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Na última sexta feira, dia 20 de maio, no 23º dia da nossa 
greve, a Assembléia da categoria decidiu acatar orientação 
do Tribunal Regional do Trabalho proferida em audiência 

no dia anterior, e suspendeu nossa greve temporariamente para 
que o dissídio coletivo entre em nova fase com a retomada das 
tentativas de negociações com a Prefeitura ou julgamento do mé-
rito das nossas reivindicações pelo próprio Tribunal. 

A Prefeitura, que foi incapaz de oferecer uma proposta decente 
durante os 23 dias do nosso movimento, foi obrigada a recorrer 
ao Judiciário, reconhecendo sua incapacidade de derrotar a greve 
que crescia dia a dia apesar de todas as tentativas de intimidação 
e violência como a ameaça dos descontos dos dias parados. 

E mesmo no Judiciário, a Prefeitura foi derrotada, pois apesar da 
juíza pedir a suspensão da greve para retomada das negociações, 
não houve a decretação da ilegalidade ou abusividade da greve, 
nem a determinação do desconto dos dias parados e aplicação de 
multa ao Sindicato como queria a Prefeitura. 

Pelo contrário, a sentença da juíza foi no sentido de que todos os 
dias parados sejam pagos e que as negociações sejam retomadas. 
Se a Prefeitura não oferecer proposta aceitável para a categoria, o 
próprio Tribunal poderá analisar as contas do Executivo e arbitrar 
uma proposta.

Mas a maior derrota da Prefeitura ocorreu nas ruas. Na quinta fei-
ra pela manhã tivemos a maior demonstração de solidariedade à 
nossa luta, com um ato público e passeata que congregou os tra-
balhadores em greve, população usuária dos serviços e entidades 
do movimento popular e sindical, numa das maiores manifesta-
ções que já ocorreram na história de Diadema.

É com esta força que prosseguiremos nossa luta, que como não 
nos cansamos de repetir é justa, legítima e necessária. Estes 23 
dias de greve nos tornaram mais fortes, mais unidos, mais organi-
zados e mais conscientes dos nossos direitos de trabalhadoras e 
trabalhadores. 

Não descansaremos enquanto cada uma das nossas reivindicações 
não forem atendidas e lutaremos com força e garra em todos os 
terrenos, nas ruas, nos locais de trabalho ou nos tribunais. A greve 
foi suspensa, mas o estado de greve permanece.

Respeito e justiça: quem luta constrói o caminho!

POR RESPEITO E JUSTIÇA, NOSSA LUTA CONTINUA! 
Assembléia acata determinação 

judicial,  suspende a greve e 
organiza mobilizações da categoria!
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Categoria unida não aceitará 
represálias. Assédio Moral é 

crime. Denuncie!

Já estão disponíveis na sede do Sindicato, as cartas que deverão 
ser distribuídas para pais, alunos e usuários dos serviços públicos 
de Diadema. É de fundamental importância para a próxima etapa 

da nossa luta continuarmos a manter um diálogo constante com a 
população de Diadema.

Os convites da Festa da Solidariedade estarão disponíveis na terça-
feira e devem ser amplamente distribuídos para o conjunto da cate-
goria, amigos, familiares, usuários dos serviços públicos e movimen-
tos organizados.

No dia 27, também estarão disponíveis bottons, camisetas e cartazes 
que marcarão a continuidade da nossa mobilização.

Retire Carta à População e Convites para a Festa da Solidariedade

Durante a nossa greve algumas 
chefias, felizmente a minoria, 
se prestaram ao triste papel de 

reprimir e ameaçar os trabalhadores. 

A estes a resposta das trabalhadoras e 
trabalhadores foi a adesão à greve e o 
fortalecimento do nosso movimento.

Suspensa a greve, mas mantida a nos-
sa agenda de mobilizações e organi-
zação nos locais de trabalho, estamos 
preparados para responder à altura 
qualquer postura ou manifestação 
que tente intimidar ou desrespeitar os 
trabalhadores.

Tal atitude é uma afronta ao direito de 
greve, garantido na Constituição Federal de 1988 e na Lei 7.783/89.

O Sindicato está reforçando o Departamento Jurídico para atender 
com rapidez os casos de perseguição aos/as funcionários/as que es-
tão em estágio probatório e aos grevistas em geral.

