
 
 

BOLETIM DO SINDICATO 
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema 

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADESETEMBRO 2016

9h:  CONCENTRAÇÃO NO SINDEMA
10h: AULA PÚBLICA “NENHUM DIREITO A MENOS”
13h: CONCENTRAÇÃO NO SINDEMA
14h30: SAÍDA DOS ÔNIIBUS DO SINDEMA PARA A AV. PAULISTA
16h: ATO NA AVENIDA PAULISTA

FAÇA A sUA PARTE! 
EsTA LUTA É sUA!

22 DE SETEMBRO

NENHUM DIREITO A MENOS!
esquenta a greve geral

FORA TEMER!
22/9/2016 - QUINTA-FEIRA

CONTRA A PEC 241 E PL 257!
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Você tem várias razões para parar no dia 22 de setembro 
e somar forças com os/as milhares de trabalhadores/as de 
todas as categorias na Avenida Paulista para barrar o Golpe 
contra os nossos direitos:

 PEC 241/2016 e PL0257/2016: Não concessão de 
aumento e reajustes salariais; proibição de novas leis que 
concedam ou ampliem incentivos ou benefícios; Suspensão 
da admissão ou contratação de pessoal -  fim dos concursos 
públicos; Elevação das alíquotas de contribuição previden-
ciária dos servidores e patronal ao regime próprio de previ-
dência social para 14% (quatorze por cento) e 28% (vinte e 
oito por cento); Reforma do regime jurídico dos servidores 
ativos e inativos,para limitar os benefícios, as progressões e 
as vantagens; Contabilização das despesas com terceiriza-
ção de mão de obra e outras formas de contratação nas des-
pesas de pessoal; privatização para pagar a divida; Fim das 
vinculações na saúde(18%) e da educação (25%).

 Reforma da Previdência: aposentadoria somente a par-
tir dos 65 anos, igualando a idade entre homens e mulheres, 
desvinculando-a do salário mínimo inclusive com mudan-
ças para quem está na ativa 

 Regulamentação da terceirização sem limite permitin-
do a precarização das relações de trabalho (PL 4302/1998 – 
Câmara, PLC 30/2015 – Senado, PLS 87/2010 – Senado);

 Fim da CLT ao permitir que acordos coletivos estejam 
acima das leis trabalhistas (PL 4193/2012 – Câmara);

 Redução da jornada com redução de salários (PL 
5019/2009 – Câmara);

 Extinção de programas sociais, como o Bolsa Família, 
Prouni, Fies, Pronatec, Minha Casa, Minha Vida, que aju-
dam a reduzir as desigualdades sociais;

 Privatização todas as nossas empresas, subordinando 
as riquezas do Brasil, como o petróleo e o pré-sal, aos inte-
resses dos EUA.

A paralisação é uma orientação coletiva 
mas que depende da adesão de cada um de nós
Por isto é muito importante que todos/as os/as trabalhadores/as participem desta luta.

RUMO À GREVE GERAL! 
Só a luta garante direitos!


