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Clique e saiba mais
• Incra completa 45 anos com desafio de luta por valorização do setor e 

consolidação de políticas públicas para Área Agrária
• Papa elogia governo de Evo Morales e ganha uma “cruz comunista” 
• MEC vai propor reunião com o MPOG para discutir greves nas universidades
• Para que servem e por que existem os sites progressistas?
• Os desafios dos trabalhadores em 2015
• Etapas municipais das Conferências de Saúde ocorrem pelo país

Merecemos respeito: 21,3% divididos em quatro 
anos  não é reajuste. A greve vai começar!

 
O governo propôs um reajuste de 21,3% em quatro anos (5,5% em 2016; 5,0% em 2017; 4,75% em 

2018; 4,5% em 2019). Nossa campanha pede 27,3% já, dentre outras pautas que há décadas seguem 
ignoradas. É hora de mostrar nossa força. Valorize-se!  A greve geral é o caminho em busca 

de um serviço público de qualidade para a população e um trabalho digno para os servidores.

Alguns motivos para aderir à GREVE:
•	 Por uma política salarial permanente;
•	 Por uma data-base em 1º de maio;
•	 Pelo reajuste no vale-alimentação e demais benefícios;
•	 Isonomia dos benefícios entre os Três Poderes;
•	 Pela paridade entre ativos e aposentados;
•	 Pela reestruturação dos órgãos públicos;
•	 Incorporação das gratificações;
•	 Regulamentação da negociação coletiva;
•	 Por um Serviço Público de qualidade.

Participe, lute e conquiste!  
Rumo à GREVE em 22 de julho!

Em breve divulgaremos 
calendário de mobilização e data 

da assembleia para deflagração 
da greve
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http://bit.ly/1gszpID
http://bit.ly/1LWulbp
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