EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE

BOLETIM DO SINDICATO
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema

ATENÇÃO

AGOSTO/2017

ASSEMBLEIA

DIA 05 DE SETEMBRO,
18h, NO SINDEMA
Se não tiver proposta, a
categoria pode decidir
pela paralisação!

N

a Assembleia realizada dia 25 de Agosto, os/as Servidores/as municipais de Diadema deliberaram pela continuidade das negociações com o Governo, em torno dos itens que compreendem os
“benefícios” da Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial 2017, até
o dia 05 de setembro.
A decisão se deu depois do debate, realizado na Assembleia, em torno do Ofício 313/2017, onde a Prefeitura se manifestou no sentido de buscar construir um “acordo formal” acerca das reivindicações econômicas
da nossa Pauta que não impactam na despesa com pessoal para efeitos da
Lei de Responsabilidade Social.
Depois da Reunião de Negociação que aconteceu no dia 23 de Agosto, na última 6a feira (25), uma outra agenda entre representantes da administração municipal e a Direção do Sindicato foi deﬁnida para dia 04 de
setembro.
Em função destes encaminhamentos, nova Assembleia foi agendada
para o dia 05 de setembro, e se até essa data não tiver proposta por parte de
Prefeitura, a categoria pode decidir pela realização de paralisações.
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, Organização 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.
A hora é agora! Este momento é decisivo! Vamos continuar as ações
de mobilização e pressão nos locais de trabalho.
Juntos/as somos fortes!

PLANO DE LUTAS E MOBILIZAÇÃO

A HORA é AGORA! NOSSA MOBILIZAÇÃO E A PRESSÃO SÃO
FUNDAMENTAIS PARA QUE AS NEGOCIAÇÕES AVANCEM

De 29/8 a 04/9 – Entrega do Boletim do Sindicato e realização de Reuniões nos setores
Dia 01/9, às 18h30, no Sindema – Plenária da Educação
Dia 05/9, às 18 horas – ASSEMBLEIA NO SINDICATO
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DESCASO COM A EDUCAÇÃO,
NÃO!!!
A lista de problemas na Educação de Diadema não pára de aumentar.
Demonstrando descaso com a categoria que leva essa cidade nas costas, a
Secretaria de Educação não atendeu ainda à nenhum de nossos pedidos para
reunião específica do quadro do magistério.

Veja algumas das nossas lutas que precisam avançar na educação:
Plano de aplicação de 1/3 da jornada para
tod@s os professoras/es;
Legalização das/os Agentes de Cozinha
que recebem seus salários por RPA (Recibo de
Pagamento Autônomo) que estão trabalhando
em regime inferior à CLT;
Reposição do quadro de Agentes de
Serviço;
EPI (Equipamento de Proteção Individual)
para a limpeza e cozinha;
Material escolar para uso da escola (os kits
foram entregues aos alunos);
Reposição dos materiais de limpeza;
Segurança para a comunidade escolar;
Não ao corte de suplementação que fere o
estatuto do magistério;

Comissão de Revisão do Estatuto do
Magistério com representatividade LEGÍTIMA
d@s professoras/es.
A retirada de direitos só aumenta no Brasil
e em Diadema, sob o argumento da crise,
perdemos a cada dia em qualidade de trabalho
e vida.
Não podemos admitir retrocessos! Trabalhar
com dignidade tem que ser prerrogativa do
serviço público e isso só conseguimos com
MUITA LUTA! Junt@s somos mais fortes!

Dia 01 de setembro, as 18h30
Tem Plenária da Educação!

MEXA-SE, VOCE ESTÁ PERDENDO SEUS DIREITOS!

S

ó com muita disposição para a mobilização é que defenderemos nossos direitos em Diadema e no Brasil!
Sob a alegação da ‘necessidade de conter gastos’, o governo golpista de Michel Temer “promoveu” a terceirização sem limites
e a reforma trabalhista, congelou investimentos em saúde, educação,
segurança, previdência e outros gastos sociais, por 20 anos, através
da PEC 55, também aprovada este ano. Agora, o que vem por aí é a
Reforma da Previdência.
O Congelamento dos gastos sociais, a terceirização e as reformas
- trabalhista e previdência, fazem parte da estratégia de empresários
e banqueiros de retirar os direitos d@s trabalhador@s. Querem aumentar seus lucros destruindo nossas conquistas!
Para a classe trabalhadora só há uma saída: a luta. Nossa Luta
que tem como prioridade zero a retirada pauta de votação no Congresso a reforma da Previdência. Nossa luta que tem como objetivo
EXPEDIENTE

mais amplo a derrota do governo golpista, a revogação das medidas
implementadas pelo governo ilegítimo, contrárias à soberania nacional e aos interesses populares!
Vivemos tempos difíceis de resistência, onde a união de nossa
categoria e de toda a classe trabalhadora é fator decisivo para mantermos nossas conquistas! Vamos à Luta!
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