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EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADEMAIO 2022

CAMPANHA SALARIAL 2022

ATENÇÃO SERVIDOR/A

ASSEMBLEIA 
DECISIVA
11 DE MAIO, 4ª. FEIRA
18 HORAS, NO SINDEMA

Na 
Assembleia 

realizada no 
dia 29 de Abril, 

os/as servidores/
as aprovaram a 

continuidade de 
negociação com 

a ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL,  em Reunião 
da Mesa Permanente de 
Negociação já marcada 

para o dia 05 de maio de 2022.

Porém, já sinalizaram que vão à 
luta,  e se não tiver proposta, na 
ASSEMBLEIA do dia 11 de maio, 

poderão decidir por PARALISAÇÃO!
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ASSEMBLEIA REAFIRMA A DISPOSIÇÃO DE LUTA DA 
CATEGORIA E A CONTINUIDADE DAS NEGOCIAÇÕES 

Locais de Votação:  
HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA – Av. Piraporinha nº 1682
 QUARTEIRÃO DE SAÚDE – Av. Antônio Piranga nº 700
 4 URNAS ITINERANTES NAS REGIÕES: CENTRO, LESTE, NORTE, SUL/OESTE
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Os servidores estão sentindo na pele os re� exos da maior in� ação 
registrada nos últimos anos e vêem, a cada dia, o salário dimi-
nuir, o carrinho do mercado � car mais vazio, a mesa ter menos 

alimentos na hora do almoço, para alimentar sua família. A cada dia 
� ca mais difícil comprar remédios, usar o transporte público, pagar o 
aluguel e convênio médico então, � ca cada vez mais inacessível.

Desde meados de 2020, conjunto da classe trabalhadora, tem se depa-
rado com o crescimento da in� ação mês a mês. Os servidores públicos 
enfrentaram também o congelamento absoluto dos salários, que sem re-
posição da in� ação na data-base e sem o pagamento dos biênios e quar-
ta-parte imposto pela Lei Complementar 173/2020, perde dia a dia seu 
poder de compra.

Segundo dados do DIEESE publicados recentemente, desde o começo 
da pandemia o custo do conjunto de alimentos básicos teve acréscimo 
de R$ 243,00 em São Paulo, ou seja, um aumento de 47% entre março de 
2020 e março de 2022.

Como o crescimento dos preços dos produtos da cesta básica foi bem aci-
ma do crescimento da in� ação geral, o impacto da queda do poder de 
compra afeta em cheio os trabalhadores, principalmente os que recebem 
os menores salários, ou seja: para as famílias mais pobres, onde pratica-
mente todo o salário é gasto com alimentação, a in� ação é muito mais alta!

No período que compreende a Campanha Salarial 2022, ou seja, de mar-
ço de 2021 a fevereiro de 2022, a in� ação acumulada passou de dois dí-
gitos e bateu em 10,8%.  No mês de abril de 2022, foi registrada a maior 
in� ação em 27 anos!

Os servidores municipais de Diadema, desde 2019, vinham sofrendo 
com o arrocho salarial. Só com as conquistas recentes da Campanha 
Salarial de 2021 — o reajuste de 150 reais no salário-base aplicados em 
março/2022, por força da Lei Federal 173/2020, e o compromisso � rma-
do para reajustes de, no mínimo, 2% em julho e 2% em Outubro — os 
servidores municipais de Diadema iniciaram o processo de recompo-
sição das perdas salariais. Porém, esses reajustes estão aquém das per-
das nesse período e são insu� cientes sequer para garantir a in� ação das 
campanhas salarias 2021-2022.  A reposição da in� ação é direito do ser-
vidor e a categoria vai à luta por esse direito.

A mobilização e a luta vão continuar também pelo reajuste no vale ali-
mentação para garantir, no mínimo, os alimentos essenciais para a ma-
nutenção da vida do servidor e da sua família e para a garantia de vale 
refeição decente e para todos os servidores, su� ciente para a compra de 
um prato de comida e não só um pão com margarina.

A MOBILIZAÇÃO E A PRESSÃO NOS LOCAIS DE TRABALHO SE-
RÃO FUNDAMENTAIS PARA CONQUISTARMOS AVANÇOS NES-
SES E NOS DEMAIS ITENS DA NOSSA PAUTA ECONOMICA

NO DIA 05 DE MAIO, ESTÁ AGENDADA NOVA REUNIÃO DA 
MESA PERMAMENTE DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA ENTRE A 
DIREÇÃO DO SINDEMA E OS REPRESENTANTES DA ADMINIS-
TRAÇAO MUNICIPAL.

TODOS NA ASSEMBLEIA DO DIA 11 DE MAIO! VAMOS DECIDIR 
JUNTOS/AS OS RUMOS DA LUTA! SE NÃO TIVER PROPOSTA, 
PODERÁ SER DECIDIDA A REALIZAÇÃO DE PARALISAÇÃO!

É obrigatório a 
apresentação de 
CRACHÁ OU 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDADE 
COM FOTO

ATENÇÃO SERVIDOR/A – TEM ELEIÇÃO NO IPRED!
ELEIÇÃO PARA DIRETORIA PREVIDENCIÁ RIA, CONSELHO DELIBERTIVO E CONSELHO FISCAL
Dias 12 e 13 de maio de 2022 – das 07h às 20h


