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Dia 10 de abril,  
quarta-feira, 18h,

na sede do Sindicato

TEM 
ASSEMBLEIA

Quem luta e 

participa, conquista!
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              inFormatiVo Sindema é uma publicação do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema.

Direção do Sindicato: Jandyra uehara alves (presidente), José Aparecido da Silva; Mara Neide Ferreira Linhares Hora; Domingos Tomáz de Souza; Antonio Carlos Gonzaga; Roseli 
Aparecida de Souza;  Ana Maria da Silva Santos; Maria Aparecida de Moraes Ribeiro; Edilei Ruth Teixeira de Oliveira;  Benedito de Oliveira Lima; Shedd Pegáz; Fonlana Cheung; Floripes de 
Aguiar Kikuti; Cristiane Alves Tibúrcio. Conselho Fiscal: Luis Roberto Bezerra de Paiva; Rosânea das Dores Mendes; Nadia Helena Guardini; Neide Soares Fonseca; João Batista Andrade;  
Kelli Cristina Cursino. Representantes junto à Federação: Renilva Mota Ferreira; Epaminondas R. de Oliveira Filho; Jacqueline de Souza Simões; Francisco Pereira Alencar.

Jornalista responsável: Gonzaga do Monte (MTb 10835)   Diagramação: Cláudio Gonzalez (MTb 28961/SP) 

O Sindicato fica na Av. Antônio Piranga, 1156, Diadema, SP CEP 09911-160  — Telefone: 4053-2930   Site: www.sindema.org.br      Email: sindema@terra.com.br

eXPediente

Até o dia 14 de março, o governo não havia 
sinalizado a abertura do processo de negociação. 
Na semana seguinte ao ato, foi marcada a 
primeira reunião, pois sem mobilização não tem 
negociação e o governo sabe que o funcionalismo 
de Diadema é organizado e de luta.

Desde 21 de fevereiro, data da assembleia 
que aprovou a Pauta de Reivindicações, os 
diretores do Sindicato visitaram todos os locais 
de trabalho. Também foram realizadas quatro 
assembleias setoriais e reuniões no Transporte, 
Máquinas Pesadas, Esporte, Saúde.

A categoria está mobilizada e aguarda uma boa 
proposta do governo.

Ato na Câmara  
abriu a negociação

Negociações caminham, 
trabalhamos para que avancem

Durante as últimas duas semanas, tivemos três ro-
dadas de negociação com os representantes do 
governo municipal para discutir os 15 pontos da 
pauta geral de reivindicações. A comissão do go-

verno é composta pelos secretários de finanças, governo, 
jurídico e gestão de pessoas.

A Prefeitura se comprometeu a apresentar uma proposta na 
reunião que acontecerá no dia 09 de abril. Reajuste salarial, 
abono, plano de reposição de perdas salariais acumuladas, 
piso salarial plano de carreira, vale alimentação e refeição, 
Ipred, terceirizações e regulamentação do processo de ne-
gociação coletiva estão entre os 15 pontosem debate.

A Prefeitura alega as mesmas dificuldades econômicas dos 
últimos anos. Porém, a diretoria do Sindicato já alertou 
que não admite arrocho salarial e que o funcionalismo não 
pode ser penalizado.

Quem trabalha por Diadema deve ter prioridade

O cenário financeiro do município não impediu que nos 
últimos anos, com muita luta, tivéssemos os reajustes da 
inflação e ganhos salariais com os planos de carreira do 
magistério e da GCM educadores, além do vale refeição 
para cerca de 1.200 trabalhadores de menores salários. 

Reajuste salarial, melhoria nos benefícios e aprovação um 
plano de carreira com valorização profissional e preserva-
ção de direitos para o conjunto dos/das trabalhadores/as 
devem ser prioridades neste ano.

Os/as trabalhadores/as não podem ser penalizados por 
dificuldades financeiras que podem ser minoradas com 
medidas como redução do número de secretarias, de co-
missionados, fim de terceirizações e racionalização de des-
pesas e procedimentos.

Além disso, a perspectiva geral do país é de crescimento 
econômico para 2013, e como consequência haverá au-
mento de receitas. 

 Esperamos que até o dia 09 de abril, a Prefeitura apresen-
te uma boa proposta e venha com disposição para resolver

a campanha salarial na mesa de negociação.

Contamos com a mobilização da categoria unida e com 
muita disposição de luta.


