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Sindicato democrático, 
representativo e de luta
Aqui, é você quem decide!

A Campanha Salarial 2011 teve início no dia 
17 de fevereiro na Assembleia que definiu 
a Pauta de Reivindicações. Em seis meses 

realizamos 15 assembleias para definir os rumos 
da nossa luta, além de analisar e deliberar sobre as 
propostas apresentadas pelo Governo. Neste pro-
cesso, reunimos mais de  4.000 trabalhadores/as de 
todos os setores. 

Desde o início da Campanha Salarial 2011 , 
foram produzidos 20 jornais e boletins com infor-
mações sobre o andamento das negociações.

Nas assembléias gerais, todos/as puderam 
expressar livremente as suas posições, num clima 
transparente, respeitoso e democrático. Prevalece-
ram as decisões da maioria.

Entre 26 de maio e 28 de junho, período em 
que foram realizadas as seis reuniões com a Ad-
ministração, não houve Assembleia visto que es-
tavam em discussão os itens sobre os quais havia 
acordo, relativos à reposição dos dias parados, a 
aposentadoria especial, as folgas 12x36 e a iso-
nomia dos professores.

Na Assembleia realizada em 08 de julho, a 
Direção do Sindicato informou a categoria sobre 
todo processo de negociação ocorrido até aquela 
data e sobre a prorrogação do prazo determinada 
pelo TRT para a negociação entre a Prefeitura e o 
Sindicato.  

A Prefeitura tem dito através de jornais e no 
informativo “Direto com Você” que prosseguem 
as negociações, o que até agora oficialmente não 
aconteceu. 

Esperamos a apresentação uma proposta que 
avance na questão do reajuste e benefícios e assegure 
o que já foi anteriormente acordado nas reuniões. 

O funcionalismo público de Diadema é quem 
faz o dia a dia dos serviços à população de Diade-
ma, com seriedade, compromisso e dedicação. A 
relação com os/as trabalhadores/as deveria ser pri-
oritária para o Governo. Merecemos respeito. 

Dia 8, encerra o prazo do TRT

No dia 8 de agosto, encerra-se o prazo dado pelo TRT – Tribunal 
Regional do Trabalho – para que as partes cheguem a um Acordo, 
caso contrário o processo irá a julgamento, pois, vale lembrar, a 
Prefeitura entrou com ação contra o Sindicato. 

A decisão de entrar na Justiça é uma atitude sem precedentes em Diade-
ma.  Depois de dois meses de tentativas de conciliação, se a Prefeitura não 
apresentar nova proposta até o dia 8, significa que não havia real intenção de 
chegar a um acordo.  

Caso a Prefeitura não apresente proposta alternativa que avance no 
reajuste e nos benefícios e mantenha o que já foi acordado, fica demonstrada 
a incapacidade de negociar de forma democrática, séria, razoável e respeitosa.

Devolvam o nosso dinheiro
Descontos indevidos de IR de volta já!

A Prefeitura descontou indevidamente o imposto de renda de cente-
nas trabalhadores/as. Este foi o resultado de antecipar o desconto 
dos dias parados para o dia 27 de maio. Com isso, a Prefeitura 
prejudicou centenas de trabalhadores/as.

No dia 4 de julho, diante da constatação do desconto indevido, encamin-
hamos documento ao Prefeito exigindo providências, que até agora não foram 
tomadas. Basta vontade e decisão política para resolver o problema, já que o 
dinheiro fica no Município. Se até o dia 8 de agosto não obtivermos resposta 
adequada, além das medidas judiciais cabíveis iniciaremos uma campanha de 
grande visibilidade cobrando a devolução do que a Prefeitura descontou in-
devidamente.
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                Jornal do Sindicato é uma publicação do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema.
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Rezende Alencar, José Carlos da Silva, Epaminondas Rodrigues, Renilva Mota Ferreira, Peterson Maicon Ribeiro, Florípes de Aguiar Kikuti, Teotônio Alencar Neto e Luis Roberto de Paiva. 
Conselho Fiscal: Neide Soares Fonseca, Sonia Aparecida Fernandes, Isabel Cristini Gomes, Ana Maria da Silva Santos, Luis Carlos Fabbrini da Silva e Maria Clara de Resende. 
Representantes na Federação: Rosânea das Dores Mendes, Benedito de Oliveira Lima, Raquel Rodrigues do Prado e José Ferreira de Lima.   

Jornalista responsável: Gonzaga do Monte (MTb 10835)   Diagramação: Cláudio Gonzalez (MTb 28961/SP) 

O Sindicato fica na Av. Antônio Piranga, 1156, Diadema, SP CEP 09911-160  — Telefone: 4055-3288   Site: www.sindema.org.br      Email: sindema@terra.com.br

eXPediente

1 aSSembleia 17-02 ( Em 17 de fevereiro, assembléia discute e aprova Pauta de Reivindica-
ções 2011) 2 aSSembleia 17 de março (Aprovação do Plano de Lutas, com paralisações de 
23 a 31 de março). 3 aSSembleia 07 de abril ( Diante de ”proposta” reajuste ZERO da Pre-
feitura, trabalhadores/as decidem paralisação no dia 14 de abril ) 4 aSSembleia 19 de abril 
(Rejeitada proposta de 10,46% para 2011 e 2012, sendo 2% em dezembro de 2011 e o restante 
escalonado até setembro de 2012. Aprovada greve a partir de 28 de abril) 5 aSSembleia 11 
de maio (Houve assembléias para decidir a continuidade ou não da greve nos dias 02, 05, 06 
e 11 de maio, quando foi aprovado também Ato na Câmara Municipal) 6 aSSembleia 12 de 
maio (Devido ao grande número de trabalhadores, no dia 12 de maio, assembléia foi realizada 
na rua, em frente à Câmara) 7 aSSembleia 13 de maio (Apresentada a segunda proposta da 
PMD de 12,46% de reajuste, sendo 2% em dezembro e o restante escalonado até novembro de 
2012, sendo que a última parcela de 1,86% em novembro fica condicionada ao aumento da re-
ceita e R$ 300,00 de abono) 8 aSSembleia 16 de maio (Trabalhadores/as rejeitam a proposta 
apresentada no dia 13 de maio) 9 aSSembleia 20 de maio (No dia 19 de maio, Prefeitura 
entra na Justiça contra o Sindicato. Após audiência no TRT , assembleia decidiu suspensão da 
greve, conforme determinação da Justiça) 10 aSSembleia 8 de Julho (Assembleia de in-
forme sobre o processo de negociação. Foram apresentados dados e conclusões sobre a folha 
de pagamento da Prefeitura demonstrando a possibilidade de melhorar a proposta da PMD). 
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