
DIA 25 DE ABRIL, 
ÀS 18H, TEM ASSEMBLEIA 
NO SINDEMA!

infor BOLETIM DO SINDICATO 
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema 

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADEABRIL/2019

• 7 % de reajuste salarial (Reposição da in� ação - ICV Dieese de 
março/2018 a fevereiro/2019 mais reajuste para início da re-
composição das perdas).

• Enquadramento dos/das atuais ocupantes do cargo de Agen-
te de Serviços de Cozinha I na referência 2 e extinção imediata 
da referência 1 re� etindo no aumento real do piso salarial.

• Reajuste do vale refeição para R$ 33,27 por dia (mesmo valor 
dos funcionários/as da Câmara de Diadema) e ampliação do 
benefício para todos/as os/as servidores/as.

• Reajuste imediato do vale alimentação de R$ 312,73 para R$ 
R$ 467,65 (cesta básica Dieese) e pagamento de dois benefí-
cios para ocupantes de dois cargos.

• Reajuste de 15% no valor do subsidio do Convenio Médico.

• Pagamento das férias proporcionais à jornada de trabalho 
suplementar e horas extras exercidos no período aquisiti-
vo aos/as servidores/as estatutários.

• Pagamento em dia das contribuições patronais e cumpri-
mento pontual de todos os acordos vigentes de parcela-
mento das dívidas da Prefeitura de Diadema para com o 
IPRED.

• Garantia de todos os direitos previstos em lei, no Estatu-
to dos Funcionários Públicos de Diadema, no Estatuto do 
Magistério e no Estatuto da Guarda Municipal de Diadema.

  Campanha Salarial
2019

A Campanha Salarial 2019 teve inicio com a Assembleia reali-
zada dia 22 de fevereiro, onde foi aprovada  a luta por reajuste 
salarial e recomposição do valor de todos os benefícios como 
Vale Alimentação e subsídio do Convênio Médico e extensão 
do Vale refeição para todos/as os/ servidores/as, a defesa dos 
direitos previstos em lei e do nosso Instituto de Previdência, 
dentre outros pontos que constam na Pauta de Reivindicações.

No dia 28 de fevereiro, a Direção do Sindicato protocolou as 
Reivindicações da Campanha Salarial 2019 junto a Adminis-
tração Municipal, e pleiteou o agendamento de Mesa de Ne-
gociação para dar início as discussões com o governo. 

Duas Reuniões da Mesa de Negociação aconteceram para o 
debate sobre os Itens Prioritários aprovados pela categoria 
(veja quadro abaixo). Como nos anos anteriores, a Adminis-
tração Municipal apontou di� culdades � nanceiras e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal como empecilhos para atender nos-
sas reivindicações mas nós não podemos pagar esta conta!

Nós, servidores/as da Prefeitura de Diadema temos uma his-
tória de luta em defesa de nossos direitos e não vamos aceitar 
o arrocho salarial. Já sabemos que a mobilização dos traba-
lhadores e das trabalhadoras é decisiva para mantermos as 
conquistas, estancarmos as perdas salariais e avançarmos nas 
reivindicações dos diversos segmentos do funcionalismo, por 
isso, é hora de garantir presença massiva na Assembleia para 
decidirmos os rumos da nossa luta! Junt@s somos mais fortes! 

ITENS PRIORITÁRIOS 
da Pauta de Reivindicações 
da Campanha Salarial 2019, 
aprovados na Assembleia 
realizada dia 22 de fevereiro 
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CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA: 
É MOBILIZAÇÃO, É LUTA!

É GREVE GERAL  !
A reforma da previdência de Bolsonaro – PEC 06 - destrói o direito à apo-
sentadoria de milhões de trabalhadores, livra os empresários de bilhões 
de sonegação e entrega as aposentadorias para os lucros dos banqueiros. 
Quer estabelecer a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para 
as mulheres e para receber o valor integral a contribuição será de 40 anos. 
No caso das professoras a aposentadoria será somente aos 60 anos. 

A Reforma também prevê redução salarial via aumento das alíquotas, 
pois no máximo em seis meses a contribuição passará de 11% para 14%.   
A redução salarial não para por aí, pois prevê a criação de contribuições 
extraordinárias que podem chegar até 22% para cobrir dé� cits nos ins-
titutos próprios, no nosso caso do IPRED. 

As Centrais Sindicais estão unidas na luta e várias ações estão sendo en-
caminhadas: abaixo assinado dirigido aos parlamentares, corpo a corpo 
nos aeroportos e no Congresso Nacional, pressão nas bases eleitorais dos 
deputados e senadores. Várias categorias se mobilizam em todo o país!

A PEC 06 está sendo analisada nas Comissões da Câmara Federal, e so-
mente depois desta etapa a proposta irá ao Plenário onde Bolsonaro 
ainda não tem os votos necessários para aprovação da Reforma.  

Por isto, intensi� car a pressão e a mobilização, mostrar a disposição de 
luta da classe trabalhadora é fundamental para impedirmos a aprova-
ção desta Reforma como � zemos com a de Temer em 2017.

Ou seja, somente uma GREVE GERAL de toda a classe trabalhadora, que 
deve ser anunciada e aprovada no 1º de Maio é que a classe trabalhado-
ra poderá derrotar a Reforma de Bolsonaro.

 A unidade do movimento sindical organizado e das frentes Brasil Popu-
lar e Povo sem Medo é fundamental para uma reação à altura do ataque 
gigantesco de Bolsonaro e da classe dos capitalistas. Não há privilégios 
e nem privilegiados na classe trabalhadora, não há nada a negociar ou 
remendar. 

Venha para o 1º de Maio!

Todos e todas unidos na construção da Greve Geral!

1º DE MAIO UNIFICADO 
DAS CENTRAIS SINDICAIS
Vamos à Luta! 

Contra a Reforma da Previdência
EM DEFESA DO IPRED
Fique atento!

Eleições do IPRED 
Dias 9 e 10 de Maio, das 7h às 20h

Locais de Votação:
Hospital Municipal - Av. Piraporinha, 1682
Quarteirão da Saúde - Av. Antônio piranga, 700
Urnas Itinerantes – 04 urnas irão percorrer os equipamentos 
nas regiões sul/oeste, leste, centro e norte

Atenção para as 
próximas aulas do 
Curso 
DIEESE/SINDEMA
Dias 27 de abril e 
04 de maio, 
das 08 às 12 horas, 
no Sindicato.

A partir das 10h na Praça da República 
– Centro de São Paulo

Participe deste grande ato uni� cado 
contra a Reforma da Previdência

26 de Abril

Armazém e Feira de  
Produtos Agroecológicos  

no Sindema

Parceria:

26/04/2019 - Sexta-Feira
Das 11h às 20h

Local: Sede do Sindicato dos Funcionários 
Públicos de Diadema (Av. Antonio Piranga, 

1156 – Vila Dirce – Diadema)

Rodas de conversa sobre agroecologia,  
agricultura familiar e reforma agrária. 

Venda de produtos agroecológicos advindos 
da agricultura familiar (produzidos pelo MST)


