23/ABRIL/2018

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE

BOLETIM DO SINDICATO
CAMPANHA SALARIAL 2018

Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema

MAIS ARROCHO
SALARIAL? AQUI NÃO!

REAJUSTE
JUST JÁ!

ASSE
ASSEMBLEIA
EIA

CAMPANHA SALARIAL 2018
Dia 10 de maio, às 18h
no SINDEMA!

Se não tiver proposta decente, dia 17 de maio tem PARALISAÇÃO!
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ASSEMBLEIA GERAL

SERVIDORES/AS REJEITAM
CONTRAPROPOSTA DA PREFEITURA

N

a assembleia realizada no dia 19 de abril de 2018, na
sede do Sindema, os/as servidores/as Municipais de
Diadema rejeitaram, por unanimidade, a contraproposta formalizada pela Prefeitura por meio do Ofício
024 (confira o oficio no SITE SINDEMA http://www.sindema.org.
br/maso/uploads/publicacoes/publicacao_23.pdf).
Nesta contraproposta, a Prefeitura acenou, de concreto, apenas
com o reajuste da inflação (2,54%) nos vales alimentação e refeição, a partir de maio.
A reposição da inflação deste ano e do ano de 2017 foi condicionada, de acordo com o documento enviado pelo Governo, aos
limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e a “formalização do parcelamento com o IPRED”.
Ora, que o reajuste está condicionado a Lei de Responsabilidade Fiscal, os SERVIDORES/AS já sabem – já que foi essa a alegação usada pelo Governo Lauro Michels para arrochar os salários
em 2017 e deixar os/as salários sem a reposição da inflação, agora condicionar o reajuste à “formalização do parcelamento com o
IPRED” é querer que os/as trabalhadores/as sejam ‘avalistas’ do
governo para a negociação da sua dívida com o IPRED já é demais!

Dívida da Prefeitura com o IPRED
Atualmente a Prefeitura de Diadema possui três parcelamentos
de dívidas vigentes com o nosso Instituto de Previdência – um
parcelamento de 2002 que termina apenas em 2037 e outros
dois – um contraído em 2016, que encerra no início de 2021, e um
contraído em 2017 que termina no início de 2022.
Não bastassem os parcelamentos vigentes, o governo municipal
continuou não repassando a parte patronal, que está em atraso
desde 2016, gerando uma nova dívida e prejudicando a saúde
financeira do IPRED.
Para que não sofra sanções como a suspensão de repasses federais
e até mesmo que seja caracterizada improbidade administrativa, o
Prefeito Lauro Michels enviou para a Câmara, um Projeto de Lei que
autoriza um novo parcelamento referente ao montante que deve
ao IPRED desde 2016 - cerca de 95 milhões.
Acontece que a Câmara Municipal não aprovou o parcelamento e
agora o Prefeito quer vincular o reajuste a sua aprovação.
Ou seja, quer jogar os seus problemas políticos nas costas dos
trabalhadores e trabalhadoras.
Exigimos reajuste já, pagamento da dívida com o IPRED e que a
Prefeitura se comprometa em fazer os repasses ao Instituto em dia.

CATEGORIA VAI RESPONDER À ALTURA:
Se não tiver proposta decente é
PARALISAÇÃO E GREVE!
A HORA É AGORA!
QUEM LUTA CONQUISTA!

Os/as servidores/as, reunidos na Assembleia, deram seu recado ao Governo – não aceitarão condicionar a reposição salarial a
mais esta ‘imposição’ da Administração Municipal!
Vale lembrar que a contraproposta rejeitada pelos/as trabalhadores/as, além de “condicionar” o pagamento da inflação,
prevê o parcelamento desta reposição em 3 vezes: uma parcela
referente a inflação de março de 2017 a fevereiro de 2018 em
maio (2,54%) e a inflação de março de 2016 a fevereiro de 2017
em duas parcelas: a 1a parcela de 2,21% em dezembro de 2018
e a 2a parcela de 2,22% em janeiro de 2019. Ou seja – é uma
péssima proposta, em todos os sentidos, para os/as servidores/as
municipais de Diadema!
Além de rejeitar a contraproposta da Administração, um plano de mobilização, com nova assembleia para o dia 10 de maio
e com indicativo de Paralisação para o dia 17, foi aprovado pelo
conjunto da categoria, que vai à luta contra o arrocho salarial e
em defesa de seus direitos!

Calendário de Mobilização
Dia 27 de abril, das 10 às 21 horas: Armazém e Feira de
Produtos Orgânicos no Sindema
Rodas de Conversa sobre Agroecologia, Agricultura Familiar e
Reforma Agrária; Venda de Produtos Orgânicos advindos da
Agricultura Familiar (MST) e atrações Culturais.
Dia 01 de maio, a partir das 12 horas, na Praça da República
Ato 1º de Maio da Resistencia Em Defesa da Democracia, dos
Direitos, dos Empregos, dos Salários e da Aposentadoria.
Dia 08 de maio, às 18 horas, no Sindema: Reunião do
Comando de Mobilização
Dia 10 de maio, às 18 horas: Assembleia Decisiva da
Campanha Salarial 2018
Dia 17 de maio: Indicativo de Paralisação - Assembleia e Ato
na Câmara

Armazém e Feira de Produtos Orgânicos
no Sindema | Dia 27/Abril das 10h às 21h
Produtos advindos da agricultura familiar (produzidos pelo MST)
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