
VAMOS À GREVE GERAL
à partir do dia 7 de julho

E
crise não se negocia, é somente para
enganar os trabalhadores, pois os patrões
conseguem tudo que querem. Somente
na semana passada foram destiando mais
de 380 bilhões para as privatizações e
agronegócio. Na realidade, essa gente
incompetente e desrespeitosa não quer
negociar para atender as reivindicações dos
trabalhadores. Em 2015 não está Em 2015 não está Em 2015 não está Em 2015 não está Em 2015 não está
sendo diferente: nas audiências,sendo diferente: nas audiências,sendo diferente: nas audiências,sendo diferente: nas audiências,sendo diferente: nas audiências,
entregamos nossas pautas gerais eentregamos nossas pautas gerais eentregamos nossas pautas gerais eentregamos nossas pautas gerais eentregamos nossas pautas gerais e
específicas de cada categoria. Osespecíficas de cada categoria. Osespecíficas de cada categoria. Osespecíficas de cada categoria. Osespecíficas de cada categoria. Os
representantes do governo ouvem,representantes do governo ouvem,representantes do governo ouvem,representantes do governo ouvem,representantes do governo ouvem,
enrolam, falam de cenáriosenrolam, falam de cenáriosenrolam, falam de cenáriosenrolam, falam de cenáriosenrolam, falam de cenários
econômicos, e não apresentameconômicos, e não apresentameconômicos, e não apresentameconômicos, e não apresentameconômicos, e não apresentam
proposta alguma para atender oproposta alguma para atender oproposta alguma para atender oproposta alguma para atender oproposta alguma para atender o
pleito dos SPFs.pleito dos SPFs.pleito dos SPFs.pleito dos SPFs.pleito dos SPFs. E mesmo sem
credibilidade perante a opinião pública,
tentam colocar a população contra os
servidores, alardendo que estamos
exigindo aumentos exorbitantes e
subestimando a importância dos demais
itens da Pauta: • Concurso Público Já -Concurso Público Já -Concurso Público Já -Concurso Público Já -Concurso Público Já -
principalmente no Seguro (INSS)
Seguridade Social (Saúde e MTE) órgãos
que estão na eminência de ficar sem
contingente necessário de servidores para
atender à população já a partir de 2016; •
Incorporação das GratificaçõesIncorporação das GratificaçõesIncorporação das GratificaçõesIncorporação das GratificaçõesIncorporação das Gratificações (hoje

ntra ano e sai ano e nada do governo
negociar com os trabalhadores. Essa
justificativa de que em tempos de

essas gratificações representam 70% da
remuneração no INSS (GDASS) e 52% na
Seguridade Social (GDPST); • MelhoresMelhoresMelhoresMelhoresMelhores
Condições de TCondições de TCondições de TCondições de TCondições de Trabalho - rabalho - rabalho - rabalho - rabalho - (alguns locais
de trabalho não apresentam as mínimas
condições de utilização. Há outros que
ameaçam ruir (colocando em risco a
integridade física dos trabalhadores) e os
equipamentos são obsoletos e pouco
funcionais; • Reajuste linear de 27% -Reajuste linear de 27% -Reajuste linear de 27% -Reajuste linear de 27% -Reajuste linear de 27% -
(a inflação não dá tréguas e corrói nosso
poder aquisitivo. E o que dizer dos reajustes
do alto escalão do Executivo, Legislativo e
dos Magistrados do Poder Judiciário,
ignorando os setores prioritários que
atendem a população? • 30 Horas para30 Horas para30 Horas para30 Horas para30 Horas para
todos -todos -todos -todos -todos - O Turno Estendido no INSS, que
deveria ser um alívio para os servidores,
torna a jornada extenuante pela cobrança
de índices inatingíveis e que prejudicam a
saúde dos trabalhadores. Na Saúde e
ANVISA nem todos tem a jornada de 30
horas, como no caso dos municípios e das
Regionais de Saúde, à mercê dos
desmandos politiqueiros. E no Trabalho
somente algumas unidades tem o Turno de
6 Horas, sendo que o MTE também sofre
com a falta crônica de funcionários; •
Combate ao Assédio Moral -Combate ao Assédio Moral -Combate ao Assédio Moral -Combate ao Assédio Moral -Combate ao Assédio Moral - a cobrança
de resultados atinge indistintamente os
trabalhadores do Seguro, Seguridade e
ANVISA, com situações criminosas. Isto tem

