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JORNAL DO SINDICATO 

A partir de 15 de abril, próxima 4ª. feira 

Não adianta reclamar, xingar ou resmungar 
pelos cantos, indignados com o desrespeito da 
Prefeitura com os/as trabalhadores/as.

Indignação combina com ação e a única ação 
que pode virar o jogo neste momento é a greve.

A Prefeitura está querendo jogar os problemas 
financeiros da cidade e aqueles decorrentes de 
sua má gestão nas costas dos/as trabalhadores/
as e sacrificar quem leva a Prefeitura nas costas!

A direção do Sindicato esgotou todas as 
tentativas de negociação de uma proposta 
decente, que não signifique perda salarial para 
os/as trabalhadores/as. Quem não pára consente 
com o arrocho, a desvalorização, o desrespeito 
e com o autoritarismo. Vamos dar um basta e 
todos juntos mostrarmos a força e a unidade da 
nossa categoria.

Quem ousa lutar constrói a vitória!

É GREVE

ESTA CATEGORIA NÃO CHORA, VAI À LUTA!

NÃO AO ARROCHO  

SALARIAL NA  

PREFEITURA ! 

Na Assembleia realizada 
dia 09 de abril, a cate-
goria deu seu recado: 
a partir de 15 de abril, é 
GREVE. Essa é resposta 
dos/as trabalhadores/
as municipais de Diade-
ma à contra proposta da 
Prefeitura de Diadema de 
conceder apenas 3,5% de 
reajuste em conta-gotas, 
ou seja, 1% em abril, 1% 
em setembro e 1,47% em 
dezembro de 2015 – ou 
seja, não querem pagar 
nem a inflação! Nem as 
demais reivindicações 
da nossa Pauta, que não 
contam para efeito da lei 
de Responsabilidade Fis-
cal e são contadas como 
“benefícios” como reajus-
te do vale alimentação e 
do vale refeição, ou ainda, 
itens que se referem às 
condições de trabalho 
e relações de trabalho, 
foram respondidas pela 
Administração que  prefe-
riu empurrar com a “barri-
ga” e remeter para “dis-
cussão futura” nas “mesas 
setoriais de negociação 
permanente”.



2

JO
R

N
A

L 
D

O
 S

IN
D

IC
A

TO
  —

  A
BR

IL
/2

01
5

                JORNAL DO SINDICATO é uma publicação do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema.

Jornalista responsável: Daniela Stefano (MTb 27926/SP)   Diagramação: Cláudio Gonzalez (MTb 28961/SP) 

O Sindicato fica na Av. Antônio Piranga, 1156, Diadema, SP CEP 09911-160  — Telefone: 4053-2930   Site: www.sindema.org.br      Email: sindema@terra.com.br

EXPEDIENTE

PARALISAÇÕES MOSTRAM QUE A CATEGORIA 
ESTÁ PRONTA PRA LUTA!

QUEM LUTA CONQUISTA! A HORA É AGORA !
Na assembleia de 26 de março, os/as trabalhadores/as municipais de Diadema decidiram lutar com 
força total, exigindo respeito e não admitindo o retrocesso, por parte da Prefeitura, em relação às 
suas reivindicações.

Nestes quinze dias após a assembléia, atos e paralisações foram promovidos pelo Sindema e pelos/as 
servidores/as  como parte da “Jornada de Paralisações Relâmpago” aprovada pela categoria.

Os/as servidores/as municipais já deram demonstração da sua garra e disposição para a Luta 
cruzando os braços e engrossando o coro daqueles/as que não se acomodam e exigem da Prefeitura a 
apresentação de proposta decente frente às reivindicações da Campanha Salarial 2015.

Somos cerca de 7500 
funcionários/as munici-
pais em Diadema.  Mais 
da metade destes/as 
servidores são morado-
res/as em Diadema. 

Em praticamente todas 
as ruas desta cidade, 
mora um trabalhador/a 
da Prefeitura. Entregue 
a carta à população 
na sua rua ou no seu 
prédio. 

Em pouco tempo 
toda a cidade estará 
informada da postura 
da Prefeitura com os 
trabalhadores. 

Faca sua parte! A partir 
de 2ª. feira pegue as 
cartas no Sindicato e 
vamos à luta!

Agora o que faz a diferença é a sua participação.
Informe sua vizinhança sobre a nossa luta e os motivos da greve.
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 PLENÁRIA DE MOBILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
DIA 13 DE ABRIL, 2ª. FEIRA, ÀS 19 HORAS, NA SEDE DO SINDEMA

 REUNIÃO COM APOSENTADOS 
DIA 14 DE ABRIL, ÀS 16 HORAS, NO SINDEMA

Calendário 
de Lutas

Central de Atendimento

UBS Maria Teresa UBS São José

ObrasUBS Eldorado

DLU


