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Clique e saiba mais

Atendimento na Receita Federal parou, passeata pelo centro da cidade avisou: É 
a greve do serviço público federal no Ceará crescendo mais e mais.

Na manhã desta quinta-feira, 
3 de setembro, as atividades 
de greve do serviço público 
federal deram um claro recado: 
a paralisação avançará cada vez 
mais.

Reunidos na Reitoria da UFC, 
centenas de servidores federais, 
da base do INSS, da UFC, UNILAB, 
IFCE e outros órgãos, marcharam 
pelas ruas do centro de Fortaleza 
anunciando a greve à população. 
Os servidores recusam o reajuste 
de 21,4% parcelados em 4 anos, 
única proposta concreta feita 
pelo governo. Reivindicam os 
27,3% já, além de reajuste nos 

benefícios e pautas sem impacto 
orçamentário, como data-base 
e negociação coletiva. Cada 
setor tem ainda suas questões 
específicas. Em sua maioria 
a categoria pede também 

concursos públicos e melhores 
condições de trabalho, em alguns 
casos com reestruturação de 
órgãos e de carreiras.

Também 
foi impactante 
a paralisação 
dos servidores 
do Ministério 
da Fazenda. 
Auditores fiscais, 

analistas-tributários e técnicos 
administrativos não realizaram 
nenhum tipo de atendimento na 
manhã desta quinta-feira.

Amanhã a concentração será 
na Secretaria de Saúde Indígena 
(Sesai). Os servidores dali, além 
da pauta geral, reivindicam 
gratificação prometida há alguns 
anos e ainda não implementada.

Enquanto não houver 
avanços nas negociações a luta 
deve continuar. Fique atento, a 
luta é de todos nós. Se você não 
aderiu à greve já está passando 
da hora de se unir aos que 
estão na frente de batalha. As 
conquistas vem para todos. Lute 
por elas também!

Confira imagens em nosso 
facebook

• Em Fortaleza, trabalhadores da EBSERH rejeitam Acordo Coletivo de Trabalho
• A discussão que é importa é a da qualidade dos serviços públicos, mas ela é 

amplamente ignorada
• Grito dos Excluídos 2015 abordará mídia e violência
• Senado aprova fim de doação de empresas em campanhas eleitorais
• Faltava alguém dizer em público que vai matar Dilma e arrancar sua cabeça. 

Não falta mais. Por Kiko Nogueira
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