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“É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar;
porque tem gente que tem esperança do verbo esperar.
E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera.
Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás,
esperançar é construir, esperançar é não desistir!
Esperançar é levar adiante,
esperançar é juntar-se com outros
para fazer de outro modo...”

Paulo Freire

Feliz
2017
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2016 foi um ano intenso, de muitas lutas e
Março
Várias reuniões setoriais e
Plenárias foram realizadas. A
categoria se organizou e definiu como itens prioritários da
Pauta de Reivindicações 2016:
a reposição salarial de 16%,
referente a saldo remanescente de 4,24% decorrentes do
não cumprimento do Acordo
2015, e 10,84% de reposição
da inflação (ICV Dieese de
março/2015 a fevereiro/2016),
além dos reajustes do vale
alimentação e refeição.

Fevereiro
Antes mesmo de abrir as negociações da Campanha
Salarial 2016, o prefeito já anunciava pelos jornais
que não teria condições de dar reajuste este ano e
anunciava descontos nos salários em caso de greve.
Mas as ameaças não intimidaram os/as funcionários/
as públicos de Diadema: dia 25 de fevereiro os/as
trabalhadores/as marcaram presença na Assembleia
e aprovaram a Pauta de Reivindicações 2016 e o
Plano de Lutas para março.

Abril
Servidores/as recebem 4,24% referente a 2015.
Os vales refeição e alimentação são reajustados em
7,89%.
A EMEB Devanir José de Carvalho teve 5 salas de um
dos prédios incendiadas no dia 16 de abril. Professoras e crianças ficaram sem suas salas de aula e
sofreram com medidas paliativas da Secretaria de
Educação. O Sindema fez várias reuniões com as
professoras da Escola e recorreu ao Ministério Público para que fosse assegurada a vistoria adequada do
prédio e para cobrar da Prefeitura um plano emergencial que garantisse o atendimento, em condições
adequadas, das 146 crianças que estavam fora da
escola.
O dia 17 de abril de 2016: 367 deputados federais
votaram pela “admissibilidade” do processo de
impeachment contra a Presidenta da República, desconsiderando totalmente o que diz a Constituição
Federal, que exige que fique cabalmente comprovado “crime de responsabilidade” para suspender o
mandato presidencial conferido pelas urnas.

Maio
Plano municipal de educação é Lei! O Plano Municipal de Educação de Diadema (PME) que dispõe
sobre as metas e estratégias formuladas para a educação municipal nos próximos 10 anos, foi aprovado
com um ano de atraso e sem a convocação devida
às/aos professoras/es para que participassem das
discussões.

Embora a Prefeitura tivesse
reconhecido as perdas salariais
que impôs ao funcionalismo no
ano de 2015 e a inflação devida
este ano, no dia 18 de março,
formalizou contraproposta onde
se comprometia apenas a pagar
o calote de 4,24%, referente ao
ano de 2015, em duas parcelas!
Não apresentou nenhuma proposta para este ano referente à
correção pela inflação.
No dia 23 de março, os/as trabalhadores/as municipais cruzaram os braços! Pela manha,
ocuparam as ruas e se dirigiram
ao Paço Municipal para mandar
o recado diretamente ao Prefeito: sem proposta decente,
tem greve! Na parte da tarde,
lotaram à Câmara Municipal, protestando contra o arrocho salarial que a Prefeitura estava querendo impor ao funcionalismo e reivindicando a apresentação de proposta decente pela Prefeitura.
A mobilização obrigou a Prefeitura a apresentar nova contraproposta, aprovada pela
assembléia em 30 de marco, que estabeleceu a reposição total da inflação de forma
parcelada (4,24% a partir do mês de abril deste ano, referente ao acordo estabelecido para o exercício de 2015; 2,46% a partir de junho, 2,46% a partir de setembro e
4,98% a partir de dezembro) e aplicação os mesmos índices sobre o vale alimentação e vale refeição, alem do reajuste de 7,89% a partir de abril, referente ao exercício de 2015.