que acabar e já colocamos nossa
Assessoria Jurídica a serviço de quem se
sentir prejudicado; • PPPPParidade - aridade - aridade - aridade - aridade - Todo
servidor futuramente será aposentado, e
portanto, não podemos jamais aceitar a
discriminação   que retira quase 50% dos
vencimentos de quem dedicou uma vida
ao serviço público e não deveria ser punido
com redução salarial na sua aposentadoria.
• Contra a TContra a TContra a TContra a TContra a Terceirização - erceirização - erceirização - erceirização - erceirização - já faz algum
tempo que os grandes exploradores do
capital se utilizam da mão-de-obra
terceirizada para minimizar custos e
maximizar lucros, e o resultado é
desastroso para os trabalhadores. Foi uma
luta conseguir excluir o Serviço Público das
terceirizações, portanto estamos vigilantes
para evitar que o governo venha a
contratar servidores sem concurso e
lutaremos para que o Senado não aprove
este nefasto PL 4330; • Nenhum direitoNenhum direitoNenhum direitoNenhum direitoNenhum direito
a menos -a menos -a menos -a menos -a menos - uma das características mais
cruéis deste governo é atacar conquistas
históricas, como a jornada de 30 Horas e
a Insalubridade. Isto sem falar que a todo
instante aparece uma decisão do TCU
querendo a devolução de valores que
recebemos legitimamente. Isso obriga o
trabalhador a se defender na via judicial,
causando incômodo e transtornos físicos
e mentais aos mesmos.
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Ademir Pinheiro Mesquita – INSS/Teófilo
Otoni

Bernardino José da Silva – MS/ Pirapora

Bibiano Galdino Neto – INSS/Coronel
Fabriciano

Carlos Alberto Lobo – MS/Ipatinga

Carlos Henrique da Silva – MS/BH

Cleuza Maria Faustino do Nascimento –
MS/JF

Dora Alice Moreira dos Santos – MS/BH

Edenilse Ribeiro Matos – INSS/Ubá

Eder Rosa Ribeiro – MS/JF

Eunice Pereira – INSS/Ponte Nova

Eustáquio das Dores Pedro – INSS/Montes
Claros

Gleidson Nonato da Silva – MT/
Divinópolis

Jair Ribeiro dos Santos – INSS/Guaxupé

José Brandão Maia – MS/BH

Júlia Maria Vieira – INSS/BH

Maria Aldemira V. Frederico – MS/Teófilo
Otoni

Maria Cristina Teodoro Pereira – MS/BH

Maria do Perpétuo do Socorro Spínula
Dino – MS/BH

Maria Helena da Silva – INSS/Curvelo

Maria Nazária de Souza Arruda – MS/BH

Patrick Osório de Melo dos Santos – INSS/
Sabará

Paulo Roberto Silva Ramalho – INSS/
Vespasiano

Paulo Tibúrcio de Almeida – INSS/São
João Del Rei

Reginaldo Chaves Alves – INSS/Almenara

Romélia Rodrigues Lima – MS/BH

Sandra Lúcia Rafacho – INSS/Uberaba

Sandra Maria dos Santos – MS/BH

Temóteo de Souza – INSS/Uberaba

Vitória Isabel da Costa Marcacini – MS/
Poços de Caldas

Servidor (a), do jeito que está
NÃO DÁ MAIS!

7 de julho - GREVE
GERAL por tempo
indeterminado!

A GREVE é umA GREVE é umA GREVE é umA GREVE é umA GREVE é um
instrumento de luta!instrumento de luta!instrumento de luta!instrumento de luta!instrumento de luta!

A GREVE é instrumento
de luta! O que aqui
acentuamos são questões
importantes, que dizem
respeito às nossas
conquistas e direitos, e que
deveriam ser ‘intocáveis’.
Mas que constantemente
são desrespeitados pelo
governo. Também
destacamos a importância
do reajuste salarial em
nossas vidas. Sem reajuste,
o poder aquisitivo cai e
prejudica não só o servidor,
mas também sua família. O
que falamos aqui, deveriam
ser questões simples entre
empregados e patrões.

