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CHEGA DE ENROLAÇÃO!!!

REAJUSTE JÁ

ASSEMBLEIA DECISIVA

DIA 1º DE JUNHO, ÀS 17h30, NO SINDEMA

E

NENHUMA PROPOSTA: PREFEITURA NÃO QUER
ATENDER ÀS NOSSAS REIVINDICAÇÕES

mbora o prefeito Lauro Michels tenha dito no inicio do
ano, na sessão de abertura dos trabalhos da Câmara Municipal e para os jornais da Região “que não precisa do
Sindicato para ‘fazer o obvio’ que é dar a reposição da inflação
para o funcionalismo de Diadema”, a Prefeitura começou mal as
negociações da 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, por meio de oficio protocolado no dia 19 de maio no
Sindema, propôs que a negociação sobre a nossa Pauta Econômica, incluindo a reposição da inflação acumulada de março de
2016 a fevereiro de 2017, aconteça apenas no segundo semestre.
Diante desta proposta, a resposta unânime da Assembleia realizada dia 19/05 foi clara: Não aceitaremos arrocho e perda de
direitos, não aceitaremos enrolação!
Vamos à luta, reajuste já!

OS/AS TRABALHADORES/AS
MUNICIPAIS VÃO À LUTA

P
AGENDA DE LUTAS
De 27 a 31 de Maio – Reuniões nos
Equipamentos e Paralisações Relâmpago

01 de Junho – Assembleia Geral

ara vencer as tentativas de enrolação do prefeito, contamos com a
nossa força, união e organização.
Foi aprovado o “plano de lutas” que tem por objetivo intensificar
a mobilização nos locais de trabalho, com a realização de Reuniões nos
equipamentos e paralisações relâmpago entre os dias 27 e 31 de maio,
exigindo que o governo nos apresente uma proposta decente.
Se nestes próximos dias não tiver proposta por parte de Prefeitura, a
categoria pode decidir em Assembleia no dia 01 de junho pela realização
de paralisações e greve. Foi com muita luta que conseguimos estancar
nossas perdas salariais e não vamos permitir que voltemos ao passado de
arrochos que vivemos de 1997 a 2005.
Participe das reuniões e paralisações e venha à próxima assembleia,
na quinta-feira, dia 01 de junho, às 17:30 horas, para decidir o rumo da
nossa Campanha Salarial 2017.

CATEGORIA VAI RESPONDER À ALTURA

Se não tiver proposta decente é PARALISAÇÃO E GREVE!

A HORA É AGORA! QUEM LUTA CONQUISTA! JUNTOS SOMOS FORTES!
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ESTATUTO D@ SERVIDOR/A PÚBLIC@:
CONHECER PARA DEFENDER
As Plenárias CONHEÇA E DEFENDA SEUS DIREITOS continuam a todo vapor: acontecem quinzenalmente na sede do SINDEMA, conforme definido em assembleia, e correspondem a
uma das ações em defesa dos nossos direitos e para conhecimento das leis que regem nossa vida funcional.
A publicação, por parte da Prefeitura, de um decreto que instituiu
uma comissão para revisão do estatuto dos servidores municipais
de Diadema, não passou despercebido por muit@s servidores/as
e pela Direção do Sindema que imediatamente manifestaram desconfiança e preocupação frente aos inúmeros ataques que o serviço público vem sofrendo dos governos da esfera federal e municipal e diante da ausência de representação dos/as servidores/as
neste processo. Em resposta ao ofício protocolado pelo Sindema
a Prefeitura informou que se tratava apenas de “modernizações”
e que em momento oportuno enviaria a proposta para apreciação
do sindicato. Não por acaso, o governo federal também tenta vender como “modernização” a reforma trabalhista que rasga a CLT
e destrói os direitos dos trabalhadores.

A Câmara marcou com a PMD e o Sindema uma reunião para
saber das intenções da comissão, quando tivemos a oportunidade
de marcar nossa posição, irredutivelmente contrária à perda de
direitos e pontuamos a necessidade de discutir democraticamente
com a categoria qualquer alteração no estatuto. Nesta Reunião os
representantes da comissão instituída pelo prefeito disseram que
se trata apenas de adequações técnicas, que o texto base não sairá
como Projeto de lei antes de ser discutido em uma nova comissão
tripartite ( governo, Sindicato e Câmara).
Num cenário desfavorável ao/à trabalhador/a brasileiro/a e principalmente ao servidor público, a participação de cada um/a nas
plenárias CONHEÇA E DEFENDA SEUS DIREITOS, realizadas regularmente, é importantíssima!
Se a denúncia e a participação da categoria exigiu explicações do
governo, só nossa mobilização nos coloca atentos e prontos para
agir frente a qualquer alteração no nosso estatuto. O SINDICATO SOMOS NÓS! JUNTOS/AS SOMOS FORTES!!!

Em assembleia realizada em 12 de abril decidimos denunciar o
fato na Câmara e realizar plenárias no sindicato.

PARTICIPE DA 4ª PLENÁRIA
CONHEÇA E DEFENDA SEUS DIREITOS
DIA 05 DE JUNHO, ÀS 18h30
NO SINDEMA!

OCUPA BRASILIA
Junto com as lutas em Diadema pela defesa dos nossos direitos, nossos salários e
condições de trabalho, no dia 24 de Maio ocuparemos Brasília em luta unitária da
classe trabalhadora contra as reformas da previdência, a reforma trabalhista e a terceirização, que são o tripé da destruição dos direitos trabalhistas e do serviço público.
Em Diadema e no Brasil, seguiremos em Luta e continuaremos mobilizados contra a
maior ofensiva aos direitos da classe trabalhadora já vista no nosso país!
Nenhum Direito a Menos! Juntos/as somos mais fortes!
NÃO À TERCEIRIZAÇÃO! NÃO À REFORMA TRABALHISTA!
NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA!
EXPEDIENTE
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