
JORNAL DO SINDICATO 
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema 

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADEMAIO/2017

DIA 
19 DE MAIO 

SEXTA- FEIRA
17h30 

NO SINDEMA
Tá chegando a 

hora da decisão!
Com arrocho 

não tem acordo!

ASSEMBLEIA 
GERAL

Vamos decidir os rumos da  
CAMPANHA SALARIAL 2017
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REAJA E LUTE OU PERCA 
TODOS OS SEUS DIREITOS!
Além da TERCEIRIZAÇÃO sem limites o governo usurpador e seus 
comparsas no Senado e na Câmara dos Deputados querem impor ainda 
a REFORMA TRABALHISTA que permite o fim das mínimas garantias 
da CLT com o negociado prevalecendo sobre a Lei e a REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA que, com falsos argumentos e dados maquiados, trata de 
condenar esta e as futuras gerações a anos a mais de exploração sustentando 
a ampliação dos lucrativos negócios da previdência privada. 

É o retrocesso dos direitos conquistados há pelo menos 80 anos, desde a 
CLT, passando pelas principais conquistas da Constituição de 1988 e os 
avanços conquistados até 2014. 

Só a mobilização e a luta da classe trabalhadora podem deter o maior assalto 
e retrocesso dos direitos duramente conquistados em décadas de lutas. 
Não ao fim da aposentadoria, da CLT e dos direitos dos trabalhadores e das 
trabalhadoras do Brasil!  A luta pelos direitos se ganha é nas ruas! 

O dia 28 de abril de 2017 vai entrar para a história 
da classe trabalhadora no Brasil! Contra a Re-
forma da Previdência, a Reforma Trabalhista e a 

Terceirização, os/as Servidores/as Públicos/as Municipais 
de Diadema cruzaram os braços nesta data e, em con-
junto com demais sindicatos e Movimentos Populares, 
realizaram vários atos pela nossa cidade. 

Em todo o país, cerca de 40 milhões de trabalhadores e 
trabalhadoras escreveram um belo capítulo da história das 
lutas de resistência do povo brasileiro. A maior greve geral 
já ocorrida no país foi um passo importante para pressio-
nar o governo golpista e o Congresso Nacional e mudar 
a correlação de forças no debate sobre as “reformas” da 
previdência, a reforma trabalhista e a terceirização, que são 
o tripé da destruição dos direitos trabalhistas e do serviço 
público. 

Mesmo com a mobilização massiva, o governo usurpador 
e seus comparsas no Senado e na Câmara dos Deputados, 
têm pressa em liquidar a “fatura” do Golpe contra a classe 
trabalhadora e apressam a votação das reformas.

A Comissão Especial na Câmara dos Deputados que 
analisa a reforma da Previdência aprovou o texto-base da 
proposta por 23 votos a favor e 14 votos contra, no dia 03 
de maio. O relatório foi aprovado pela Comissão com alte-
rações de pontos da proposta original do governo Temer. 
Uma nova reunião da Comissão Especial deve ser marcada 
para continuar a análise de destaques, que são emendas 
ao texto principal, para então a proposta ser votada pelo 
plenário da Câmara. Por se tratar de emenda à Constitui-
ção, a reforma precisa do apoio de pelo menos 308 dos 513 
deputados. Já a reforma Trabalhista aprovada na Câmara 
do dia 26 de abril será analisada pelo Senado. 

Em resposta à aprovação, representantes da CUT e demais 
centrais sindicais se reuniram no dia 04 de maio para defi-
nir novas mobilizações para barrar estes planos de destrui-
ção dos direitos da classe trabalhadora.

Entre os dias 8 e 19 de maio, os sindicatos e suas bases irão 
pressionar os parlamentares a votarem contra as reformas 
da Previdência e Trabalhista nos aeroportos em seus esta-
dos de origem e também na região onde concentram seus 
votos.

