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FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE DIADEMA EM

Trabalhadores/as cruzam os braços e denunciam desrespeito da Administração. 
População apoia a greve e engrossa coro por serviços públicos de qualidade!

 Quem conhece nossa categoria e já partici-
pou de outras lutas do SINDEMA sabe: por ser apenas 
o primeiro dia, esta greve promete ser uma das mais 
fortes de nossa história!
 Já nas primeiras horas do dia, centenas de 
trabalhadores e trabalhadoras mobilizaram-se para 
participar dos piquetes do Comando de Greve, per-
correndo toda a cidade. A adesão à paralisação sur-
preendeu e animou o conjunto da categoria, que 
comemorava, na sede do Sindicato, a cada novo 

anúncio de setores com paralisação. “Nós sabemos 
que no primeiro dia há uma certa cautela por parte de 
alguns funcionários e, mesmo assim, apesar de toda 
a pressão e do assédio de muitas chefias, tivemos um 
dos melhores inícios de greve de nossa história”, afir-
mou  Neno, presidente do SINDEMA.

“TRABALHADOR NA RUA, LAURO, A CULPA É SUA!”
 Depois da mobilização do começo da ma-
nhã, os trabalhadores seguiram em marcha pelo cen-

tro da cidade, saindo da sede do nosso Sindicato, até a 
Praça Castelo Branco. No trajeto, um informativo à po-
pulação foi distribuído e recebido com muita simpa-
tia. “Está nítido o apoio efetivo da população à nossa 
greve, e isso é fundamental para que a Administração 
repense a forma desrespeitosa com que está nos tra-
tando”, afirmou Rosa Souza, diretora do SINDEMA. 
 Já no período da tarde, os grevistas dividi-
ram-se em três grupos e realizaram panfletagens em 
pontos estratégicos da cidade.



Prefeito desafia trabalhadores e diz que mobilização de “200 pessoas não é greve”

 Ao invés de tratar as reivin-
dicações dos trabalhadores com se-
riedade e administrar a cidade com 
responsabilidade, o prefeito preferiu, 
mais uma vez, ficar nas redes sociais 
provocando e desafiando a categoria. 
Insinuou que eramos apenas 200 e que 
“isto não é greve”.
 Pois bem, senhor prefeito: em 
primeiro lugar, seus informantes não 
cumpriram com o papel de acompa-
nhar corretamente nossa mobilização, 
ou não sabem contar! 
 Em segundo lugar, esta cate-
goria, que nunca ficou chorando pelos 
cantos e nem brincando com as vidas 
da população, sabe muito bem o que 
é uma greve! Esta não é a primeira que 
fazemos e, pode ter certeza, as anterio-
res não começaram com tanta força e 

com tanto apoio do povo de Diadema!
 Sim, nós sabemos o que é 
uma greve. Sabemos, também o que é 
desrespeito, como por exemplo o que 
o senhor está querendo fazer conosco, 

ao oferecer menos da metade da infla-
ção no período, parcelada em três ve-
zes. O que o senhor quer que façamos? 
Que peçamos ao dono do supermerca-
do que parcele nossa compra do mês 

E oferecer 3,5% em 3 parcelas, 
é governar com seriedade?

para ser paga em três vezes, sendo a 
última parcela em dezembro?
 Nós sabemos de tudo isso, e 
queremos perguntar: o senhor sabe o 
que é governar com seriedade?
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O povo reconhece quem trabalha!

População manifesta 
apoio à nossa greve

Munícipes pediram para falar 
em frente ao Quarteirão da Saúde e 
“soltaram os cachorros” pra cima do prefeito!

Carta do SINDEMA foi entregue à população

 Este primeiro dia de greve 
confirmou o que já havíamos perce-
bido nas panfletagens que realizamos 
durante o final de semana nas feiras 
livres e bairros da cidade: o povo de 
Diadema está com a gente, apoia nos-
sa greve e quer ter a oportunidade de 
falar, também!
 A população reconhece quem 
trabalha, quem trata a cidade com se-
riedade, sem brincadeira! É por isso que 
professoras, auxiliares de enfermagem, 
GCMs, foram reconhecidos por muitos 
dos munícipes durante a caminhada 
que realizamos nesta quarta-feira.
 SEM TRABALHADOR PÚBLICO, 
A CIDADE PARA! E ela vai parar, ainda 
mais, pois os funcionários públicos não 
serão coniventes com o desrespeito da 
Administração, contra os servidores e 
contra a população!

Curta, compartilhe, comente!

Nas ruas e nas redes, 
VENCEREMOS!
 Não é de hoje que o prefei-
to dá claros sinais de que gosta mais 
de ficar no Facebook do que admi-
nistrando a cidade com seriedade. É 
nesta rede social que ele tem tentado 
ludibriar parte da categoria.
 Pois vamos vencer a batalha 

nas redes sociais, também! 
 Curta nossa página do Sin-
dicato - facebook.com/sindema.org 
- e convide seus colegas e familiares 
a curtirem, também! Demonstre sua 
disposição de luta, comentando e 
compartilhando nossas postagens!

Na luta contra 
as terceirizações

O Congresso Nacional, a mando das 
empresas financiadoras de campanha, 
quer impor à classe trabalhadora uma 
das maiores derrotas de nossa história.

O PL 4330 vai desregulamentar o 
trabalho, jogar a CLT no lixo e 
permitir a terceirização total!

O SINDEMA está na luta contra esta 
verdadeira palhaçada!


