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Você precisa dele e
ele precisa de você!

Participe e ajude financiar nossa luta!
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PARA QUE SERVE O SINDICATO?

ra que serve o sindicato? Esta é pergunta
frequente entre os trabalhadores e trabalhadoras das mais diversas categorias.
As respostas podem ser diversas, mais ou menos politizadas, mas podem ser sintetizadas
numa única frase: o sindicato serve para lutar
por direitos, pelos seus direitos.
Em tempos de desmonte da CLT, de retirada de direitos conquistados ao longo de anos
de luta, de legalização das relações precárias
de trabalho, de fragilização do Estado Democrático de Direito, os Sindicatos tornaram-se
ainda mais necessários. A contrarreforma trabalhista foi também uma contrarreforma sindical e teve como principal objetivo diminuir a
força dos sindicatos, para impedir a resistên-

NÃO FIQUE SÓ!
FIQUE SÓCIO!

Nós, trabalhadores e trabalhadoras municipais de Diadema, sempre tivemos
coragem de defender nossos direitos, a valorização profissional,
e o compromisso com serviço público de qualidade. Foi lutando
que conquistamos os direitos hoje existentes.
A participação das funcionárias e funcionários públicos de Diadema, organizados pelo Sindema, foi decisivo para manter conquistas, parar as perdas salariais e avançar nas reivindicações
dos diversos segmentos do funcionalismo.
É o Sindema quem organiza os trabalhadores e trabalhadoras e
negocia com o governo municipal os reajustes salariais, as condições de trabalho, e outras questões econômicas e sociais para
melhorar a sua condição de vida e da sua família.
Faça a sua parte: seja sócio do seu sindicato.
Agora é hora de fortalecer ainda mais nossas entidades de classe
e responder ao “desafio” de autofinanciar nossas lutas! Quanto
mais trabalhadoras e trabalhadores da Prefeitura de Diadema
fizerem parte do Sindema, mais força todos nós teremos! Você
depende do sindicato, e o sindicato depende de você, para termos mais força nas negociações e conquistarmos mais.
A sindicalização é individual! A luta é coletiva!
As conquistas são para todos/as!

cia dos trabalhadores e das trabalhadoras do
Brasil às mudanças impostas.
Quanto maior a crise, mais necessária a
união e a organização da classe trabalhadora,
que passam pelos Sindicatos. Isso vale para
qualquer categoria, incluindo os/as servidores/
as públicos/as!
Por isso, mais do que criticar o seu Sindicato - e eles são passíveis de críticas - é preciso
fortalecê-lo. Se você ainda não é sindicalizado,
sindicalize-se. A construção e o fortalecimento
dos Sindicatos é coletiva e, agora mais do que
nunca, precisa da participação de todos e todas.
Valorize o seu sindicato, porque é ele quem
defende seus direitos!!! Fique sócio!! Participe
das lutas!!!

CAMPANHA DE
SINDICALIZAÇÃO

Ajude a custear nossa luta
É FÁCIL E RÁPIDO FICAR SÓCIO/A DO SINDICATO:
preencha o formulário no site sindema.org.br
link SINDIZALIZE-SE, ou compareça à sede do
Sindema ou entre contato conosco que iremos até
seu local de trabalho. Qualquer dúvida, entre em
contato pelo telefone 4053-2930.

SUA PEQUENA
CONTRIBUIÇÃO...

....VAI GERAR MUITOS FRUTOS
PARA VOCÊ E TODOS(AS)
OS(AS) TRABALHADORES(AS)!
reajuste salarial
direitos trabalhistas
condições de trabalho
valorização profissional
proteção contra abusos
gestão pública eficiente
convênios e cursos
lazer, confraternização
e união da categoria

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

