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Reaja e Lute ou Perca 
todos os seus direitos!

Tudo o que a classe trabalhadora brasileira conquistou 
nos últimos 100 anos está ameaçado pelo governo Temer. 

Com um Congresso com maioria de parlamentares cana-
lhas e vendidos, o governo já aprovou a entrega do pré-
-sal aos estrangeiros, a PEC 55 que congela investimen-
tos no  serviço público por 20 anos e a terceirização sem 
limites. Agora querem destruir a CLT com a Reforma 
Trabalhista e acabar com a aposentadoria com a Reforma 
da Previdência.

Mas a reação da classe trabalhadora cresce a cada dia. Foi 
assim no 8 de Março, na grande paralisação do dia 15 que 
envolveu mais de um milhão de trabalhadores de diferen-
tes categorias  e nos atos e mobilizações de 31 de março 
em todo o0 Brasil.

Ações cada vez mais fortes e unificadas fazem tremer as 
bases do governo golpista! Tanto que nos últimos dias o 
governo tem tentado enrolar a classe trabalhadora anun-
ciando “recuos” na proposta original. 

Pura enganação, tentativa desesperada de confundir a clas-
se trabalhadora,  à medida em que cresce a mobilização 
para a greve geral que deve parar o país no dia 28 de abril.

A hora é agora, vamos fazer a maior GREVE GERAL que 
este país já viu e derrotar as Reformas Trabalhista e da 
Previdência!

A Administração ainda não 
respondeu nossa pauta de 
reivindicações mas já sinalizou que 
quer mexer no nosso estatuto 
Nossa resposta é uma só: Nenhum direito a Menos!  Reajuste Já!

No dia 7 de abril a Prefeitura publicou no jornal Diário 
Regional a formação de uma Comissão para a revisão do 
Estatuto dos Funcionários Públicos de Diadema. E sem a 
participação do Sindicato, legítimo representante dos ser-
vidores municipais. Isto é sinal de que querem mexer nos 
nossos direitos. 

Vale lembrar que o biênio, a quarta-parte, a licença-prê-
mio, o artigo 142 e outras inúmeras conquistas estão asse-
guradas no Estatuto que é uma lei municipal complemen-
tar e,  portanto, só pode ser mudado com o voto de dois 
terços dos vereadores. Nenhuma comissão ou canetada do 
Prefeito pode mudar o Estatuto.

Não é a primeira vez que isto acontece e com  mobilização, 
paralisação, greves e muita unidade e luta da categoria con-
seguimos barrar todas as tentativas de retirada de direitos do 
estatuto. Se estes direitos não foram retirados ou reduzidos 
até hoje é porque houve luta.

Agora não será diferente. Nenhum direito a menos.  
Juntos/as somos fortes.

Venha preparar a grande batalha de Abril, 
EM DIADEMA E NO BRASIL! 
Participe da Assembleia dia 12/4, às 18h, no Sindema

Eleições Sindema: Vitória dos 
trabalhadores e trabalhadoras 
municipais de Diadema! 
Terminou perto da meia noite da última sexta-feira, dia 07 
de abril, o processo eleitoral iniciado em 22 de fevereiro que 
elegeu a nova direção do Sindema para o mandato de 2017-
2020.

Respeitadas todas as condições previstas no Estatuto do Sin-
dicato, com 15 dias para inscrição de chapas para a disputa 
eleitoral, apenas uma chapa foi inscrita para a disputa do pleito.

Durante os dias 06 e 07 de abril, 16 urnas percorreram a cidade 
e asseguraram em mais de 150 locais de trabalho, o direito de 
voto aos servidores/as sindicalizados/as.

Encabeçada por José Aparecido da Silva, o Neno, a Cha-
pa 1 – Lutar e Avançar, foi eleita com 92,3% dos votos 

válidos e tomará posse a partir de 14 de julho. Parte da 
atual direção será reconduzida, mas houve 50% de renova-
ção na diretoria eleita, com 15 novos membros eleitos. 
 
O processo eleitoral organizado a partir de princípios éticos, 
com transparência e seriedade são condições fundamentais 
para o fortalecimento de nossas ações e a expressão de nosso 
compromisso com o sindicalismo democrático, independente  
e de luta!


