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Em 2015, valeu
a nossa luta!
Que venha 2016!
RECEITA DE ANO NOVO
(Carlos Drummond de Andrade)

Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido
(mal vivido talvez ou sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser;
novo
até no coração das coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita,
não precisa expedir nem receber mensagens
(planta recebe mensagens?
passa telegramas?)

Não precisa
fazer lista de boas intenções
para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar arrependido
pelas besteiras consumadas
nem parvamente acreditar
que por decreto de esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.
Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre
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Relembrando 2015:
muitas lutas e desafios!

Em 2015, vivemos um ano intenso, de muitas lutas e mobilizações para fazer frente à
postura autoritária e truculenta da Prefeitura, que tentou a todo custo impor uma política
de arrocho salarial, privatização do serviço público e ataques à livre manifestação e
organização das trabalhadoras e trabalhadores.
Abaixo, uma retrospectiva dos principais momentos da nossa luta, uma homenagem
às lutadoras e lutadores que deram sua contribuição e um chamado para que em 2016
façamos nós com nossas mãos um ano em que os direitos e conquistas das trabalhadoras
e trabalhadores sejam respeitados.

FEVEREIRO

Prefeitura aprofunda terceirização e contrata empresa
que acha que “professor não sabe ensinar”
O Sindema denunciou a contratação da empresa Planeta Educação, que chegou ao cúmulo
do desrespeito ao questionar a competência dos profissionais da rede municipal. O governo
Lauro Michels, depois de muita pressão, rescindiu o contrato, não sem antes pagar uma
polpuda “multa” à empresa que não disse a que veio.

MARÇO

ABRIL

Categoria mobilizada para campanha salarial 2015
Plenárias debatem pauta e definem como prioridades
reposição salarial de 11%, melhoria nas condições
e relações de trabalho e aumento do valor do valerefeição.
Prefeitura demora 26 dias para marcar reunião
de negociação da pauta da campanha salarial 2015,
e em reunião realizada em 24 de março alega não ter
tido tempo de conhecer a pauta, colocando vários
empecilhos para atender as reivindicações.
Em Assembleia realizada em 26 de março, a categoria
decidiu ir à luta, início de “paralisações relâmpago” nos
setores e atividades de diálogo com a população.

Greve contra o arrocho salarial!

Na Assembleia realizada dia 09 de abril, a categoria deu seu recado: a partir
de 15 de abril, é GREVE. Essa é resposta das trabalhadoras e trabalhadores ao
descaso da Prefeitura frente às nossas reivindicações.
No dia 15 de abril, trabalhadoras e trabalhadores cruzaram os braços! Durante
treze dias de greve ocupamos as ruas da cidade, realizamos mobilizações nos
bairros, plenárias no Sindicato, passeatas pelas ruas do centro e verdadeiras
ocupações na Câmara Municipal.
A mobilização obrigou a Prefeitura a negociar e o acordo estabelecido ao fim
da greve previu reposição total da inflação de 7,89% de forma parcelada (1%
em abril, 1% em setembro e 1,47% em dezembro + parcelas condicionadas ao
limite prudencial da LRF de 1,39% em julho, 1,39% em novembro e 1,39% em
dezembro), o respeito ao direito de greve, com a garantia de negociação dos dias
parados e da não punição aos grevistas, e discussão dos demais pontos da pauta
de reivindicações na Mesa de Negociações.
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Saúde em perigo! Funcionalismo sob ataque!
Em 21 de maio de 2015, com uso de violência contra
trabalhadores e população, vereadores aprovam privatização da Saúde e criação ilimitada de cargos comissionados com altos salários. Onze vereadores votaram a favor
da privatização da Saúde de Diadema, disfarçada pela
contratação de OSs (Organizações Sociais).

Em 28 de maio de 2015, o Sindema em conjunto com os Movimentos Sociais
de Diadema, tiveram uma grande vitória sobre o Governo e sua base na Câmara
dos Vereadores, obrigando através de intensa mobilização a retirada do projeto
de lei complementar que permitia a licença dos trabalhadores e trabalhadoras
para o trabalho nas Organizações Sociais (OSs), que além de implicar na precarização do trabalho na saúde, ameaçava os postos e horários de trabalho dos
servidores da saúde e colocava em risco o nosso IPRED podendo prejudicar a
aposentadoria de todos os trabalhadores.

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

Manobras na Conferência Municipal de Saúde
A Secretaria de Saúde de Diadema conduziu de forma totalmente antidemocrática
o processo da Conferência Municipal de Saúde, excluindo trabalhadores e
população dos debates. Estas práticas foram denunciadas pelo Sindema, tendo
sido aprovada uma Moção de Repúdio na Conferência Estadual de Saúde.