Porém, o governo não se
considera patrão e não nos
considera empregados, mas
colaboradores, jargão
utilizado pelo neoliberalismo
como instrumento de
subjugação do trabalho E
isso não podemos mais
aceitar. Se este governo não
nos respeita e não reconhece
nossas reivindicações, é mais
do que legítimo deflagrar
GREVE como último recurso.
Importante é todos estarem
conscientizados que o
Servidor Público também é
trabalhador, deve ser
respeitado e ter reajustes e
condições de trabalho

analisados e melhorados
pelo nosso patrão. Não
vamos pagar a conta da
crise que não provocamos.
TTTTToda negociação temoda negociação temoda negociação temoda negociação temoda negociação tem
limite que deve serlimite que deve serlimite que deve serlimite que deve serlimite que deve ser
respeitado e este limiterespeitado e este limiterespeitado e este limiterespeitado e este limiterespeitado e este limite
chegou ao fim, pelochegou ao fim, pelochegou ao fim, pelochegou ao fim, pelochegou ao fim, pelo
desrespeito do governo.desrespeito do governo.desrespeito do governo.desrespeito do governo.desrespeito do governo.
Exigimos atendimento às
nossas reivindicações.
Orientamos a realização de
reuniões e assembleias para
se discutir a deflagração da
GREVE GERAL POR TEMPO
INDETERMINADO a partir
do DIA 07 DE JULHO.
Estamos disponibilizando no
site do sindicato:
www.sintsprevmg.org.br e
na www.fenasps.org.br
uma Cartilha sobre a Greve
no Serviço Público, inclusive
para quem está em Estágio
Probatório. Queremos
negociações efetivas e com
resultados. Chega de
enrolação. Todos à GREVE
que é um legítimo
instrumento de luta contra
a intransigência do
governo! Sem luta não há
conquistas!
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INSS a beira do CAOS total

Lembramos as mirabolantes imagens apresentadas pelo INSS
em 2013, com carreiras distantes entre chefias e Linha meio.
Que belas imagens! Mas não passaram disso, imagens sem valor,
sem perspectivas, sem execução efetiva, só enrolação em cima
de enrolação. Onde se viu mais de 3 anos para elaborar uma
carreira? Como os trabalhadores do INSS denominam isso:
enrolação, desrespeito, incompetência, péssima gestão e outros
adjetivos nada publicáveis. Desde 2010 que a FENASPS intensificou
as denúncias de que, sem a contratação imediata de 10 mil novos
servidores até 2015, o INSS iria ter sérios problemas no
atendimento à população. E o que foi feito: nada, nada, nada...

Acreditamos que as últimas direções do INSS estavam
aguardando a terceirização destes serviços para, quem sabe,
enriquecer algum explorador privado e escravizar os terceirizados.
Ora, essa possível ‘justificava’ não se justifica mais. A realidade
está aí, fazendo servidores se tornarem vítimas do assédio moral
constante e das doenças profissionais que raras vezes são
diagnosticadas corretamente, provocando sequelas profundas.
Quem já passou por isso sabe o que estamos falando. Em 2013

Sem Concurso Público o INSS pára

Ao longo dos últimos 25
anos a principal reivindicação
das entidades sindicais e
servidores foi a realização de
Concurso Público.

Embora tenha havido
participação efetiva nas
recentes lutas da categoria,
muitos servidores não
puderam integrar-se as
mesmas. Mas para
atendimento dessas
reivindicações, os servidores
do Seguro e Seguridade Social
fizeram grandes Greves e
Marchas a Brasília,
enfrentando o aparelho
repressor do Estado, como as
lutas que ocorreram a partir de
2003, no início do governo
Lula e que deverão se repetir
agora em 2015.

Apesar das conquistas
para realização de Concursos
Públicos, esses foram
insuficientes para repor o
quadro de pessoal porque
além das aposentadorias o
governo construiu mais de
700 APSs em todo o país. Este
quadro vem se agravando
desde a usurpação das 30
horas durante o segundo
mandato do governo Lula em
2009, que de forma cruel
impôs a jornada de 40 horas
semanais, com a implantação
da avaliação individual e
produtividade.

