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ASSEMBLEIA GERAL

É HORA DE DEFINIR OS PRÓXIMOS
PASSOS DA CAMPANHA SALARIAL
26 de março, quinta, às 17h30, na sede do Sindicato

D

urante as plenárias que realizamos com os/
as trabalhadores/as dos diversos setores da
prefeitura de Diadema nas duas últimas semanas, a categoria mostrou-se mobilizada, unida e
deu seu recado: está disposta a lutar por suas justas
reivindicações.
Em 12 de março, durante o ato realizado na Câmara Municipal, a pauta de reivindicações foi debatida com os/as vereadores/as e houve sinalização,
por parte do governo, para a abertura das negociações. Foram apontados itens prioritários, entre eles
a reposição salarial de 11%, a melhoria nas condições e relações de trabalho e o aumento do valor
do vale-refeição, bem como a extensão do benefício para todos/as os/as 7.500 servidores/as. Agora, o
Sindema aguarda que a Prefeitura confirme o agendamento de reuniões para dar início às discussões.
Compreendemos que 2015 não será diferente
das Campanhas Salariais anteriores, já que faz dez
anos que enfrentamos cenários financeiros adversos na nossa cidade e país. Nem por isso abrimos
mão de lutar por nossos direitos, tais como o reajuste salarial, a melhoria nos benefícios e a ampliação
de nossas conquistas.
É por isso que sua presença é fundamental na
assembleia de 26 de março. Venha discutir as propostas e definir os rumos da Campanha Salarial. Vamos juntos avançar em nossa mobilização para que
trilhemos pelo caminho dos avanços e conquistas.
Quem ousa lutar constrói o caminho da vitória!
Juntos somos fortes!

Queremos mais respeito!

Municipais de Diadema mobilizados
na Campanha Salarial 2015
Os/as trabalhadores/as da Saúde que
participaram da plenária setorial na sede
do Sindema em 5 de março destacaram o
desrespeito da atual gestão para com os
direitos adquiridos da categoria. E ressaltaram
a importância de permanecermos unidos/
as para sairmos vitoriosos de mais uma
Campanha Salarial.

O pessoal de Obras, Transportes e
Máquinas Pesadas participou em peso
da plenária organizada pelo Sindema em
10 de março no pátio desses setores. Além
da valorização salarial, esses/as servidores/
as relataram que é necessário melhorar as
condições de trabalho, a refeição fornecida
pela prefeitura e o valor do vale-refeição.
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Cipeiros e Cipeiras também reforçaram a
mobilização durante reunião na sede do Sindema
em 11 de março. Os membros da CIPA exigem
respeito ao acordo firmado em março do ano
passado. Até agora, não houve liberação em
tempo integral de três trabalhadoras/es eleitos/as
para desempenharem suas funções de cipeiros/as;
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Durante a plenária, que aconteceu no DLU em 9 de março, os/
as servidores/as denunciaram a falta de condições de trabalho
às quais são submetidos: não há equipamentos de proteção
individual, tais como sapatos e uniformes, a alimentação
fornecida pela prefeitura continua de péssima qualidade e a
perseguição aos funcionários só piorou. Mesmo assim, os/as
trabalhadores/as demonstraram estar com muita garra para
lutar na Campanha Salarial 2015.

Desmandos,
intimidações e
assédio moral
são alguns dos
problemas relatados
pelos presentes
na plenária com o
pessoal da SASC,
Central, Paço
e Gestão que
aconteceu na sede
do Sindema em 10
de março.

A má gestão é o que mais
preocupa os/as profissionais
da Educação. Enquanto
a prefeitura gasta 25,5
milhões de reais com uma
empresa que vai aos jornais
dizer que “o professor não
sabe ensinar”, falta até
folha sulfite nas escolas.
Por isso, durante a plenária
da Educação, em 6 de
março, os/as trabalhadores/
as presentes decidiram
realizar atos para
denunciar os problemas
em frente ao Teatro Clara
Nunes nos dias 12 e 13
de março, quando os/as
professores/as estavam em
formação. Eles/as cobram
da Secretaria de Educação
melhorias que vão desde
questões estruturais,
pedagógicas e de formação,
até os prejuízos causados
pelo atraso no pagamento
da jornada suplementar.

Para que os benefícios conquistados
pelos/as trabalhadores da ativa
sejam estendidos aos pensionistas,
aposentados e aposentadas. Essa
foi a maior reivindicação desses/
as servidores/as durante a plenária
que aconteceu em 12 de março.
Para melhor se organizarem, os/as
aposentados/as também decidiram
por encontros mensais que devem
ocorrer toda segunda terça-feira do
mês, das 16h às 18h.
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A pauta de reivindicações dos/as
trabalhadores/as municipais foi debatida
com os/as vereadores/as durante ato na
Câmara Municipal em 12 de março.
Houve sinalização, por parte do governo,
para a abertura das negociações. Agora,
o Sindema aguarda que a prefeitura
confirme o agendamento das reuniões
para tratarmos das nossas reivindicações.
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Quem ousa lutar, constrói o caminho da vitória
Trabalhadores/as da Educação do Paraná
retornam ao trabalho após greve vitoriosa
Os/as profissionais da educação da rede estadual do
Paraná retornaram ao trabalho em 12 de março após
uma greve de 29 dias e que contou com o apoio de 90%
da população. Na assembleia que reuniu cerca de 10 mil
trabalhadores no estádio da Vila Capanema, em Curitiba
(foto), os/as trabalhadores decidiram voltar às aulas, mas
continuar em estado de greve, ou seja, ao primeiro sinal
de descumprimento da carta de compromisso assinada
pelo governo estadual, o Sindicato dos Trabalhadores em
Educação do Paraná (APP) poderá convocar uma nova
assembleia para reinstaurar a greve.

Professores/as da rede estadual
de São Paulo decretam greve
Por emprego, salário, condições de trabalho e água para todos,
cerca de 10 mil profissionais da educação da rede estadual
decretaram greve por tempo indeterminado a partir de 18
de março. A decisão foi tomada em assembleia no Vão livre
do MASP em 13 de março (foto). Aumento de 75,33% para
equiparação com demais categorias com formação de nível
superior e a implantação da jornada do piso são algumas das
reivindicações dos/as professores/as, segundo o Sindicato dos
professores do Estado de São Paulo (APEOESP).

Greve contra demissões

Por que é importante
ser sindicalizado?
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É o Sindicato quem organiza a mobilização dos trabalhadores/as e negocia com os governos a ampliação e a
manutenção dos seus direitos, como os reajustes salariais,
mais e melhores empregos, melhorias das condições de
trabalho e outras questões econômicas e sociais que possam contribuir para a melhoria das condições de vida.
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Em Assembleia, trabalhadores/as da Sabesp
decretaram greve por tempo indeterminado a partir
de 19 de março para protestar contra as mais de 400
demissões que ocorreram desde janeiro desse ano.
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Água,
Esgoto e Meio Ambiente (Sintaema), outras 160
homologações já estão marcadas para março.

Quanto mais você contribui e participa do seu Sindicato,
organizando e levando as reivindicações do seu local de
trabalho, acompanhando as assembleias e elegendo com
consciência os membros da direção, mais o seu Sindicato
se fortalece e isso reflete na hora da negociação.
Para sindicalizar-se, preencha o formulário de sindicalização em www.sindema.org.br ou entre em contato pelo
telefone 40532930.
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