Felizmente boa parte das coordena-
ções, apesar das orientações autori-
tárias e truculentas das Secretarias 
mais despreparadas para uma gestão 
democrática, tem ética, é solidária 
com o movimento e apóia as nossas 
reivindicações. 

Porém, é preciso denunciar qualquer 
tipo de constrangimento, especial-
mente nos locais de trabalho onde a 
greve foi parcial. 

Só com denúncias dos/as trabalhado-
res/as e atitudes concretas o Sindicato 
conseguirá conter a sanha vingativa 
dos despreparados e desqualificados 

para a convivência democrática.

Seremos intransigentes na defesa de qualquer trabalhador que seja 
perseguido pela chefia, com ações judiciais e denúncia pública no jor-
nal do Sindicato de todos os casos comprovados.
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Como não poderá descontar os dias parados, a Prefeitura resolveu 
usar um estratagema covarde ao declarar perante o Tribunal Re-
gional do Trabalho a impossibilidade de fazer no mesmo dia o pa-

gamento dos trabalhadores que aderiram à greve e daqueles que não 
o fizeram, pelas mais variadas razões, inclusive por tratar-se de serviços 
essenciais.

Por “coincidência”, pela primeira vez, vão adiantar o pagamento para 
dia 27 de maio. 

A Secretaria de Gestão de Pessoas, com a desculpa esfarrapada de que 
está mudando seu sistema operacional, afirmou que a folha já está ro-
dada, excluindo os grevistas! 

Vindo de quem vem, esta manobra não surpreende. Mais um mentira 
de “perna curta” que não irá muito longe. E quem mente arcará com as 
conseqüências.

A Justiça é clara ao determinar o pagamento dos dias parados aos traba-
lhadores e trabalhadoras que fizeram greve, e determinou que isto seja 
feito no prazo mais breve possível, até o dia 3/6 e excepcionalmente 
até o dia 7/6 por razões de ordem operacional alegadas pela Prefeitura.

Quem entende do processamento da folha de pagamento da Prefeitu-
ra sabe que “rodar” uma folha complementar para o pagamento dos 
trabalhadores que fizeram greve é coisa que se faz em horas e não em 
dias. Que haveria possibilidade plena de efetuar o pagamento no dia 
27/5. E que o que a Prefeitura quer de verdade é punir os grevistas, uma 
punição mesquinha e covarde, sob o risco mesmo de fraudar a justiça.

Para a Prefeitura, o pagamento de horas extras, direitos e benefícios 
sempre podem esperar, mas quando se trata de punir e desrespeitar 
os/as trabalhadores/as, passam por cima dos procedimentos que eles 
mesmos criaram.  

Como o DRH pode descontar no final do mês se o período apurado para 
fins de faltas, afastamentos e horas extras foi de 20 de março a 21 de 
abril, quando a greve nem sequer havia iniciado? A Prefeitura mudou os 
procedimentos que ocorrem há décadas por causa da greve? Será que 
nos próximos meses o pagamento continuará no dia 27?

Ou seja, a “eficiência” dos dirigentes da Secretaria de Gestão de Pesso-
as só aparece para ações  que tenham como objetivo prejudicar os/as 
trabalhadores/as.  

Nossa luta é para que todos os trabalhadores e trabalhadoras tenham 
seu pagamento no máximo até o dia 31/5.

À covardia da administração, que não pôde descontar, mas 
quer atrasar nosso pagamento, responderemos com unida-
de, resistência, alegria e solidariedade. 

No dia 27 de maio faremos uma grande festa em comemoração à 
nossa luta e em solidariedade aos trabalhadores que serão atingi-
dos por mais esta arbitrariedade da Prefeitura.

Os recursos arrecadados na festa serão revertidos em cestas bá-
sicas e passes, pois muitos trabalhadores/as que não terão paga-
mento no dia 31, não terão dinheiro sequer para ir trabalhar.

Estão convidados para a Festa os movimentos sociais, pais, alunos, 
mulheres em movimento, familiares, amigos, enfim, todos aque-
les que apóiam a luta dos trabalhadores/as.

Muito importante será a participação de todos/as os funcionários/
as da Prefeitura de Diadema.

Queremos a unidade de toda a categoria nesta nova etapa da luta. 
Sejam todos/as muito bem-vindos.

Punir quem luta 
é covardia.

Exigimos justiça. 
Pagamento é no 

dia 31.