Esta foi a bandeira central
da greve realizada em 2009.
No entanto, em 2010, os mais
de 30 mil afastamentos por
doenças profissionais, com
índices crescentes, se
tornaram alarmantes a partir
de 2013. Isto se deu com a
implantação do Turno
Estendido e as cobranças para
cumprimento das metas do
IMA/GDASS. Numa rápida
pesquisa, com a implantação
das 40 Horas, de 2009 até
2015, mais de 20% dos
trabalhadores já deixaram o
INSS, mão-de-obra que não foi
reposta. Em 2010 eram 20

milhões de segurados
atendidos no INSS.

Hoje são mais de 32Hoje são mais de 32Hoje são mais de 32Hoje são mais de 32Hoje são mais de 32
milhões, um acréscimo demilhões, um acréscimo demilhões, um acréscimo demilhões, um acréscimo demilhões, um acréscimo de
60% da demanda, porém60% da demanda, porém60% da demanda, porém60% da demanda, porém60% da demanda, porém
com a força de trabalhocom a força de trabalhocom a força de trabalhocom a força de trabalhocom a força de trabalho
reduzida em 20%, semreduzida em 20%, semreduzida em 20%, semreduzida em 20%, semreduzida em 20%, sem
contar as aposentadoriascontar as aposentadoriascontar as aposentadoriascontar as aposentadoriascontar as aposentadorias
realizadas nesse período.realizadas nesse período.realizadas nesse período.realizadas nesse período.realizadas nesse período.

Para manter a produção o
governo implantou o Regime
de Atendimento Especial em
dois turnos de 12 horas nas
APS que atendessem os
requisitos do quadro ideal
definido pela Previdência
Social. Desde então os
servidores convivem com um
caldeirão fervilhante pronto a
explodir a qualquer momento.
Como é possível não adoecer
sob tamanha pressão?
Avaliando as condições de
trabalho está péssima! Existem
prédios de APSs que não têm
mais condições de trabalho;
outros desabaram, como
aconteceu no Espírito Santo.
Nesse último o elevador ficou
quebrado por mais de uma
semana e pessoas eram
carregadas pelas escadas para
realização de Perícias Médicas,
sem falar no sério vazamento
de água que aconteceu no ano

passado. Isso é possível? Sim,
pela ótica da direção do INSS
está ludo azul, como naestá ludo azul, como naestá ludo azul, como naestá ludo azul, como naestá ludo azul, como na
logomarca.logomarca.logomarca.logomarca.logomarca. Há reclamações
sobre o prédios que não
atendem as necessidades da
demanda nos locais de
trabalho; alguns sem
adaptação e prejudicando a
locomoção de portadores de
necessidades especiais. Se
fosse feita vistoria séria nos
prédios do INSS, a maioria
seria reprovada. O SINTSPREV-
MG, vai requerer realização de
vistoria junto ao Ministério do
Trabalho para avaliar as reais
condições de trabalho dos
ambientes nas APSs.
Enviamos vários DossiêsEnviamos vários DossiêsEnviamos vários DossiêsEnviamos vários DossiêsEnviamos vários Dossiês
de muitas APSs da capitalde muitas APSs da capitalde muitas APSs da capitalde muitas APSs da capitalde muitas APSs da capital
e do interior parae do interior parae do interior parae do interior parae do interior para
imediatas providencias.imediatas providencias.imediatas providencias.imediatas providencias.imediatas providencias.
Porém tudo é muito
demorado e todo esse cuidado
é para impedir que tragédias
aconteçam, como na APS de
Ribeirão das Neves onde a
relaidade do local já havia sido
alertado pelo nosso sindicato a
Direção Geral do INSS. Mais de
uma vez estivemos em Brasília
reunidos com a Direção do
INSS e apresentando estas
questões.

o TCU publicou relatório de Auditória que, não somente
comprovou as denúncias que sempre fizemos, como também
apontou que sem reposição do quadro de servidores o INSS vai
parar.