Prefeitura dá calote em parcela do acordo salarial!
A Prefeitura se negou a honrar seu compromisso de repor integralmente a
inflação, conforme acordo firmado durante a nossa greve de 13 dias em abril
deste ano. Nosso salário de julho deveria ter sido reajustado em 1,39%, o que não
ocorreu. O Sindema protesta e denuncia a quebra do acordo.

Mobilização pelo cumprimento da Lei do reajuste salarial!
A Direção do Sindema denuncia o descaso da Administração Municipal em
relação ao Acordo da Campanha Salarial 2015 já que, além de não ter cumprido
os itens da pauta econômica, não respeitou o calendário de reuniões estabelecido
com o Sindicato, promoveu mudança de horário de servidor/a que aderiu a greve
e dificultou a reposição dos dias da greve pelos/as trabalhadores e trabalhadoras
da saúde. Protestos e mobilizações nos setores de trabalho e na Câmara Municipal
exigem o cumprimento da Lei que estipulava reajuste salarial em julho.

Assembleia aprova Plano de Lutas pelo cumprimento
da Lei do Reajuste Salarial e pelo Vale Refeição Já!
Assembleia realizada no dia 24 de setembro
aprovou novo Plano de Lutas visando o cumprimento
do acordo com o pagamento da parcela de 1,39%
vencida em julho e das demais previstas para os
meses de novembro e dezembro, além de cobrar os
reajustes dos vales refeição e alimentação.
No dia 26 de setembro é lançada campanha pelo
Vale Refeição Já!, com mutirão nos restaurantes e
lanchonetes da área central da cidade.
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OUTUBRO

RELEMBRANDO 2015
Almoço Protesto, lutas e comemoração no Dia do Funcionário Público
No período de 3 a 16 de outubro são realizados atos nos
locais de trabalho e pontos de concentração da população
cobrando o cumprimento da Lei do reajuste salarial.
O dia 28 de outubro, o Dia do Funcionário Público foi
comemorado com luta, com a realização de Almoço Protesto com centenas de funcionários em frente à Central de
Atendimento-Poupatempo, reivindicando a implementação
imediata de Vale Refeição com valor decente para todos os
funcionários públicos.
Denunciado que ao mesmo que não reajusta os valores
dos vales refeição e alimentação, a administração reajusta
em 8,79% o contrato da empresa Apetece, que fornece refeições de péssima qualidade nos restaurantes da Prefeitura.
No dia 29 de outubro realizamos nossa tradicional Festa do Funcionário Público,
em sua décima edição no Clube Okynawa.

NOVEMBRO

Do reajuste da inflação não abrimos mão!

DEZEMBRO

Paralisação geral e ação judicial para que a
Prefeitura cumpra a Lei e respeite o funcionalismo!

Em Assembleia realizada em 26 de novembro, a categoria decidiu: do reajuste
da inflação não abrimos mão! Foi aprovado ainda o ingresso de Ação Judicial para
que a Lei 408/2015, resultado da nossa greve de abril, seja cumprida.
Dados do TCE divulgados na segunda quinzena de outubro demonstram que
a Prefeitura tem plenas condições, e mais que isso, obrigação legal de cumprir a
lei que dispõe sobre pagamento de parcelas condicionadas ao limite prudencial
da LRF (1,39% nos meses de julho, novembro e dezembro), já que o gasto com
pessoal observado é de 50,40% da Receita Corrente Liquida, abaixo do limite
prudencial de 51,30%.
Para pressionar pelo cumprimento da lei é agendada paralisação para o dia 10
de dezembro, com atividades de diálogo com a população.

No dia 10 de dezembro, mais uma vez o funcionalismo
público foi às ruas e à luta em defesa dos seus direitos.
O recado foi dado com muita animação e atividades
culturais no Almoço Protesto em frente ao Paço
Municipal, em mais um capítulo da nossa luta pelo
Vale Refeição Já!

O cortejo seguiu animado em direção à Câmara Municipal onde demos nosso
recado aos vereadores e em seguida fizemos uma aula publica com a participação
dos professores Geraldo e Wallace, da rede estadual, e da nossa companheira
Mara Neide. As atividades prosseguiram com panfletagens no Terminal Diadema
do trólebus e terminaram já à noite com o nosso recado na feira noturna na Praça
da Moça. Muito fôlego e disposição de luta para lutar pelos nossos direitos!
Quem duvida da capacidade de luta do funcionalismo público de Diadema é bom
colocar as barbas de molho. 2016 está vindo aí!

AGENDA

RECESSO DO SINDEMA: a partir das 12h de 23
de Dezembro de 2015 a 03 de Janeiro de 2016

SINDICALIZE-SE

TRABALHADORES UNIDOS LUTAM E
CONQUISTAM ATRAVÉS DO SINDICATO!
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