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Campanha Salarial 2010
Vamos vencer os desafios e
acumular novas conquistas! 

Com a força de uma categoria unida e de um 
Sindicato forte, independente e de luta!

Neste início de campanha salarial, o compromisso dos/as tra
balhadores/as é comparecer em peso às plenárias setoriais e 
às assembleias de debate e aprovação das nossas pautas de 

reivindicações, que serão realizadas entre os dias 3 e 24 de fevereiro.
A presença maciça dos/as trabalhadores/as é ponto de partida 

para o sucesso da Campanha Salarial 2010. 
Tudo indica que o cenário deste ano será mais favorável, já que 

a previsão é de crescimento da economia, com aumento de renda dos 
municípios. O problema dos precatórios cíveis em Diadema também 
deve acabar com a aprovação da PEC limitando o pagamento dessas 
dívidas. 

Com unidade e mobilização podemos avançar nas nossas con
quistas.

A nossa categoria já aprendeu com as lições do passado e sabe 
que, sem organização, mobilização, luta e negociação inteligente,  
mesmo com crescimento da receita, o reajuste e os benefícios podem 
ficar no zero! 

Com garra, união, independência e participação da cate goria 
vamos vencer os desafios e acumular novas conquistas.

Quem ousa lutar constrói o caminho da vitória!

Todos ao Sindicato para debater e 
decidir a Pauta de Reivindicações

3 de fevereiro 17h, no Sindicato - Plenária de 
obras, Transporte, dLU e Meio Ambiente.

9 de fevereiro 18h30, no Sindicato – Plenária 
da Saúde.

10 de fevereiro 19h, no Sindicato – Plenária da 
defesa Social (GCM / GCP / iML/ defesa Civil).

18 de fevereiro 18h30, no Sindicato – Plenária 
da educação.

22 de fevereiro 18h, no Sindicato – Plenárias da 
Cultura e esportes

23 de fevereiro 18h, no Sindicato – Plenária 
da Habitação, finanças, Gestão de Pessoas, 
SASC, desenvolvimento econômico e Trabalho, 
Segurança Alimentar, Comunicação, Assuntos 
Jurídicos, Planejamento e Gestão. 

ASSeMbLéiA GerAL 
dia 24 de fevereiro, 18h30, no Sindicato

A          Acesse o site www.sindema.org.br e responda       
à pesquisa sobre nossas prioridades para 2010.



O ano de 2009 foi marcado por dificul
dades. Começou com a crise finan
ceira internacional ameaçando pro

mover uma recessão econômica em todos os 
países, inclusive no Brasil. 

Ainda tivemos, aqui em Diadema, a in
dústria dos precatórios confiscando dinheiro 
público, com a Prefeitura ameaçando não 
pagar em dia os salários e o 13º. 

Nada disso nos desanimou. Unidos e mo
bilizados em torno do Sindicato nós fomos 
à luta, defendemos os nossos direitos e ob
tivemos avanços. 

Graças à mobilização, fomos os/as úni
cos/as do serviço público da região a con
seguir a reposição integral da inflação. Os/
as trabalhadores/as das prefeituras de São 
Bernardo, São Paulo e Mauá tiveram 0% de 
reajuste. Em Santo André e São Caetano, os 
reajustes de 2009 foram abaixo da inflação.

Também tivemos resultado favorável no 
debate do Plano de Carreira da GCM, que foi 
um dos itens da campanha salarial. Ele foi 
aprovado depois de sete meses de negocia
ções e oito assembleias, garantindo para este 
ano a promoção de mais de 60% dos guardas 
civis municipais.

Na Educação, impedimos a criação de 
novos cargos de professor com salários meno
res do que os atuais. As jornadas de trabalho 
foram reorganizadas, com o fim do trabalho 
aos sábados e o aumento das horas livres. E, 
depois de 15 anos, finalmente conquistamos a 
regulamentação das jornadas de trabalho das 
creches.

13º integral para todos

A união e a organização dos/as trabalha
dores/as foram fundamentais para a Prefeitura 
pagar a 1ª parcela do 13º salário a todos/as, in
dependentemente do setor, função ou faixa sa
larial. A luta pelo 13º salário integral para to
dos/as, que permeou todo o segundo semestre 
e terminou no dia 30 de dezembro, mostrou o 
nível de organização da categoria. A grande 
vitória foi a unidade e a capacidade de mobili
zação da categoria. Foram 18 paralisações na 
Saúde e manifestações nos outros setores.

A união e a ação fizeram a Prefeitura re
cuar e deram resultado positivo, mostrando a 
força e a unidade da nossa categoria.

Mobilização e luta garantem avanços 
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EXPEDIENtE

BalanÇO 2009

Em 2010, vamos 
continuar a luta por 

aumento real de salários, 
plano de carreira, 

redução da jornada  
de trabalho e condições 

de trabalho! 
Juntos somos fortes!


