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Agora é greve!

A inflação está perto dos 10% em 
um ano. Os aumentos nas tarifas 
de energia e de água estão sufo-

cando a população. O corte no orça-
mento realizado pelo governo federal 
asfixia ainda mais a economia. O corte 
de direitos e benefícios deixa os traba-
lhadores ainda mais desamparados, jus-
tamente quando mais precisam. A falta 
de condições de trabalho e a defasagem 
salarial no serviço público é uma dura 
realidade que atinge as trabalhadoras e 
os trabalhadores públicos federais e a 
população.

Mesmo diante dessa situação, o go-
verno culpa a crise e não apresenta nada 
à categoria que está em campanha sala-
rial há quatro meses, desde fevereiro. A 
solução não pode ser outra: greve geral 
e por tempo indeterminado a partir do 
dia 7 de julho!

A decisão de entrar em greve foi to-

EDIÇÃO ESPECIALDE GREVE

Atenção trabalhadores e trabalhadoras da Saúde, do INSS, do MTE, da Anvisa e da 
Previdência! Greve geral e por tempo indeterminado a partir do dia 7 de julho

mada pela categoria no dia 31 de maio, 
nos encontros setoriais específicos de 
cada carreira, promovidos pela Fenasps 
e sindicatos filiados, em Brasília.

“Não podemos ficar iludidos. O go-
verno só enrola e não irá atender às 
reivindicações da categoria sem que es-
tejamos efetivamente em luta. Estamos 
realizando assembleias nos locais de 
trabalho para informar e mobilizar a ca-
tegoria. A greve é o caminho para pres-
sionar o governo”, apontou o diretor do 
Sindprev-ES, Willian Aguiar.

“Até quando esperar?”
 Não dá para esperar mais! Ao mesmo 

tempo que afirma que o problema é a 
crise, o governo federal gastará, em 2015, 
mais de UM TRILHÃO DE REAIS com os 
juros e amortizações da dívida pública. 
Não é bilhão. É mais de um trilhão! E você 
vai continuar sem entrar na Greve?

Ao mesmo tempo que o governo afir-
ma que o “dinheiro acabou”, a presiden-
ta Dilma aceitou a pressão dos partidos 
e sancionou o reajuste da verba do fun-
do partidário, em abril.

Inicialmente, o projeto do Orçamen-
to enviado pelo Executivo estabelecia 
que seriam repassados aos partidos po-
líticos R$ 289 milhões em 2015. Porém, o 
relator do projeto, senador Romero Jucá 
(PMDB-RR), incluiu emenda que estipu-
lou o montante em R$ 867,5 milhões. 
Três vezes mais!

“Esses números provam que dinheiro 
existe, mas o que falta ao governo é prio-
rizar o serviço público e a população ao 
invés dos banqueiros, do pagamento dos 
juros da dívida pública, das verbas de ga-
binete. Precisamos nos mobilizar e en-
trar forte na greve para pressionar o go-
verno e arrancarmos melhorias salariais 
e nas condições de trabalho”, convocou 
a diretora do Sindprev-ES, Marli Brigida.
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A luta está unificada e crescendo!
Técnicos e professores de universidades federais já estão em 
greve por todo o país. Pressionar o governo é fundamental!

A campanha salarial unificada de 2015 do fórum de en-
tidades nacionais dos servidores públicos federais 
estabeleceu uma unidade dos trabalhadores e traba-

lhadoras federais em defesa dos serviços públicos, contra as 
privatizações, precarizações e terceirizações. 

Todas as ações desenvolvidas consolidam ainda mais a 
luta unificada para pressionar o governo federal a abrir efeti-
vas negociações com os trabalhadores.

 Nessa linha, técnicos e professores de mais de 60 e 20 
universidades federais, respectivamente, já estão em greve. 
E outras categorias também já estão se mobilizando.

 “Os trabalhadores da Saúde, do INSS, do MTE, da An-
visa e da Previdência também têm que reforçar essa luta. 
Isso será fundamental para o governo sentir a força e a im-
portância dos servidores públicos federais”, convocou o dire-
tor do Sindprev-ES Domingos Lyrio.

Confira os eixos de luta e reivindicações da Campanha Salarial 2015 dos SPF

1. Política salarial permanente com correção das distorções e re-
posição das perdas inflacionárias; 

2. Reajuste linear de 27,3%; 
3. Data-base em 1° de maio; 
4. Direito de negociação coletiva (convenção 151 OIT); 
5. Paridade Salarial entre ativos e aposentados; 
6. Retirada dos projetos do congresso nacional que atacam os di-

reitos dos servidores; 
7. Aprovação imediata dos projetos de interesse dos servidores; 
8. Isonomia salarial e de todos os benefícios entre os poderes; 
9. Anulação da reforma da previdência realizada através da com-

pra de votos dos parlamentares; 
10. Extinção do fator previdenciário; 

11. Incorporação de todas as gratificações produtivistas, como a 
GDASS e GDPST; 

12. Fim da terceirização que retira direito dos trabalhadores; 
13. Concurso público pelo RJU; 
14. Combate a toda forma de privatização; 
15. Pela aprovação da PEC 555/06 que extingue a cobrança previ-

denciária dos aposentados; 
16. Pela aprovação do PL 4434 que recompõe as perdas salariais; 
17. Regulamentação da jornada de trabalho para o máximo de 
30 horas para o serviço público, sem redução salarial; 
18. Pec 170/2012 – aprovação de aposentadoria integral por invalidez; 
19. Liberação de dirigentes sindicais com ônus para o estado, sem 

prejuízo às promoções e progressões na carreira; 
20. Pela revogação do FUNPRESP e da EBSERH.

A força de toda a categoria é importante para que o movimento seja vitorioso. 
Por isso, o Sindprev-ES convoca os aposentados, as aposentadas e os pensionistas 
para uma assembleia que discutirá a greve geral e por tempo indeterminado, 
além de outros assuntos.

A reunião será no dia 30 de junho, às 15 horas, no Sindicato dos Bancários, lo-
calizado à Rua Wilson Freitas, 93, Centro de Vitória. Compareça!

Aposentados e pensionistas, venham pra luta!
25 DE JUNHO – Dia Nacional de Lu-
tas, Manifestações e Paralisações 
dos SPF;
28 DE JUNHO – Reunião ampliada 
do Fórum das Entidades dos SPF, 
em Brasília.

AGENDA!

 Diretores e diretoras do Sindprev-ES marcaram presença no Dia Nacional de Paralisações e Manifes-
tações, em 29 de maio. Ato contou com a participação de trabalhadores de diversas categorias