Para tentar evitar a debandada geral em 2016, o governo
aposta no temor dos servidores pela redução salarial na
aposentadoria. Por isso, tanta gente permanece trabalhando por
um uma gratificação escravagista tão alta em relação a um
salário-base miserável. Não podemos mais aceitar essa situação.

Temos que protestar de forma veemente. Somente com a
CONSTRUÇÃO DE UMA GREVE GERALCONSTRUÇÃO DE UMA GREVE GERALCONSTRUÇÃO DE UMA GREVE GERALCONSTRUÇÃO DE UMA GREVE GERALCONSTRUÇÃO DE UMA GREVE GERAL podemos reverter
estas situações indignas e
revoltantes que aqui
apresentamos. Sabemos que toda
GREVE é difícil, mas esta é mais
do que necessária.

Agora é a hora de dar um
BASTBASTBASTBASTBASTA AO DESRESPEITO E ÀA AO DESRESPEITO E ÀA AO DESRESPEITO E ÀA AO DESRESPEITO E ÀA AO DESRESPEITO E À
INÉRCIA DO GOVERNO!INÉRCIA DO GOVERNO!INÉRCIA DO GOVERNO!INÉRCIA DO GOVERNO!INÉRCIA DO GOVERNO!



4

Saúde e Trabalho enfrentam
problemas nas carreiras

Sintsprev-MG agora está no Facebook

Os trabalhadores da Saúde e do Trabalho enfrentam os
mesmos problemas específicos, mas como estão dentro da
Carreira da Seguridade Social, têm dificuldade para fazerem
negociação em conjunto com os três ministros da pasta. Pois
enquanto uma pauta é debatida na Saúde, outras é apresentada
no Ministérios da Previdência e Trabalho. Enquanto a enrolação
prossegue, os servidores, nos locais de trabalho, enfrentam
falta de recursos humanos que viabilize o pleno funcionamento
das Agências do Trabalho. O ministro alega que é importante
fazer convênios com governos estaduais e prefeituras a fim
de não sobrecarregar os servidores. Na prática esses convênios

representam uma terceirização nas tarefas do MTE. Isso já
ocorreu com os trabalhadores da FUNASA que foram
literalmente jogados aos estados e municípios. Esses
convênios firmados pelo MTE criam obstáculos a realização
de concursos públicos para ingresso de novos servidores, uma
vez que tarefas legais e de responsabilidade do MTE são
repassadas sem critério algum para prefeituras, muitas delas
investigadas por corrupção. Os servidores federais também
exigem respeito por parte do Ministério do Trabalho que, como
ministério de segunda categoria, fica a mercê dos desmandos
políticos através de indicações do toma-lá-dá-cá das barganhas
da base aliada, não tendo qualquer compromisso com a
entidade. Não é à toa que há inquéritos sobre corrupção dentro
do MTE e até ex-ministro está envolvido. Já os trabalhadores
da Saúde, descentralizados a municípios e às regionais de saúde
querem que seja cumprida recomendação da Portaria 243 de
março de 2015, que recomenda e autoriza a jornada de
trabalho de 30 Horas Semanais a estes servidores. Ocorre que,
no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde, isto ainda não foi
autorizado, gerando grande expectativa nos trabalhadores. Já
em relação às prefeituras, muitas delas alegam não ter
condições de implantar o Turno Ininterrupto pela falta de
recursos humanos, o que também frustra nossos servidores.
Estamos aguardando nova rodada de negociações para que
nos sejam apresentadas as respostas da pauta entregue ao
Ministério do Planejamento que prevê benefícios em 2016 e
2017. Como o governo está caminhando a passos lentos e
não se importando com nossas mobilizações, os trabalhadores
da Saúde e do MTE que participaram do Encontro Nacional
aprovaram intensificar mobilização para irem à luta.

