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DIA 22 DE JUNHO, ÀS 18h, NO SINDEMA
NOSSA MOBILIZAÇÃO E A PRESSÃO SÃO FUNDAMENTAIS
PARA QUE AS NEGOCIAÇÕES AVANCEM

O

s/as Servidores/as municipais de Diadema reunidos em
Assembleia no dia 01 de junho deliberaram pela continuidade das negociações com o Governo em torno dos itens
da Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial 2017 e pela
intensificação da mobilização da categoria.
Embora a Prefeitura tenha apresentado impeditivo legal para o
reajuste dos salários por conta do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), vamos pressionar o governo para avançarmos
nos demais itens econômicos como Vale Alimentação, Vale Refeição, Reajuste no valor do subsídio do Convênio Médico, Or-

ganização Sindical e Condições de Trabalho, sem deixar de lado
a reposição da inflação - afinal de contas, foi só com Luta que ao
longo dos últimos doze anos conquistamos a reposição da inflação
e impedimos que o Arrocho Salarial corroesse nossos salários.
Vamos continuar as ações de mobilização e pressão nos locais de
trabalho. No dia 22 de junho realizaremos uma grande assembleia
para definir os rumos da Campanha Salarial 2017.
Nossa história é a prova de que só à Luta barra o Arrocho Salarial
e a retirada de Direitos! Juntos/as somos fortes!

DIA 19/JUNHO, ÀS 18h30 NO SINDEMA: 5ª. PLENÁRIA CONHEÇA E DEFENDA SEUS DIREITOS!
EM DEFESA DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBICOS DE DIADEMA. PARTICIPE!

BOLETIM
JORNAL DO
DOSINDICATO
SINDICATO

JUNHO 2017 - Pág.

2

CONSTRUIR A GREVE GERAL
DE 30 DE JUNHO
Contra a retirada de direitos da classe trabalhadora, a CUT e
demais centrais sindicais anunciaram a organização de uma nova
Greve Geral no dia 30 de junho de 2017

N

ossa luta vem num processo crescente: ocupamos as ruas
com as mobilizações, atos e paralisações que ocorreram
nos dias 8 e 15 de março e realizamos no dia 28 de abril a
maior Greve Geral deste país contra as reformas da previdência, a
reforma trabalhista e a terceirização.
Marcamos presença no “OCUPA BRASILIA”, no dia 24 de maio,
quando o eixo monumental de Brasília foi tomado por 200 mil manifestantes que protestaram de forma pacífica contra as reformas
trabalhista e da Previdência exigindo a retirada imediata das propostas do Congresso, e o Estado mais uma vez mostrou sua falta
de preparo para receber a manifestação democrática: a polícia agiu
de forma repressora contra trabalhadores e trabalhadoras que exerciam seu legítimo direito de manifestação. Milhares de mulheres, e
homens, jovens e crianças foram recebidos com balas de borracha
e gás lacrimogêneo.

NÃO À TERCEIRIZAÇÃO
NÃO À REFORMA TRABALHISTA
NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA
NENHUM DIREITO A MENOS!

Sindema presente no
#OcupaBrasília

Agora no próximo dia 30 de junho este movimento deverá ser
ainda mais ampliado: as mobilizações deverão tomar as ruas do
país 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.
Só nossa LUTA pode barrar qualquer “reforma” que retire direitos!Nenhum Direito a Menos! Juntos/as somos mais fortes!

NOTA DA DIREÇÃO DO SINDEMA SOBRE AGRESSÃO
SOFRIDA POR DIRIGENTE SINDICAL

N

o final da tarde do dia 29 de maio, a diretora do Sindema,
Rosa, foi agredida pelo médico do Pronto Socorro Municipal, Evandro Pereira dos Reis, que além de cercear o direito à liberdade sindical e desrespeitar os pacientes que estavam
sendo atendidos naquele momento, a agrediu com palavras de
baixo calão, segurou em seu braço com violência desproporcional
e a empurrou contra a porta para fora do Pronto Socorro sob a
alegação de que “quem manda naquele local é ele”. Isso ocorreu
enquanto a direção do Sindema estava realizando a entrega do
Boletim do Sindicato no Pronto Socorro.
Na manhã do dia 30/05, membros da nossa diretoria estiveram
EXPEDIENTE

na Delegacia da Mulher para registrar Boletim de Ocorrência e na
Secretaria de Saúde, onde foi solicitado a abertura de sindicância
para apurar irregularidades na conduta do servidor.
Não vamos nos curvar frente a essa prepotência e esse desrespeito! Não aceitaremos qualquer forma de agressão, intimidação
ou ameaça à liberdade sindical! Nossa luta continua! Não vamos
admitir nenhuma ameaça fascista e machista que marque a presença patriarcal nas relações de trabalho e de poder.
Exigimos liberdade sindical e respeito ao nosso direito de expressão!
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