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EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE

BOLETIM DO SINDICATO
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema

ARROCHO SALARIAL E RETIRADA DE DIREITOS? AQUI NÃO!

O

ASSEMBLEIA APROVA PAUTA DE
REIVINDICAÇÕES DA CAMPANHA
SALARIAL 2018

s/ os servidores/as de Diadema cruzaram os braços no dia
19 de fevereiro, Dia da Greve Nacional Contra a Reforma
da Previdência e, reunidos em assembleia, deram
demonstração de disposição de luta em defesa de seus
direitos em Diadema e no Brasil.
Com a aprovação da Pauta de Reivindicações da Campanha
Salarial 2018, os/a trabalhadores/as municipais deixaram claro que
NÃO aceitarão arrocho salarial e retirada de direitos que o Governo
Lauro Michels quer impor ao funcionalismo.
No ano passado, mesmo depois de ter declarado em sessão da
Câmara Municipal, que “a inflação estava garantida”, o prefeito não
honrou sua palavra e o reajuste foi zero! O que não acontecia desde
2004.
Não bastasse isso, tentou em outubro de 2017, enviar Projeto
de Lei para Câmara alterando o Estatuto dos Funcionários Públicos
e retirando direitos históricos como biênio, quarta-parte, licençaprêmio, falta abonada dentre outros.
No início de 2018, deu um golpe e deixou de pagar aos servidores/
as estatutários/as um terço de férias sobre a média de horas-extras e
jornada suplementar, realizadas no decorrer do ano, e no dia 31 de
janeiro de 2018 também não efetuou o pagamento referente a esta
média no salário do mês.
Os servidores e servidoras já sabem que ações do Governo
Municipal fazem parte do plano mais geral do golpe contra a classe
trabalhadora que está em curso em nosso país, e mais do que nunca a
mobilização é fundamental!
Contra o arrocho e desrespeito, a nossa resposta é a luta!

CONFIRA OS ITENS PRIORITÁRIOS DA PAUTA DE
REIVINDICAÇÕES 2018 APROVADOS EM ASSEMBLEIA:
1. 10% de reajuste salarial (4,48% Reposição da inflação - ICV
Dieese de março/2016 a fevereiro/2017; mais percentual de reposição decorrente do não pagamento da inflação de 2017 na data
base, mais a Reposição da inflação - ICV Dieese de março/2017
a fevereiro/2018 e aumento real para início da recomposição das
perdas)
2. Aumento real do piso salarial, enquadramento dos/das atuais
ocupantes do cargo de Agente de Serviços de Cozinha I na referência 2 e extinção imediata da referência 1.
3. 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.
4. Reajuste imediato do vale alimentação de R$ 304,98 para R$
450,00 e pagamento de dois benefícios para ocupantes de dois
cargos.
5. 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.
6. Pagamento das férias proporcionais à jornada de trabalho
suplementar e horas extras exercidos no período aquisitivo aos/as
servidores/as estatutários.
A Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial 2018,
protocolada na Prefeitura no dia 20 de fevereiro, está disponível
na íntegra no site www.sindema.org.br
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VALE A PENA LUTAR!

Vencemos importante batalha
contra a Reforma da Previdência

A

Reforma da Previdência é uma
exigência da classe dos capitalistas para lucrar ainda mais sobre
o suor da classe trabalhadora, destruindo a seguridade social de caráter público. É um exemplo claro do que é luta de
classes. O governo golpista de Temer, comandado pelos banqueiros e pelo grande
empresariado, querem destruir a previdência pública para que as aposentadorias se tornem negócio lucrativo, abrindo mercado para a venda de carteiras de
previdência privada. Para isto, usam o poder econômico e a grande
mídia – Rede Globo, outras grandes emissoras e demais órgãos de
imprensa – que fazem o serviço sujo ao espalhar mentiras e dados
manipulados sobre a viabilidade da previdência pública.
Mas Temer, o Congresso e a mídia golpista encontram grande
resistência popular e da classe trabalhadora organizada que está
mobilizada há meses, defendendo o direito à aposentadoria e à
seguridade social.
Foram centenas de atos, paralisações, ocupações de agências
do INSS, trancaços de avenidas e rodovias, pressão nos aeroportos,
denúncias nas bases eleitorais de deputados e senadores, nas
redes sociais, pressão no Congresso Nacional, Ocupa Brasília,
campanhas de várias categorias, apoios de artistas, intelectuais e
acadêmicos e três grandes dias nacionais de greve: 28 de abril do
ano passado, que se transformou na maior greve geral do Brasil,
com mais de 40 milhões de trabalhadores/as paralisados; 30 de
junho de 2017 e 19 de fevereiro de 2018.