Vamos também Ocupar Brasília, no dia 24 de maio,contra 
a aprovação das Reformas. A semana “Ocupa Brasília” en-
volverá uma vasta programação na capital federal, culmi-
nando com a marcha da classe trabalhadora sobre Brasília, 
e contará com o apoio de diversos movimentos sociais. 

Deve ser marcada uma nova Greve Geral, caso as Reformas 
contra os trabalhadores não sejam interrompidas. 

Nosso trabalho de conscientização e nossa mobilização de-
vem continuar cada dia mais fortes: junto com as lutas em 
Diadema pela defesa dos nossos direitos, nossos salários 
e condições de trabalho, vamos continuar debatendo com 
os/as colegas de trabalho e denunciando junto à população 
que atendemos no dia a dia, a maior ofensiva contra os 
direitos da classe trabalhadora já vista no nosso país! 

Só com muita luta é que defenderemos nossos direitos em 
Diadema e no Brasil.

Nenhum direito a menos!
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Nossa história é a prova: só a luta barra o arrocho salarial e retirada de direitos!
Desde 2005, o funcionalismo de Diadema não acumulou perdas em relação 
à inflação e não permitiu a retirada de direitos graças a nossa luta coletiva.
Nada caiu do céu, pois independentemente da cor partidária do 
prefeito em exercício sempre fomos à luta quando nossos direitos foram 
ameaçados. Foi assim nas greves de 2007, 2011 e 2015 e nas inúmeras 
paralisações e mobilizações estes anos todos.

E não será diferente agora. Se não formos à luta todas as nossas conquistas 
estarão ameaçadas em curto tempo. A hora é agora!

RELEMBRE AQUI OS 
ITENS PRIORITÁRIOS 
DA NOSSA PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES 2017

  8% de reajuste salarial (4,48 % 
Reposição da inflação apurada pelo ICV 
Dieese de março/2016 a fevereiro/2017 
mais aumento real para inicio da 
recomposição das perdas históricas)

  Aumento real do piso salarial, 
enquadramento dos/das atuais ocupantes 
do cargo de Agente de Serviços de 
Cozinha I na referencia 2 e extinção 
imediata da referencia 1.

  Reajuste do vale refeição para R$ 
31,00 reais por dia (mesmo valor dos 
funcionários/as da Câmara de Diadema) e 
ampliação do beneficio para todos/as os/
as servidores/as.

  Reajuste imediato do vale alimentação 
de R$ 264,85 para R$ 450,00 e 
pagamento de dois benefícios para 
ocupantes de dois cargos.

  Garantia de todos os direitos previstos 
em lei, no Estatuto dos Funcionários 
Públicos de Diadema, no Estatuto do 
Magistério e no Estatuto da Guarda 
Municipal de Diadema.

CAMPANHA SALARIAL 2017

Depois de adiar a mesa de negociação até a publicação dos dados do Relatório 
de Gestão Fiscal (LRF) do 1º quadrimestre, a Prefeitura finalmente deve se 
reunir com a Direção do Sindema no próximo dia 19 de maio para apresentar 
contraproposta à Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial 2017.

Nossa última assembléia realizada no dia 12 de abril foi massiva e demonstrou 
a garra e a disposição de luta da categoria para não permitir a volta do arrocho 
salarial e a retirada de direitos na prefeitura de Diadema.

Conforme deliberação desta assembléia, a Direção do Sindema marcou presen-
ça na sessão da Câmara Municipal no dia 20 de abril e durante o uso da Tribu-
na, expressou a desconfiança e a insatisfação dos servidores municipais com a 
criação de Comissão pela Administração Municipal para a revisão do Estatuto 
dos Funcionários Públicos de Diadema sem a participação dos trabalhadores 
e cobrou do prefeito resposta a Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial 
2017.

Nos próximos dias entraremos no período decisivo da nossa campanha salarial 
2017.

