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Jamais ganhamos algo de “mão beijada” de qualquer governo que fosse. 
Tudo o que conquistamos, foi com organização, união e luta. 

Este ano, não será diferente.

MUITA LUTA!
TUDO O QUE CONQUISTAMOS, ATÉ HOJE, FOI FRUTO DE

CADÊ A COERÊNCIA?
Depois de participar de ativi-

dades da greve de 2011 (como 
na foto acima), prefeito afirma 
que paralisação é “politiqueira”.

RESISTÊNCIA NO DNA!
Diadema tem a luta e a 

resistência do povo em seu DNA! 
E esta história de lutas e 
conquistas vai continuar!

FRUTOS DA NOSSA LUTA
Relembre algumas das 

conquistas obtidas nas greves 
de 2007 e 2011 e venha lutar 

com a gente!

O POVO ESTÁ COM A GENTE!
Atividades nos bairros 

demonstram que população 
está indignada com o desmonte 

do serviço público!
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AUMENTO
Nos últimos dez anos anos, 
garantimos a reposição 
integral da inflação, que 
significou reajustes para 
toda a categoria, de 
2005 a 2015.

MAIS DIREITOS E 
RESPEITO AO 
ESTATUTO

 Manutenção do 
 Artigo 142, que 
   assegura o direito de 
acompanhar filhos e pais 
em tratamento médico; 
ampliação das licenças 
maternidade e paternidade.

VALES 
REFEIÇÃO E 
ALIMENTAÇÃO

Vale refeição para 1400 
trabalhadores com 

menor salário foi 
conquista da greve 

   de 2011. Desde 2005, todos 
        os anos houve reajuste 
         do vale alimentação.

ISONOMIA NO MAGISTÉRIO
Isonomia salarial para todos os 
professores com formação em 
pedagogia, inclusive aqueles em 
estágio probatório, com pagamento 
de retroativos, foi conquista da 
greve de 2011.

0

SEM LUTA, NÃO HÁ VITÓRIA!
Ao longo dos últimos anos, nossas lutas e mobilizações garantiram conquistas e evitaram retrocessos

O atual prefeito quer impor um arrocho salarial inédito para nossa categoria. A hora, então, 
é de lutar, e como recordar é viver, nunca é demais relembrar que lutar vale a pena!

ESPECIAL • LUTAS E CONQUISTAS

“Se muito vale o já feito, 
mais vale o que será!”

Milton Nascimento
LUTA

Nossa GREVE é justa, 
forte e verdadeira!

Graças às nossas lutas que garan-
timos o pagamento de retroativos 
de insalubridade, a correção do 
cálculo da hora extra, que era 
paga a menor, duas folgas para 
quem trabalha12x36, entre outros 
direitos!

Em 2007 e 2011, fomos à greve 
porque os prefeitos de então não 
quiseram sequer repor a inflação. Fo-
mos à luta e evitamos perdas salariais. 
Agora, a história se repete e a  greve 
é a nossa resposta legítima!

Diadema tem a luta e a resistência do 
povo em seu DNA. Aqui, tudo sempre foi 
arrancado, com união e organização dos 
trabalhadores. Nenhum benefício ou 
conquista de nossa categoria veio de 
“mão beijada”. Aliás, se tem algo que o 
SINDEMA não fez nas últimas gestões foi 
“beijar a mão” dos prefeitos, fossem eles 
do partido que fossem! 

As conquistas decorrentes de nossas gre-
ves e mobilizações são muitas, e merecem 
ser lembradas e valorizadas por todos.  

O que o atual prefeito propõe é um 
verdadeiro RETROCESSO!  Se nem a 
reposição da inflação ele quer discutir, 
significa que acumularemos perdas 
salariais. E isso nós não vamos admitir!

Já fizemos muito, mas ainda há muito 
a se conquistar!  E estas conquistas só 
virão como sempre vieram: 
com muita luta!



SALÁRIOS E JORNADA
        A readequação da tabela salarial para diversos 
    cargos em 2008 e 2012, foi resultado das greves 
                   de 2007 e 2011, num total de mais de 2 mil 
servidores beneficiados! A valorização do piso salarial com 
reajustes acima da inflação e a redução da jornada de trabalho 
do pessoal de nível universitário para 30 horas, também foram 
     resultados das greves!

DATA-BASE
Fixação da data-base no mês 
de março e regularização das 
nossas negociações salariais. 
Antes, ficava à mercê da 
Administração.

PROGRESSÕES FUNCIONAIS
Progressões de 121 educadores para Professores de Desen-
         volvimento integral e de 600 Auxiliares de 
                        Enfermagem para Técnicos, foram conquistas 
         da greve de 2007. Também uma carreira 
mais valorizada para o Magistério, com ganhos salariais e 
progressão mais rápida, foram conquistas da greve de 2011.

GUARDA MUNICIPAL
O Estatuto da GCM foi fruto da greve de 
2007, e em 2011 foi conquistada a 
realização do concurso interno para 
 promoção que beneficiou 
 dezenas de GCMsp
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Já que estamos num exercício de “recuperação da memória”, 
é importante recordar que na greve de 2011, o então 

vereador Lauro Michels manifestou toda sua “indignação” à 
postura da Administração (chefiada pelo PT à época) e 

não considerou que sua participação em manifestações e 
até em assembleia dos servidores fosse algo “politiqueiro”. 

