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Mobilização força reabertura 
da negociação!

ASSEMBLEIA HOJE, DIA 9 DE MAIO, 19 HORAS, NO SINDICATO

12º DIA DE GREVE
A Greve continua, cada dia mais forte:

Negociação sim, enrolação não!

Na sexta-feira, dia 06 de maio, conforme acertado na 
Câmara Municipal depois da grande mobilização do 
funcionalismo no dia anterior, aconteceu a primeira 

reunião com representantes do Governo desde o início da 
greve no dia 28 de abril. 

O Governo enviou os secretários Osvaldo Misso, João Gara-
velo, Adelaide e Fatima Queiroz para a mesa de negociação. 
Participaram também vereadores representando as banca-
das dos partidos na Câmara Municipal, que enfatizaram a 
reabertura do diálogo entre Governo e Sindicato e a neces-
sidade de apresentação de alternativas para solucionar o 
conflito.

Da parte dos trabalhadores participou o assessor do DIEESE, 
Roberto Sugiama, o advogado do Sindema, Danilo Trevisan 
e a presidente da entidade Jandyra Uehara Alves.

Retomada a discussão, item a item, das 15 principais reivin-
dicações dos/as trabalhadores/as, o Governo não apresen-
tou nenhuma nova proposta. 

Apenas em relação à questão do Vale Refeição o governo 
admitiu a possibilidade de implantação gradativa em substi-
tuição ao sistema de restaurantes mantidos pela SP Alimen-
tação, mas ainda assim de forma vaga e imprecisa.

Enfim, de concreto quase nada! Em face disto, a direção do 
Sindicato colocou a necessidade de negociações efetivas 
com propostas concretas por parte da administração e foi 
marcada nova rodada para HOJE, SEGUNDA FEIRA, DIA 9 DE 
MAIO, ÀS 16 HORAS, NO PAÇO MUNICIPAL.

Categoria decidiu:  
Sem proposta decente, a greve continua

Na maior assembléia da nossa greve, realizada na sexta fei-
ra às 19 horas, os trabalhadores e trabalhadoras decidiram 
por unanimidade manter a greve até que o governo apre-
sente proposta que atenda de forma clara e consistente as 
reivindicações da categoria.

Além da continuidade da greve, a categoria encaminhou a 
realização de um novo ato na segunda-feira às 9 horas, mo-
bilização na Câmara Municipal às 16h00 para reivindicar dos 
líderes das bancadas de vereadores que não coloquem em 
votação nenhum projeto de lei da Prefeitura, enquanto o im-
passe entre o Governo e a categoria não for solucionado.

Foi aprovado também um abaixo-assinado de apoio à luta 
dos funcionários públicos, cujas assinaturas deverão ser co-
letadas junto à população. Além disso, será encaminhada 
Carta à ACID (Associação Comercial de Diadema) e aos res-
taurantes e lanchonetes da cidade, pedindo apoio para o 
vale refeição para todos.

Depois, às 19 horas, nova Assembléia vai decidir os rumos 
do movimento e analisar nova proposta, se houver.