No dia 19/05, realizaremos nossa Assembleia e caso a proposta da prefeitura 
não seja satisfatória, decidiremos os rumos do nosso movimento, inclusive 
paralisação e greve, se esta for a decisão democrática da categoria.

Nos setores de trabalho cresce a disposição de luta e nossa mobilização para a 
campanha salarial 2017 que avança a cada dia. 

DIA 19 DE MAIO  
TEM ASSEMBLEIA  

Se não tiver proposta é paralisação e greve!
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NENHUM DIREITO A MENOS NA 
REVISÃO DO NOSSO ESTATUTO!

Os/as servidores/as municipais de Diadema receberam com muita indignação, 
insatisfação e revolta a publicação do decreto 7.364, que instituiu uma Comissão de 
Revisão do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Diadema, feita pela 
Prefeitura de Diadema no Diário Regional do dia 06 de abril de 2017.

Os trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura de Diadema sabem que, frente aos 
inúmeros ataques que o serviço público vem sofrendo dos governos da esfera federal à 
municipal, a formação desta comissão representa um risco iminente à retirada de direitos 
conquistados ao longo da nossa historia de lutas. 

Como resposta a esta afronta, a categoria já está se mobilizando:
•	 Estamos com um calendário regular das Plenárias Conheça e Defenda Seus Direitos! 

Em Defesa do Estatuto dos Funcionários Púbicos de Diadema. Já foram realizadas 
duas delas, nos dias 24 de abril e 08 de maio para estudo do Estatuto dos Funcionários 
Públicos de Diadema e construção de contra proposta dos/as trabalhadores/as às 
mudanças no estatuto. Uma nova Plenária já está marcada para o dia 22 de maio, às 
18:30 horas no Sindema. 

•	 Outra ação já realizada pela Direção do Sindema foi ocupar a Tribuna da Câmara 
Municipal de Diadema no dia 20 de abril para denunciar esta ameaça de retirada 
de direitos que paira sobre a cabeça dos/as servidores/as municipais e cobrar dos 
vereadores o compromisso de não votarem qualquer projeto de lei enviado pelo 
Executivo que altere nosso Estatuto com retirada de direitos.

Em tempos de ameaça constante 
aos direitos historicamente con-
quistados pela classe trabalhadora, 
não podemos acreditar que qual-

quer suposta “modernização” assegurará 
direitos adquiridos, o que torna nossa 
necessidade de união e mobilização 
ainda mais urgente.

Participe das plenárias que estamos 
realizando com regularidade na sede do 
SINDEMA. Converse e debata a defesa do 
nosso Estatuto com os colegas de traba-
lho. Temos que estar atentos e mobiliza-
dos para impedir qualquer mudança que 
nos tire direitos. 

NENHUM DIREITO A MENOS! JUNT@S 
SOMOS MAIS FORTES!!!

DIA 22 DE MAIO, ÀS 18h30  
NO SINDEMA

3ª. PLENÁRIA CONHEÇA E 
DEFENDA SEUS DIREITOS! 
EM DEFESA DO ESTATUTO DOS 
FUNCIONÁRIOS PÚBICOS DE DIADEMA

Sindicalize-se  POR QUE É IMPORTANTE SER SINDICALIZADO?
É o Sindicato quem organiza a mobilização dos trabalhadores/as e negocia com os governos a ampliação e a manutenção  
dos seus direitos, como os reajustes salariais, melhorias das condições de trabalho e outras questões econômicas e sociais que 
possam contribuir para a melhoria das condições de vida. Quanto mais você contribui e participa do seu Sindicato, organizando 
e levando as reivindicações do seu local de trabalho, acompanhando as assembleias e elegendo com consciência os membros da 
direção, mais o seu Sindicato se fortalece e isso reflete na hora da campanha salarial em defesa das reivindicações da categoria.

Para sindicalizar-se, preencha o formulário de sindicalização em www.sindema.org.br ou entre em contato pelo telefone 40532930.


