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          Paralisação em quase todos os setores, 
atividades nos bairros, apoio da população e novo ato na Câmara 

garantiram a retomada da Mesa de Negociações. No final da tarde de 
ontem, diretores do SINDEMA, acompanhados por uma comissão de 

vereadores, reuniram-se com o prefeito e estabeleceram uma nova 
rodada de negociações, que deve ocorrer hoje. O resultado desta reunião 

será levado ao conjunto da categoria, que decidirá os próximos 
passos de nossa GREVE em Assembleia, às 16h, no Sindicato.
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NO   S INDEMA

ASSEMBLEIA

Mobilização 
garante a 
retomada das 
negociações



Mesa de Negociações será retomada hoje. Trabalhadores decidem em Assembleia!

 Nossa GREVE, que começou 
no dia 15, demonstra uma grande vita-
lidade e tem crescido, hora a hora, tan-
to na adesão da categoria, quanto no 
apoio da população e dos movimentos 
sociais organizados!
 Todos os dias, dezenas de 
atividades ocorreram, muitas delas si-
multâneamente, em todas as regiões 
da cidade. Passeatas, plenárias, pi-
quetes, panfletagens, diálogo inten-
so com a população, Assembleia no 
Paço e dois atos importantíssimos na 
Câmara Municipal, o primeiro no dia 
16, quando foi criada uma comissão 
de vereadores de todos os partidos 
para acompanhar as negociações, e 
outra ontem. Tamanha pressão da 
categoria levou a comissão de vere-
adores, formada pelos parlamentares 
indicados pelos partidos, a chamar 
uma reunião com o SINDEMA e o 
prefeito.

TRABALHADORES NÃO 
ARREDAM PÉ DA CÂMARA
 A reunião, conquistada duran-
te o ato dos trabalhadores na Câmara, 
não desmobilizou a categoria, que con-
tinuou ocupando o plenário e a rua em 
frente à Casa de Leis. Foram aproxima-

damente duas horas de expectativa, 
até que nossos representantes retorna-
ram com a resposta de que as negocia-
ções seriam retomadas. O presidente 
do SINDEMA ressaltou a importância 
do grande esforço de mobilização de 
cada um dos trabalhadores e trabalha-

Mobilização: fazendo a diferença
doras em GREVE e convocou a todos a 
não baixarem a guarda: “Essa categoria 
está de parabéns! Este é o nosso nono 
dia de greve, uma greve pela dignida-
de, uma greve justa. Demos um passo 
muito importante no dia 16, quando 
realizamos o ato aqui na Câmara e con-
seguimos sair com uma comissão for-
mada pelos vereadores. Naquele dia, a 
Câmara estava cheia, e hoje tinha mais 
gente ainda, o que garantiu que a reu-
nião fosse marcada”, afirmou Neno.
 O presidente esclareceu que a 
reunião de hoje foi imprescindível para 
que as negociações fossem retoma-
das: “Amanhã, faremos uma reunião 
na Mesa de Negociações e o resulta-
do do que for discutido ali será apre-
sentado aos trabalhadores em nossa 
Assembleia, para que todos possamos 
analisar a posição da Administração e 
decidir os próximos passos do nosso 
movimento”.

O Sindicato mobiliza e negocia, 
mas quem decide é você!
#vempraluta!
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no Sindicato TODOS À ASSEMBLEIA!
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Negociações devem ser retomadas num novo patamar

“Proposta de 3,5% já foi 
rejeitada pela categoria”

 A diretoria do SINDEMA refor-
çou, tanto na reunião ocorrida no Paço, 
quanto na apresentação de seu resul-
tado aos trabalhadores que ocupavam 
a Câmara, que a retomada das nego-
ciações deve partir de um novo pata-
mar, uma vez que a proposta de 3,5% 
de aumento, parcelado em três vezes, 
já foi rejeitada pela categoria.
 “Nós deixamos claro que esta 

Mais apoios!
População e 
movimentos 
sociais apoiam 
nossa GREVE!

O apoio ao nosso movimento 
continua crescendo em todos os 
bairros e setores da cidade! Um 
destaque especial precisa ser dado 
aos companheiros e companheiras 
do MLB - Movimento de Luta nos 
Bairros, Vilas e Favelas, que estive-
ram conosco durante todo o dia 
e compareceram à Câmara, onde 
levaram suas reivindicações por uma 
política de moradia que atenda aos 
mais pobres em Diadema. 
Também estiveram conosco, mais 
uma vez, as alunas do Mulheres em 
Movimento, sempre na luta por 
serviços públicos de qualidade!
Valeu!

proposta não está mais em discussão, 
pois ela sequer repõe a inflação, foi 
recusada pela categoria e é um dos 
principais motivadores para a nossa 
GREVE”, afirmou a diretora Rosa Sou-
za. “Temos que ficar atentos, pois num 
momento de negociação a nossa mo-
bilização precisa ser ainda mais forte, 
por isso, amanhã vamos continuar 
como fizemos em todos estes dias de 

GREVE: todos no Sindicato às 6h e va-
mos organizar nosso Comando para a 
distribuição do Jornal em toda a base. 
Precisamos falar com todos os traba-
lhadores e trabalhadoras antes da As-
sembleia”, concluiu Rosa.
 Nosso diretor Dominguinhos 
reforçou a necessidade de um grande 
mutirão para a distribuição do Jornal 
do Sindicato já nas primeiras horas do 
dia e lembrou da importância da utili-
zação da internet neste momento: “Va-
mos convocar nossos companheiros 
de trabalho através do Facebook, do 
WhatsApp e do envio de e-mails, de-
monstrando a eles a importância des-
ta grande mobilização durante todo o 
dia e da participação na nossa Assem-
bleia”.

Sr. Pedro, do MLB, usou a 
tribuna da Câmara e 
manifestou apoio à GREVE

Assembleia


