na parcela
de 1,39% e o prefeito já anunciou antecipadamente mais um calote na
parcela de 1,39% em novembro.

Os valores dos nossos vales refeição e alimentação não foram reajustados, enquanto os preços das refeições e dos alimentos sobem dia a dia
nos restaurantes, lanchonetes e supermercados.
Não aceitamos esta situação e vamos à luta pelos nossos direitos!
QUEM CARREGA ESSA CIDADE NO PEITO E NAS COSTAS
TEM QUE SER VALORIZADO!

Dia 28 de outubro, paralisação das 11h às 13h com almoço-protesto
em frente à Central de Atendimento do Poupatempo
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Donos de bares
e restaurantes de
Diadema apoiam
nossa luta pelo
Vale Refeição Já!

Na nossa greve em 2011conquistamos o Vale Refeição para cerca de
1200 servidores/as de 52 cargos e empregos públicos das referências
1 a 4, que passaram a receber o valor correspondente a R$ 6,00/dia,
ou seja R$ 132,00 por 22 dias.
Na campanha salarial de 2014 conseguimos estender o Vale Refeição
para mais 250 trabalhadores/as da referência 5, com o valor reajustado para R$ 6,40 por dia. O valor atual do VR, portanto, é de R$
140,80 por 22 dias.
É um absurdo! Menos de 1500 funcionários, de um total de 7500,
recebem o Vale Refeição, num valor que não permite comprar duas
coxinhas numa padaria!

Quem faz a luta, faz a festa!

Para efeito de comparação, o Vale Refeição pago para os funcionários da Câmara Municipal é de R$ 682,00 (R$ 31,00 por dia
considerando 22 dias).
A prefeitura paga rios de dinheiro para uma empresa fornecer alimentação de péssima qualidade nos restaurantes próprios. Não há
justificativa para que a administração não institua o Vale Refeição
para todos os funcionários, a um valor que pague uma refeição decente nos inúmeros restaurantes existentes na cidade, próximos aos
locais de trabalho.
Dando continuidade à nossa campanha Vale Refeição Já! vamos comemorar o dia do Funcionário Público com um almoço-protesto em
frente à Central de Atendimento - Poupatempo (Rua Amélia Eugênia 397), a partir das 11:00 h, para lembrar ao prefeito a vergonha
do valor do Vale Refeição que é pago aos funcionários. Nossa luta
não tem trégua, participe você também. Juntas e juntos somos fortes!

Paralisação dia 28/10,
das 11h às 13h, com
ALMOÇO-PROTESTO
Venha comemorar seu dia. Participe de nossa
10a Festa do Dia dos Funcionários Públicos!

Local: Central de
Atendimento Poupatempo
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