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Após três meses de uma intensa campanha 
salarial e da grande demonstração da capa-
cidade de luta da categoria na paralisação 
realizada no dia 23 de março a Prefeitura 
foi obrigada a ceder em sua intransigência 
e formular uma proposta que contemplou 
o compromisso de conceder o reajuste da 
inflação do período 2015-2016.

Veja abaixo a contraproposta final formula-
da pela Prefeitura e aprovada pela Assem-
bléia realizada no dia 30 de março. No ver-
so deste boletim, um resgate da nossa luta 
com um registro fotográfico das centenas 
de lutadoras e lutadores que conquistaram 
esta vitória barrando o arrocho salarial.

VITÓRIA DA MOBILIZAÇÃO  
DA CATEGORIA

GARANTIDO REAJUSTE DA 
INFLAÇÃO 2015-2016!

1. Haverá um reajuste de 4,24% a 
partir do mês de abril deste ano, a 
título de complementação do acordo 
estabelecido para o exercício de 2015.

2. O reajuste para o exercício de 2016 
será escalonado da seguinte forma: 
2,46% a partir de junho, 2,46% a 
partir de setembro e 4,98% a partir de 
dezembro, os mesmos índices serão 
aplicados sobre o vale alimentação e 
vale refeição.

3. Será aplicado um reajuste de 7,89% 
para o vale alimentação e vale refeição, 
sobre os valores atuais, a partir de 
abril, em complementação ao acordo 
estabelecido para o exercício de 2015.

CONTRAPROPOSTA APROVADA PELA ASSEMBLEIA
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Depois da grande paralisação realizada pela categoria no dia 23 de 
março, a Prefeitura foi obrigada a antecipar a mesa de negociação 
que queria realizar apenas em 10 de abril para a manhã de ontem.

Nesta mesa realizada dia 30/3, até o último momento a prefeitura 
tensionou insistindo na sua idéia de não avançar além de pagar 
o calote dado em 2015. No máximo chegou a uma proposta de 
reajuste parcelado e condicionado ao limite da LRF, como no ano 
passado.

Frente a isto, a direção do Sindema informou ser INACEITÁ-
VEL qualquer proposta condicionda, visto o antecedente do des-
cumprimento do acordo da campanha salarial 2015 pelo prefeito. 

Neste momento reiteramos mais uma vez aos secretários da Pre-
feitura presentes na mesa de negociação que o Sindicato defen-
deria a rejeição da proposta assim formulada e encaminharíamos 

pela greve caso não houvesse nova contraproposta contemplando 
reajuste integral da inflação 2015-2016.

Desta maneira foi encerrada a mesa de negociação na parte da 
manhã. Por volta das 16:00 h a Prefeitura enviou nova pro-
posta ao sindicato, alterando a propostra apresentada de 
manhã,  desta vez contemplando o reajuste da inflação sem 
condicionamentos à LRF.

Frente a isto, a assembléia realizada ontem aprovou por ampla 
maioria o acatamento da proposta, sem prejuízo de continuarmos 
nossa luta pelo restante da pauta da nossa campanha salarial.

E o recado foi dado: não ousem duvidar da capacidade de luta do 
funcionalismo de Diadema. 

A luta vai continuar e qualquer tentativa de quebra de acordo por 
parte da Prefeitura será respondido à altura pela categoria.
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Barramos o arrocho! A luta continua!

QUEM OUSA LUTAR CONSTROI  
O CAMINHO DA VITÓRIA! PARABÉNS ÀS LUTADORAS E 

LUTADORES DA CAMPANHA 
SALARIAL 2016
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