
Clique e saiba mais
•	 Já	imaginou	aJudar	mais	de	190	mil	escolas	de	educação	básica	do	brasil?
•	 ‘não	há	país	100%	preparado	contra	o	terrorismo’,	diz	abin	sobre	olimpíada	2016
•	 ‘eu	sou	petrobras,	você	é	globo’.	uma	gentil	bofetada	na	mentira	e	na	hipocrisia
•	 servidores	concentram	forças	para	buscar	apoio	de	parlamentares	em	pls	que	interessam	a	milhares
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Ações e atividades marcam 
Semana Nacional do Doador 
Voluntário de Sangue

Servidores da AGU paralisam atividades em todo o país
Em uma jornada nacional de 

lutas os servidores administrativos 
da Advocacia Geral da União 
(AGU) paralisam suas atividades 
em todo o país nesta quarta-feira, 
25 de novembro. No Ceará, um ato 
ocorrerá em frente ao órgão (rua 
Vilebaldo Águiar, 96 - Cocó) onde 
os servidores estarão reunidos.

Desde que foi criada, em 
fevereiro de 1993, a AGU tem a 
maior parte dos servidores que 
atuam em sua administração 
vindos de outros do órgãos 
públicas, deslocados, á época 
temporariamente, para a 

AGU. Desde então estes 
servidores aguardam um 
plano de carreira que 
nunca sequer sai do papel, 
fica na palavra.

No último dia 15 de 
outubro os servidores 
realizaram o “Dia sai 
Ministro”, pedindo que o 
Advogado Geral da União, 
Luis Adams, ministro da 
pasta, cumprisse promessa 
de entregar o cargo caso não 
fosse dado início ao processo do 
plano de carreira. O Ministro não 
saiu, mas publicizou, ao lado do 

Ministro do planejamento, Nelson 
Barbosa, que o governo autorizara 
o plano de carreira. Até agora 
nada aconteceu.

É hOrA DE PrOtEstAr!

A doação, seja ela qual for, faz a diferença 
na vida de milhares de pessoas. Aproveitando 
que o próximo dia 25 é o Dia Nacional do 
Doador Voluntário de sangue, hemocentros 
do Estado estão com programação 
diverficada, para celebrar e homenagear 
cidadãos que doam sanguem e salvam vidas. 
A partir desta segunda-feira (23) até domingo 
(29), o hemoce e o Fugisan promovem a 
semana Nacional do Doador Voluntário de 
sangue. Leia Mais

Políticos que têm rádio e TV são 
denunciados no Ministério Público
Clique e saiba mais
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