
CAMPANHA SALARIAL 2018BOLETIM DO SINDICATO 
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema 

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE11 MAIO/2018

PREFEITURA NÃO APRESENTA NOVA 
PROPOSTA, CATEGORIA APROVA 
CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO!

ATO NA CÂMARA
DIA 17 DE MAIO, 14 HORAS 
E ASSEMBLEIA 18 HORAS 

NO SINDEMA!
Se não tiver proposta decente é PARALISAÇÃO E GREVE!

CA
LE

N
DÁ

RI
O 

DE
 M

OB
IL

IZ
AÇ

ÃO 14
17
17

24

maio

2ª FEIRA

5ª FEIRA

5ª FEIRA

5ª FEIRA

às 18 horas, no Sindema: Reunião 
do Comando de Mobilização

às 14 horas: Ato na Câmara 
Municipal de Diadema

A HORA É AGORA! QUEM LUTA CONQUISTA!

Indicativo de Paralisação

às 18 horas, no Sindema: 
Assembleia Decisiva da Campanha 
Salarial
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EXPEDIENTE

A Prefeitura segue desconsiderando a posição da Assembleia 
da categoria que rejeitou a proposta rebaixada de parcelamento 
do reajuste salarial até janeiro do ano que vem, condiciona-
do à LRF e aprovação do parcelamento da dívida do IPRED pela 
Câmara Municipal. Veja no box a proposta já rejeitada pela catego-
ria. A inflação vem corroendo nossos salários desde o ano passado 
e a proposta não atende as necessidades básicas das trabalhadoras 
e trabalhadores, que dia a dia veem os preços subirem no mercado, 
no posto de gasolina, no transporte público e em todo o comércio. 
Não bastasse isto, há a situação preocupante do IPRED, com a Pre-
feitura colocando em risco nossas aposentadorias futuras, 
dando calote sistemático no depósito da parte patronal de 
sua responsabilidade, acumulando dívida sobre dívida. 

Diante deste cenário, em que a Prefeitura não apresentou 
nenhuma contraproposta, os trabalhadores/as de diversos se-
tores da Prefeitura, reunidos na Assembleia do dia 10 de junho, 
aprovaram  a realização de um grande ATO NA CÂMARA MU-
NICIPAL DE DIADEMA em defesa dos salários e do IPRED 
na próxima 5a feira, dia 17 de maio, às 14 horas, e a realiza-
ção de nova ASSEMBLEIA neste mesmo dia, as 18 horas no Sindi-
cato, com indicativo de PARALISAÇÃO GERAL do dia 24 de Maio. 

A hora é de avançar a mobilização para deixarmos bem 
claro que não vamos admitir a volta do arrocho salarial e 
que o IPRED seja colocado em risco. Ou a Prefeitura apre-
senta uma proposta decente ou a luta será o nosso cami-
nho para a garantia dos nossos direitos!

A HORA É DE LUTAR POR REAJUSTE 
JÁ E EM DEFESA DO IPRED

O que a categoria reivindica

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)

Reajuste imediato do vale alimentação de R$ 304,98 
para R$ 450,00 e pagamento de dois benefícios para 
ocupantes de dois cargos.

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.

O que a Prefeitura propõe

Concessão de Reajuste, a partir de 01.05.2018
*Condicionado a LRF e a aprovação pela Câmara do 
parcelamento da dívida com IPRED 

a) Salarial: Inflação: ICV-DIEESE-2,54% 

b)  Reposição da inflação de 2017: 4,48% 
1ª parcela-Dezembro/2018 de 2,21% 
2ª Parcela- Janeiro/2019 de 2,22%

Concessão de Reajuste, a partir de 01.05.2018:

a) Vale Alimentação: Inflação - ICV - DIEESE 2,54% 

b) Vale Refeição: Inflação- ICV - DIEESE  2,54%

Dívida de 108 milhões da Prefeitura 
com o IPRED precisa ser paga

Desde dezembro de 2016, a Administração Municipal deixou de re-
passar a parte patronal para nosso Instituto de Previdência, exceção feita 
apenas ao mês de dezembro/2017, quando o repasse foi efetuado em dia. 
Com isso, a dívida atual da PMD com o IPRED chegou a R$ 108 milhões.

Para quitação desta dívida a Prefeitura propõe pagar com juros e atua-
lização monetária em 60 meses, de acordo com a legislação vigente e nor-
mas estabelecidas pelo Ministério da Previdência Social (PORTARIA MPS 
Nº 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008). 

Para que a Prefeitura comece a pagar a dívida acumulada precisa da 
aprovação da Câmara Municipal de Diadema � o que até o momento não 
aconteceu! Este impasse entre Prefeitura e a Câmara de Vereadores preju-
dica ainda mais o Ipred, pois a cada dia sem receber nada, a situação do 
Instituto piora!

Não podemos aceitar que o descaso e os problemas de gestão do gover-
no municipal comprometam ainda mais a saúde financeira do IPRED! É 
o nosso direito à aposentadoria que está em jogo. Não aceitaremos mais 
nenhum atraso no repasse mensal da parte patronal ao nosso Instituto! 

Exigimos o pagamento da dívida de 108 milhões com o IPRED e o com-
promisso da Prefeitura de fazer os repasses em dia ao nosso Instituto! Va-
mos cobrar mês a mês: atrasou o repasse, vai ter ato na porta do Prefeito!