Junho
Sindema promoveu o debate “Nenhum Direito a Menos” com a presença de João Pedro
Stedile, da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e Jandyra Uehara
Alves, da Direção Nacional da CUT e do Sindema
Remoção em pauta, atenção redobrada! Sindema realiza Plenária da educação para debater a remoção.
Servidores/as tem salários e benefícios, vale-alimentação e vale refeição, reajustados em
2,46% a partir de junho conforme o Acordo Coletivo 2016 e a Lei Complementar 422/16
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mobilização na defesa dos nossos direitos
Julho

A tradicional Festa Junina do SINDEMA ganhou um
reforço com a parceria realizada com a Associação dos
Funcionários Públicos de Diadema.
Sindema denuncia a gestão do prefeito Lauro Michels
por promover um desmonte completo do serviço
público em nosso município com a entrega dos equipamentos municipais para entidades privadas. Dessa
vez foi na Educação, com a entregue das duas creches
novas do município, Naval e Ilhéus, para a gestão
através de entidades privadas

Agosto
19 de agosto: Assembleia aprovou calendário de mobilização contra a ameaça aos direitos da categoria e
a destruição do serviço público. Foi criado o Comitê
de Defesa do Serviço Público, com a primeira grande
tarefa contribuir para mobilização da nossa categoria
para o “Esquenta a Greve Geral”, Dia Nacional de
Paralisações, no dia 22 de setembro.

Setembro
22 de setembro: servidores/as de Diadema cruzaram os braços
e aderiram ao Dia Nacional de Paralisações, convocado pelas
Centrais Sindicais. Pela manhã, seguiram pelas ruas da cidade
dialogando com a população sobre o desmonte do serviço
público e o desrespeito aos direitos conquistados pela classe
trabalhadora em curso no nosso país com a possibilidade de
aprovação da PEC 241/55, da Reforma da Previdência e da
Reforma Trabalhista. Uma aula pública foi realizada, na Praça da
Matriz. Na parte da tarde, os/as trabalhadores/as municipais de
Diadema se somaram às várias outras categorias profissionais
de SP e tomaram a Avenida Paulista.
Reforma da Previdência e Ataque aos
Direitos dos Trabalhadores/as - Sindema promove Debate
com a presença da
professora Maria
Luíza Levi Pahim
- professora da Universidade Federal
do ABC.

Outubro
Em assembléia realizada dia 26
de outubro, os servidores municipais de Diadema decidiram
engrossar a greve geral que foi
convocada pelas Centrais Sindicais para o dia 11 de novembro,
Dia Nacional de Greve. A decisão
foi tomada após a categoria ter
avaliado os riscos promovidos
Sindema promove a 11ª Festa Comemopelas medidas anunciadas pelo
rativa do Dia do Funcionário Publico
governo golpista como a PEC
241 (agora no Senado chama-se
PEC 55), conhecida como “PEC
da Maldade” ou “PEC do fim do
mundo”, que congela os investimentos públicos por 20 anos,
a Reforma da Previdência e a
Reforma Trabalhista.

Novembro

Sindema promove
o 1º Passeio dos/
as servidores/as
aposentados/as

No dia 11 de novembro, Dia Nacional
de Greve, os/as Servidores/as paralisaram suas atividades e participaram,
pela manha, de aula publica realizada
no Sindema sobre a PEC 241/55. Na
parte da tarde, seguiram rumo a Praça
da Se e participaram de Ato Unificado
das Centras Sindicais.

Servidores/as têm salários e benefícios, vale-alimentação e
vale refeição reajustados em 2,46% a partir de junho, conforme o Acordo Coletivo 2016 e a Lei Complementar 422/16

Vitória da nossa organização e mobilização na Remoção 2016: a PONTUAÇÃO PARA REGÊNCIA DE CLASSE constou no Edital e passou a valer para a Remoção dos/as Professores/as. Essa era uma demanda da categoria desde 2012 e luta
constante deste Sindicato para fazer valer a LC 353/12.

Dezembro

Assembleia no dia 13 de dezembro promove debate sobre alterações no Estatuto do Sindicato.
Servidores/as terão Salários e benefícios (vale-alimentação e vale-refeição) reajustados em 4,98% em 30 de dezembro de 2016, conforme Acordo
Coletivo 2016 e a Lei Complementar 422/16.
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2016 VALEU A LUTA!

Que venha 2017: nenhum direito a menos!