Nossa resposta à covardia: FuNdo de Greve
Festa em apoio e solidariedade à luta dos funcionários públicos de Diadema
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De acordo com as disposições estatutárias e com o edital publicado no Diário Regional no dia 08/05/2011 e afixado nos 
locais de trabalho, a eleição que definirá a direção do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema para o período 
de 13/07/2011 a 13/07/2014 será nos dias 8 e 9 de junho.

EDITAL CONVOCATÓRIO PUBLICADO NO DIÁRIO REGIONAL NO DIA 8 DE MAIO DE 2011

ELEIÇãO NO SINDICATO
Garantindo a democracia sindical
Inscrições de chapas para direção do Sindema vão até sábado, dia 28 de maio.

O Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema, por meio 
da Presidente do Pleito, faz saber a todos os associados quites 
com suas obrigações estatutárias que serão realizadas eleições 
para renovação dos órgãos diretivos, conselho fiscal e repre-
sentantes junto à Federação desta entidade sindical,durante 
os dias 08 (oito) e 09 (nove) de junho próximos, conforme de-
liberado em Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 27 
(vinte e sete) de abril de 2011, nos termos dos artigos 25 (vinte 
e cinco), 26 (vinte e seis) e 27 (vinte e sete) do Estatuto Social. 
Para coleta de votos serão instaladas 07 (sete) urnas fixas nos 
seguintes locais e horários: (1) Uma urna na Sede do Sindicato 
–endereço: Avenida Antônio Piranga nº 1156, Centro – horário 
das 09h00 às 18h00; (2) Uma urna na Secretaria Municipal 
de Obras – endereço: Avenida Ulisses Guimarães nº 3.249, 
Vila Nogueira – horário das 07h00 às 16h00; (3) Uma urna no 
Departamento de Limpeza Urbana (DLU) – endereço: Avenida 
Pirâmide nº 144, Inamar – horário das 07h00 às 16h00; (4) 
Uma urna no Pronto Socorro Municipal e/ou no Quarteirão da 
Saúde – endereço: Av. Antonio Piranga nº 614, Centro – am-
bos no horário das 09h00 às 21h00; (5) Uma urna no Hospital 
Público Municipal – endereço: Avenida Piraporinha nº 1.682, 
Vila Nogueira – horário das 09h00 às 21h00; (6) Uma urna 
na Central de Atendimento – endereço: Rua Amélia Eugênia 
nº 397, Vila Dirce – horário das 09h00 às 17h00; e (7) Uma 
urna na sede das Secretarias de Educação, Cultura e Espor-
tes – endereço: Rua Guaricica nº 45, Vila São José – horário 
das 07h00 às 16h00. Serão instaladas, ainda, 08 (oito) urnas 
itinerantes para a coleta de votos dos servidores lotados nos 
demais setores da Administração Municipal, que funcionarão 
durante o horário das 09h00 às 21h00. Desta forma, serão ins-
taladas, um total de, no mínimo, 15 (quinze) mesas coletoras 

de votos. As chapas que desejarem concorrer no pleito sindical 
deverão  proceder ao registro de seus respectivos candidatos 
durante o período de 09 (nove) a 28 (vinte e oito) de maio do 
corrente ano, sendo que, para tanto, a secretaria eleitoral fun-
cionará das 9h00 (nove) às 18h00 (dezoito), durante os dias 
úteis compreendidos no prazo de registro de chapas já referi-
do. No dia 24 (vinte e quatro) de maio será fornecida, para as 
chapas já inscritas e no ato da inscrição para as chapas que se 
inscreverem após esta data, lista com nome e local de trabalho 
dos associados, conforme listagem fornecida pela Prefeitura 
de Diadema. Fica convocada reunião com o representante in-
dicado de cada uma das chapas inscritas, no dia 30 de maio 
do corrente, às 14h00 (catorze), na sede da Entidade, para 
compor a Comissão que, para zelar pela organização e trans-
parência do Pleito, deverão, juntamente com a Presidência do 
Pleito que será exercida pela presidenta da entidade, Jandyra 
Massue Uehara Alves, esta assessorada pela então Secretária 
do Pleito, Denise dos Santos, deliberar sobre os procedimen-
tos para as eleições sindicais, como a aprovação do Regimen-
to Eleitoral, conforme Estatuto Social. Cópia deste edital será 
afixada na sede da Entidade, e nas unidades Administrativas 
da Prefeitura Municipal de Diadema. Diadema, 08 de maio de 
2011. Jandyra Massue Uehara Alves