Agora, o prefeito Lauro Michels utiliza-se da imprensa regional para atacar 
os trabalhadores, ao invés de propor a retomada das negociações. 

Fica a pergunta: se o Sindicato é o mesmo, o que mudou? 
Cadê a coerência, senhor prefeito?

Agora, que você já sabe que 
nossas conquistas foram 

garantidas através da luta e
que a tentativa do prefeito 

  de partidarizar a greve 
não vai colar, 

faça a sua parte e venha 
pra luta com a gente!

Juntos somos mais fortes!

CADÊ A COERÊNCIA?

O VEREADOR              O PREFEITO
“O jeito que o prefeito 
trata o servidor é uma 
vergonha. Para dar 
duas trouxinhas de 
aumento é melhor não 
dar nada.”

Diário do Grande ABC, 
15 de abril de 2011

“A greve pode ficar o 
ano inteiro se 
quiserem. Esta 
paralisação é 
politiqueira.”

Diário do Grande ABC, 
18 de abril de 2015

LUTA

Em 2007 e 2011, fomos à greve 
porque os prefeitos de então não 
quiseram sequer repor a inflação. Fo-
mos à luta e evitamos perdas salariais. 
Agora, a história se repete e a  greve 
é a nossa resposta legítima!

#vem
pralu

tavem



Mobilização nos bairros aconteceu no feriado prolongado

 O apoio da população ao nos-
so movimento, que já era grande, au-
mentou com a repercussão da declara-
ção do prefeito de que “a greve pode 
ficar o ano inteiro, se quiserem”.
 Durante as mobilizações rea-
lizadas no final de semana, moradores 
dos bairros Eldorado, Promissão, Ca-
nhema, Serraria, Piraporinha e Centro 
não disfarçaram o descontentamento 
com a atitude do chefe do Executivo. 
“Como assim, ficar em greve o ano 
inteiro? Ele só pode estar brincando”, 
afirmou a senhora Clara Mazzini, preo-
cupada com o acompanhamento mé-
dico que faz na rede municipal. “Isso só 
pode ser coisa de quem não tem filho 
na escola pública”, emendou uma mo-
radora do Eldorado, que preferiu não 
se identificar.
“FALTA MATURIDADE”
 Na opinião do senhor 
Nakamura, feirante há mais de 20 anos 
em Diadema, faltou maturidade ao 
prefeito: “Ele precisa aprender a dialo-
gar com os servidores, não pode dar 
uma entrevista arrogante desse jeito. A 
gente percebe no dia a dia que a quali-

dade do serviço da prefeitura está cain-
do e ele ainda quer que os funcionários 
fiquem em greve o ano inteiro? Isso é 
um desrespeito com a gente”.
DIÁLOGO COM O POVO VAI CONTINUAR
 O presidente do SINDEMA, 
Neno, avisa que o diálogo com a popu-
lação e a busca por apoio da sociedade 

vai continuar em todas as atividades da 
greve: “Quando uma fábrica entra em 
greve, o patrão perde dinheiro e ten-
ta negociar logo. Mas, infelizmente o 
prefeito de Diadema acha que a popu-
lação pode ficar por muito tempo sem 
acesso aos serviços. Na nossa visão, a 
população é a maior interessada em 

População indignada com 
declarações do prefeito

saber o que está acontecendo com os 
serviços públicos e as razões da parali-
sação. Nestes primeiros dias de greve, 
ficou claro que a opinião pública está 
do nosso lado e sabe que esta cidade 
só funciona graças ao nosso incansável 
trabalho, apesar de tanta desvaloriza-
ção”, concluiu Neno.
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Vereadores apóiam nossas reivindicações

Agora, é cobrar uma proposta 
decente da Prefeitura!
 Uma importante conquista dos pri-
meiros dias de greve foi a manifestação de 
apoio dos vereadores da Câmara Municipal 
de Diadema às nossas reivindicações. Du-
rante o ato que realizamos na Sessão do dia 
16, os parlamentares criaram uma comissão 
composta por representantes de todos os 
partidos, com a função de acompanhar as ne-
gociações e cobrar uma posição da Prefeitura.
 Até agora, a Administração tem 
mostrado uma postura intransigente, se ne-
gando a oferecer uma proposta decente que 

atenda minimamente as reivindicações do 
funcionalismo, em greve há uma semana.
 Esperamos que os vereadores cum-
pram o seu papel e atuem na prática, confor-
me o compromisso que assumiram na nossa 
manifestação, exigindo do prefeito e sua 
equipe que atuem com responsabilidade e 
negociem seriamente com o objetivo de con-
templar as nossas reivindicações e preservar o 
direito da população a um serviço público de 
qualidade, que só é possivel com justiça, res-
peito e valorização dos servidores públicos.

Pisa ligeiro, 
pisa ligeiro!

Quem não pode 
com formiga
não atiça o 

formigueiro!

Cancioneiro da Greve
Aprenda a cantar o nosso Forró

VEREADORES durante o ato do dia 16

#vempralutavem