O

ano de 2016 vai se encerrando e ficará gravado em nossas
memórias durante muito tempo como um período de intensas e importantes mudanças, reviravoltas e surpresas, com
conseqüências importantes para nossas vidas e para o país.
Será lembrado como um ano que vivemos perigosamente, em
que a democracia foi golpeada e nossos direitos foram seriamente
atacados, mas que, em nenhum momento, deixamos de lutar e construir com nosso trabalho a esperança de tempos melhores.
Aqui em Diadema fomos à luta logo no começo do ano, com
uma campanha salarial vigorosa que mobilizou fortemente nossa
categoria, dando mostras de grande disposição de luta na memorável paralisação do dia 23 de março, que obrigou o prefeito a
voltar atrás em sua intransigência e negociar um acordo salarial
que contemplasse a reposição das perdas salariais acumuladas até
fevereiro de 2016.
Neste atual mês de dezembro teremos a última parcela deste
reajuste (4,98%) incorporado em nossos salários, lembrando que as
parcelas anteriores foram pagas em abril (4,24%), junho (2,46%) e
setembro (2,46%).
É um bom momento para refletirmos e lembrarmos que foi a
luta de muitas e muitos que garantiu este direito básico que é usufruído por toda a categoria. Foi assim, com muito esforço, que conseguimos que nossos salários não voltassem a ser arrochados.
Mas como a história não se cansa de demonstrar, os trabalhadores não podem vacilar um minuto, pois as tentativas de jogar o peso
da crise econômica em nossas costas são constantes.
Foi assim que, em abril, assistimos a democracia brasileira ser
golpeada com a deposição de uma presidenta eleita pelo voto popular, num espetáculo deprimente que chocou o pais, demonstrando o
baixo nível dos parlamentares na votação do impeachment na Câmara Federal, depois confirmado pelo Senado no dia 31 de agosto.
Os parlamentares comandados pelo então presidente da Câmara
foram os instrumentos do golpe tramado pelos bancos, grandes empresários e donos das grandes empresas de comunicação.
Como agora fica cada vez mais claro, o golpe não foi apenas
contra a presidenta eleita, mas contra o conjunto da classe trabalhadora brasileira.
As medidas anunciadas pelo governo do “presidente” usurpador que ocupou de forma ilegítima o Palácio do Planalto não deixam
margem à dúvida e afetam duramente as condições de vida do povo,
sendo especialmente duras com o funcionalismo público de todas as
esferas de governo.
É preciso uma reação à altura para barrar estes planos que querem impor a regressão social e a violência ao país, com a destruição
da educação e da saúde públicas para garantir o pagamento de juros
da dívida aos banqueiros.
Este é o verdadeiro objetivo da PEC 55 que foi aprovada na Câmara Federal no dia 29 de novembro e deve ser votada no Senado no
dia 13 de dezembro, congelando os investimentos e gastos sociais
por 20 anos.
EXPEDIENTE

Na seqüência da PEC 55, o governo já anunciou o envio de
uma Reforma da Previdência que vai aumentar a idade mínima para
aposentadoria das mulheres e atacar o direito à aposentadoria especial das professoras e professores e dos trabalhadores rurais. Ainda na pauta, a “flexibilização” dos direitos garantidos pela CLT e a
extensão das terceirizações às atividades fins, com diminuição dos
salários e perdas de direitos.
Durante todo o segundo semestre de 2016, a CUT organizou a
luta contra estas medidas, com atos e manifestações, além de duas
jornadas nacionais de greves e paralisações nos dias 22 de setembro
e 11 de novembro, nas quais houve uma destacada participação do
funcionalismo de Diadema.
Em 2017 os trabalhadores brasileiros estarão chamados a ampliar sua mobilização e colocar a luta num patamar superior. Os funcionários públicos de Diadema ocuparão seu lugar nesta luta.
Boas festas a todas e todos, e preparemo-nos para um ano novo
de grandes emoções e conquistas, no qual renovemos nas nossas
lutas o valor da solidariedade e do compromisso com a construção
de um serviço público à altura dos direitos do nosso povo e da vida.

Fique por dentro de nossas lutas, atividades e convênios:
Acesse nosso site: www.sindema.org.br
E siga-nos no Facebook: facebook.com/sindema.org

AGENDA – Recesso Sindema

de 23 de dezembro de 2016 a
01 de janeiro de 2017.
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