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Inscrições dias 16, 17 e 18 de março de 2016
Informações no site Ipred www.ipreddiadema.sp.gov.br

TÁ CHEGANDO A HORA DA DECISÃO!
PREFEITO: VALORIZE O FUNCIONALISMO!

COM ARROCHO NÃO TEM ACORDO!
Nos próximos dias entraremos no período decisivo da 
nossa campanha salarial 2016.

Nossa última assembléia foi massiva e demonstrou 
a garra e a disposição de luta da categoria para não 
permitir a volta do arrocho salarial na prefeitura de 
Diadema.

O Plano de Lutas aprovado na assembleia está sendo 
efetivado: entregamos nossa pauta oficialmente na 
Prefeitura e na Câmara dos Vereadores, solicitando a 
abertura de negociação. 

Uma primeira reunião de negociação que estava 
marcada para o dia 09 de março foi cancelada e 
remarcada para o dia 11/3 na prefeitura.

Agora a bola está com o prefeito: qual será sua 
posição? Vai tentar continuar o calote que nos deu em 
2015 ou vai valorizar o funcionalismo, como tanto 
prometeu na sua campanha eleitoral?

Nós não vamos esperar sentados! Fomos à população 
nas feiras da cidade e a receptividade e apoio às 
nossas reivindicações são enormes.

Por isto dizemos: juntos somos fortes e a justiça 
está do nosso lado! 

Todas e todos à Assembleia dia 15/3. Sem proposta 
decente não vai ter acordo e vamos cada vez mais 
intensificar nossa luta. Venha ajudar a definir os 
rumos da nossa campanha salarial!

Santo André: 14% (referente ao Acordo 2015 mais a inflação apurada 
entre abril de 2015 e março de 2016) 

São Bernardo: 18% (referente ao Acordo de 2015 e mais a inflação 
apurada entre abril de 2015 e março de 2016) 

Mauá: reposição integral da inflação em 2015 e 2016

Diadema: Prefeito deu calote em 2015 e ameaça mais arrocho em 2016

COMPARE!
Prefeitos das demais cidades da  
região concedem reajuste da inflação
Diadema não pode ficar para trás

Faça suas contas e venha para a luta!
Arrocho acumulado nunca mais!
Vejam o exemplo do que ocorreria com um salário de R$ 1.000,00 caso o 
prefeito consiga impor sua política de arrocho:

Salário em Janeiro 2016: R$ 1.000,00

Salário reajustado com inflação de 11% em março de 
2016= R$ 1.110,00

Perdas acumuladas em dezembro de 2016 sem reajuste 
= 10 meses X R$ 110,00 = 1.100,00.

Ou seja: em dez meses a categoria perderia o 
equivalente a aproximadamente um mês de salário. 
E é preciso lembrar que a perda é carregada pelos anos seguintes e vão se 
acumulando. Pense nisto, faça suas contas! Vem prá luta!

ATENÇÃO


