EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE
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AMANHA
CONCENTRAÇÃO NO SINDEMA
A PARTIR DAS 7 HORAS

contra o
arrochO

PREFEITURA
NÃO
APRESENTA
PROPOSTA
DECENTE!
Vamos à luta!

Sindicato dos
Funcionários Públicos
de Diadema

A assembléia realizada ontem no Sindema foi a maior da nossa
campanha salarial 2016.
A contraproposta apresentada pela Prefeitura foi rejeitada pela
ampla maioria dos presentes. No verso deste boletim, segue a
contraproposta rejeitada para conhecimento de todas e todos.
A firme disposição da categoria é não permitir a volta do arrocho
salarial e para isto vamos à luta.

SEGUE PLANO DE LUTAS APROVADO:
Dia 22/3 (terça feira) – mobilização e
panfletagem nos setores
Dia 23/3 (quarta feira) – Paralisação Geral
7h – Concentração no Sindema
14h – Ato na Câmara Municipal de Diadema
16h30 – Assembleia no Sindema para
aprovação de indicativo de greve se não tiver
proposta decente.

Assembléia rejeita
proposta indecente
da Prefeitura
A contraproposta apresentada pela Prefeitura no dia 21/3 não contempla o
essencial das nossas reivindicações. Ao lado veja reprodução do oficio com o
conjunto da contraproposta.
Em resumo propõe pagar o calote de 4,24% que nos deu o ano passado em
duas parcelas e não apresenta nenhuma proposta para o reajuste da inflação
de 2015 a 2016. O mesmo em relação aos benefícios do Vale Refeição e Vale
Alimentação, paga o calote em duas vezes e nada para este ano.
Assim, o prefeito demonstra a sua opção: entre valorizar o funcionalismo
público e impor o arrocho salarial sua opção é ser o Prefeito do Arrocho
Salarial.

Prefeituras do ABC concedem
reajuste para o funcionalismo
Responda prefeito: Diadema vai ficar para trás?
Todas as prefeituras do ABCDMRR estão concedendo reajuste
salarial para o funcionalismo este ano, repondo todas as perdas
acumuladas no período 2015 a 2016.
Ou seja, apesar da crise econômica que passa o pais, a opção foi
por valorizar os direitos do funcionalismo, responsável por prestar
serviços de qualidade para a população.
Em Diadema, parece que o prefeito pensa diferente: quer impor
arrocho e ao mesmo tempo permite uma degradação acelerada dos
serviços públicos. É por isto que funcionalismo e população se
unem cada vez mais em defesa de um serviço público de qualidade.
Vamos à luta!

Santo André: 14% (referente ao Acordo 2015 mais a
inflação apurada entre abril de 2015 e março de 2016)
São Bernardo: 19,61% (referente ao Acordo de 2015 e
mais a inflação apurada entre abril de 2015 e março de
2016)
Mauá: 10% de reposição da inflação
Diadema: Prefeito deu calote em 2015 e ameaça mais
arrocho em 2016
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