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GREVE ENTRA EM SEU 3º DIA E ADESÃO AUMENTA!

DIADEMA PAROU!
Mobilização nos bairros, plenárias no Sindicato, passeatas pelas ruas do centro e
uma verdadeira ocupação da Câmara Municipal: assim foi o 2º dia de greve

Nosso segundo dia de GREVE foi marcado
pelo expressivo aumento da adesão dos funcionários
públicos e por mobilizações que pararam a cidade.
Ainda era madrugada quando o Comando
de Greve se reuniu em nossa sede e partiu para todas
as regiões da cidade com o Jornal do Sindicato, que
foi distribuído na maioria dos setores da PMD. Também foram realizadas plenárias setoriais no SINDEMA,
onde os trabalhadores e as trabalhadoras puderam
falar sobre suas expectativas quanto à GREVE, além de
apresentar propostas de ações e táticas para o nosso
movimento. No ato realizado em frente ao Legislativo,
os grupos apresentaram o resultado destas plenárias
ao conjunto da categoria.
Por volta de 13h45, uma passeata seguiu de
nossa sede até a Câmara, parando o trânsito e levando o

nosso recado à população, que tem recebido com muito carinho nossas manifestações e apoiado a GREVE.
TRABALHADORES LOTARAM A CÂMARA
A Câmara Municipal ficou pequena para
comportar o grande número de trabalhadores e trabalhadoras que participaram do nosso Ato em Defesa
do Serviço Público de Qualidade. Muitos tiveram que
permanecer na rua, em frente ao prédio. Lá dentro,
nossa diretora Rosa Souza fez um pronunciamento
marcante, que forçou a criação de uma comissão de
vereadores de todos os partidos para acompanharem
as negociações do SINDEMA com o Executivo (veja
matéria na página 2)
Nesta sexta-feira, os atos continuam, agora
no Promissão e no Eldorado. Participe!
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Manifestação lotou a Câmara Municipal

Vereadores criam comissão
para acompanhar negociações
O ato que lotou a Câmara teve,
ao menos, um resultado prático: vereadores de todos os partidos vão compor
uma comissão de acompanhamento
das negociações entre o SINDEMA e o
Poder Executivo. A proposta foi aprovada por unanimidade.
Rosa Souza, diretora do nosso
Sindicato, usou a tribuna da Casa de
Leis para apresentar as reivindicações
dos trabalhadores. Começou falando
da preocupação do SINDEMA com o PL
4330, que desregulamenta as relações
de trabalho no Brasil e que, caso seja
realmente aprovado, trará graves complicações ao serviço e aos funcionários
públicos. “Esta Lei abre o caminho para
que se terceirize tudo, acabando com o
concurso público e colcando a cidade
nas mãos de empresas que vão poder
contratar e demitir quem bem entenderem”, explicou Rosa. Ela também
ressaltou a tradição de luta de nossa
categoria: “Quero lembrar que tudo o
que conquistamos sempre foi fruto de

Cadê a merenda!
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muita luta, e é assim que vai ser com
esta greve, também”. Rosa não deixou de criticar a desastrada declaração do prefeito à imprensa, quando
afirmou que a adesão à greve, no primeiro dia, teria sido baixa: “O prefeito
virou sindicalista? Como ele pode dizer que a adesão foi baixa? Pois, baixa
é a proposta indecente que ele faz a
esta categoria”.

A GREVE CONTINUA!
Na saída da Câmara, o presidente Neno informou que a Administração não sinalizou com nenhum tipo
de avanço nas negociações e fez uma
consulta à categoria: “Aqueles que
acham que, diante deste desrespeito
da Administração, nós devemos continuar em GREVE, levantem as mãos”. A
decisão foi unânime: a GREVE continua!

Em seu pronunciamento na Câmara,
Rosa Souza convidou a professora
Josi a dar um depoimento sobre as
péssimas condições de trabalho dos
profissionais da Educação. Segundo
ela, falta tudo, de material pedagógico e de higiene a comida. “Não é
verdade que o problema foi resolvido. Estou muito triste com o que
estão fazendo com a minha cidade”,
desabafou. Os vereadores decidiram
criar uma outra comissão, que fiscalizará as escolas da cidade.

Anote na sua agenda e participe!

Final de semana será marcado
por mobilizações nos bairros
As plenárias realizadas em
nossa sede serviram para reforçar uma
certeza que foi sendo construída ainda antes da deflagração da GREVE: O
POVO DE DIADEMA PRECISA SABER O
QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTÁ FAZENDO CONTRA OS FUNCIONÁRIOS!
O apoio da população ao nosso movimento é explícito e precisamos
ampliar a nossa comunicação, levando
nossas reivindicações e reafirmando
nosso compromisso com a luta por serviço público de qualidade.
Quando uma fábrica entra em
greve, o patrão perde dinheiro. Mas,
no caso do serviço público, a grande

Dia 18
Sábado
Entrega de carta aberta à população nas regiões
Ponto Encontro: no SINDEMA, às 10 horas

Dia 19
Domingo
Entrega de carta aberta a população nas regiões
Ponto Encontro: no SINDEMA, às 10 horas
servidores, que também estão sendo
penalizados!
Por isso, convoque a família.
Neste final de semana, nosso programa é a luta!

perda para os gestores é a avaliação
negativa por parte da opinião pública. A população está insatisfeita com
este governo que sucateou a cidade,
e precisa saber que a culpa não é dos
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Truculência!

Não nos
intimidarão
O Comando de Greve teve que enfrentar a truculência do governo
municipal para entregar o jornal
com o balanço do primeiro dia de
greve. Em várias escolas e unidades
da saúde, chefes e diretores tentaram impedir a entrada do Sindicato.
No Paço, uma comissionada que se
apresentou como responsável pela
imprensa da Prefeitura, impediu que
nossa companheira Neide entrasse
com o material. Oras! Uma pessoa
de “imprensa” impedindo a entrega
de jornais? É o fim!
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Dona Neide, impedida de entrar no Paço
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