
A Assembleia  Geral realizada no dia 10 de abril apro-
vou a proposta de reajuste salarial apresentada pela 
Prefeitura de 6,87%, correspondente ao índice do 
ICV/Dieese de março de 2012 a fevereiro de 2013.

O reajuste será divido em duas parcelas: a primeira de 
5,45% retroativa a março/2013 e a segunda de 1,35% (aplica-
da sobre o valor corrigido) em julho/2013.

O Vale Alimentação também será reajustado em 6,87% a 
partir de 1º de maio, passando de R$ 215,00 para R$ 230,00.

Na avaliação da direção do Sindicato, a luta contra o arro-
cho salarial, que já levou o funcionalismo de Diadema a duas 
grandes greves (2007 e 2011), foi determinante para a apre-
sentação de proposta do Governo, mesmo alegando dificulda-
des financeiras e com a folha de pagamento nos limites da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 

Manter a categoria unida e mobilizada 
é fundamental para avanços futuros

A lutA prossegue firme e forte
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Dia 10 de abril, 
quarta-feira, 18h,

na sede do Sindicato

TEM 
ASSEMBLEIA

Quem luta e 

participa, conquista!
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Assembleia aprova proposta de 6,87% de reajuste 
Continua a negociação da Pauta Geral

Outro aspecto importante foi a abertura de negociação da principal 
reivindicação histórica da categoria: um Plano de Cargos, Salários e Car-
reiras com valorização profissional, adequação da tabela salarial, sistema 
de promoção e progressão e preservação de direitos.

Na proposta apresentada pelo Governo há o compromisso com a 
continuidade das tratativas relativas ao Plano de Cargos, Salários e Car-
reiras, Piso Salarial, Terceirizações e Frente de Trabalho, Banco de Horas, 
Licença Prêmio e Retroativos.

Em relação ao piso salarial, a Prefeitura apresentará, em 60 dias, res-
posta em relação ao enquadramento do piso dos atuais R$ 761,21 para  
R$ 935,91 (já com do reajuste de 6,87%).

O Sindicato e a Prefeitura estabelecerão cronograma, prazos e meto-
dologia para as discussões dos pontos acima citados.
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                Jornal do Sindicato é uma publicação do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema.
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EXPEdiEntE

O Sindicato encaminhará na próxima semana as Pautas Setoriais aprovadas 
nas assembléias realizadas com as diferentes áreas no início de março. 

Queremos a instalação das mesas setoriais, com a participação dos secretários 
da Saúde, da Educação e da Defesa Social.

Além do debate das reivindicações específicas dos trabalhadores/as das 
diferentes áreas, o Sindicato promoverá uma série de debates sobre Saúde 
Pública. A Educação também estará em discussão com vistas à participação 
na CONAE - Conferência Nacional de Educação.

Queremos a abertura da 
negociação das Pautas 

Setoriais da Saúde, 
Educação e Defesa 

Social

A luta pelo Vale Refeição 
é prioridade em 2013
A direção do Sindema e os/as trabalhadores/as avaliaram como 

muito negativo o fato da reivindicação da extensão para todos 
e o aumento do valor do Vale Refeição não ter sido considerado 
pelo Governo. 

Este benefício não entra na conta de despesas com pessoal da 
LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal e representará um ganho para 
os/as trabalhadores/as e para o comércio local.

A Assembleia decidiu intensificar a luta pelo Vale Refeição com a 
realização de várias ações, buscando envolver tanto o funcionalismo 
quanto os comerciantes da cidade.

Aproveite e usufrua dos novos 
Convênios oferecidos pelo Sindicato 

dos Funcionários Públicos de Diadema 
para seus associados. Visite o nosso site 

WWW.sindema.org.br  Se você ainda 
não é sindicalizado, sindicalize-se!
Para  a construção de uma história 
de lutas e vitórias, participe do seu 

Sindicato.

JunTOS SOmOS FORTES. 
SinDiCAlizE-SE!