O

Cada trabalhador e cada trabalhadora que fizeram parte desta
luta, estão de parabéns pois defenderam não apenas o seu direito,
mas de toda uma geração, fizeram um combate duro em benefício
de todos e do nosso país.
Sem conseguir os votos necessários para destruir a previdência,
a votação da antirreforma, prevista para este mês, foi suspensa e
dificilmente voltará a tramitar este ano por razões eleitorais.
Mas não podemos abaixar a guarda, é fundamental
continuarmos lutando pela revogação de todas as medidas do
governo golpista e permanecermos mobilizados e com muita
disposição de luta, pois a classe dos capitalistas e seus governos não
desistem jamais de retirar direitos e explorar a classe trabalhadora.
Cabe a nós, resistir, lutar e vencer!

DEFENDA A DEMOCRACIA!
Não à intervenção militar no Rio de Janeiro

golpe que rompeu com a democracia no país, depondo
uma presidenta eleita sem crime de responsabilidade,
tem três objetivos que unificam a classe dos capitalistas:
1) realinhar o Brasil com os EUA – a entrega do pré sal e de outras
riquezas é prova disto; 2) Retirar direitos da classe trabalhadora
e rebaixar salários – como demonstram a reforma trabalhista, a
terceirização e as campanhas salariais sem reposição da inflação
e aumento real generalizadas no último ano.
O terceiro objetivo do golpe é reduzir os direitos políticos da
classe trabalhadora e criminalizar os movimentos sociais. A intervenção militar no Rio de Janeiro é um passo importante para
consolidar o estado de exceção utilizando as forças armadas contra a classe trabalhadora, como já fizeram em outros momentos
da história do Brasil. Em maio de 2017, no Ocupa Brasília, Temer
convocou o exército para reprimir a manifestação legítima contra
as reformas destruidoras de direitos.
O governo golpista está utilizando a situação de insegurança e falência institucional do governo do Rio de Janeiro para

dar uma falsa e temporária sensação de segurança, com objetivos
espúrios e eleitoreiros. Até hoje, todas as operações militares no
Rio de Janeiro resultaram na manutenção ou na piora do quadro
de violência e criminalidade.
E as verdadeiras raízes dos problemas permanecerão intocadas ou até se aprofundarão, pois o verdadeiro enfrentamento
requer política consistente e investimentos em segurança, mas
também investimentos sociais e combate aos verdadeiros chefões do crime organizado que não habitam os morros do Rio de
Janeiro.
Defender a democracia é tarefa da classe trabalhadora, a
luta pelos direitos e pelas liberdades democráticas está totalmente ligada. Nada se conquista em regimes de exceção, estes servem
somente aos donos do capital e geram injustiças, violência contra a população pobre, condenações sem provas e principalmente
a destruição das entidades, movimentos e partidos que a classe
trabalhadora construiu.
Não se deixe enganar e lute pela democracia!

EXPEDIENTE Publicação do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema. Edição e diagramação: Movimento Web & Artes Gráﬁcas / Cláudio Gonzalez (MTb 28961/SP)
O Sindicato ﬁca na Av. Antônio Piranga, 1156, Diadema, SP CEP 09911-160 - Telefone: 4053-2930

Site: www.sindema.org.br Email: sindema@terra.com.br

facebook.com/sindema.org