Portanto, orientamos que estas discussõesPortanto, orientamos que estas discussõesPortanto, orientamos que estas discussõesPortanto, orientamos que estas discussõesPortanto, orientamos que estas discussões
ocorram nos locais de trabalho debatendo a pauta deocorram nos locais de trabalho debatendo a pauta deocorram nos locais de trabalho debatendo a pauta deocorram nos locais de trabalho debatendo a pauta deocorram nos locais de trabalho debatendo a pauta de
Reivindicações da Campanha Salarial 2015, a qual oReivindicações da Campanha Salarial 2015, a qual oReivindicações da Campanha Salarial 2015, a qual oReivindicações da Campanha Salarial 2015, a qual oReivindicações da Campanha Salarial 2015, a qual o
governo está ignorando. Que se moblizem paragoverno está ignorando. Que se moblizem paragoverno está ignorando. Que se moblizem paragoverno está ignorando. Que se moblizem paragoverno está ignorando. Que se moblizem para
entrarem em greve a partir do dia 07 de julho.entrarem em greve a partir do dia 07 de julho.entrarem em greve a partir do dia 07 de julho.entrarem em greve a partir do dia 07 de julho.entrarem em greve a partir do dia 07 de julho.

Lembramos que somente nas lutas é que obtivemos
conquistas!!!

Quer ficar bem informado
sobre tudo que acontece...
É só curtir nossa página no

Facebook!

É simples, basta um clique!
Anote aí!

http://www.facebook.com/
sintsprevminasgerais

APOSENTADOS(AS)

Você aposentado(a) tem todos os motivos para se
inserir na luta. A paridade entre ativos e aposentados
é um dos principais pontos de reivindicações de GRE-
VE e bandeira de luta da Fenasps e do Sintsprev-MG.

Acompanhe e participe das principais atividades de
greve. Sua presença é fundamental para o sucesso das
negociações.

Quem é de luta, jamais desiste!Quem é de luta, jamais desiste!Quem é de luta, jamais desiste!Quem é de luta, jamais desiste!Quem é de luta, jamais desiste!
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Financiamento Público

As mentiras do Governo Dilma

Ao conceder 188 bilhões
em financiamento público ao
agronegócio e 198 bilhões ao
Pacote de Concessões, caiu a
máscara do governo Dilma. Se
existe crise e não tem verba
nem para comprar remédios e
material de expediente para os
servidores prestarem serviços

Se mesmo, sobra dinheiro
para banqueiros, ladrões e
empresas pilantras, é papel dos
servidores irem à luta para
exigirem o que tem direito.
Não é o governo mesmo
quem diz que um reajuste
linear de 27% para o
funcionalismo custaria mais de
30 bilhões? Então está
resolvido isso: representa
apenas 8% do total
disponibilizado para os
exploradores do agronegócio e
das concessões criminosas. Na
realidade existe muito
dinheiro, o próprio Ministro da
Fazenda disse isso, mas na
realidade é para sustentar o
sistema financeiro. Os
trabalhadores terão que lutar
e muito para serem atendidos
em suas reivindicações.

à população, de onde saiu
tanto dinheiro disponibilizado
à iniciativa privada? Vejam
bem, são 386 bilhões que o
governo disponibiliza para
quem já tem tanto e quer mais
ainda.

O governo anuncia o
contingenciamento de 90

bilhões em Programas Sociais
de Educação e Saúde,
arrochando a vida do povo
com aumento de impostos,
água, luz, telefone e
transporte. Se impostos, taxas
e serviços são reajustados pela
inflação e até bem acima dela,
por que nossos salários não
podem receber reajustados da
mesma forma? Se não há
dinheiro para educar nem
salvar vidas, por que há
dinheiro para quem enriqueceu
sonegando impostos e vivendo
da exploração dos
trabalhadores? Enquanto
alguns comem filé, a
população carente rói o osso!
A verdade é que o governo
mente e quer que acreditemos
em suas mentiras.

Isso basta!

Nova hipocrisia da alta cúpula do INSS:
“Fazer mais com menos”

Os ocupantes de cargos de confiança do INSS, cumprindo
fielmente as ordens da Direção Geral, querem que os servidores
façam muito mais com menos. Deveriam esses senhores
terem um pouco mais de pudor. Pois se tivessem a coragem
de sair dos seus gabinetes para visitar as APS´s descobririam,
por exemplo, que os trabalhadores já estão produzindo muito
mais do que sua capacidade laborativa, sem terem as
mínimas condições de trabalho. Os servidores nãoOs servidores nãoOs servidores nãoOs servidores nãoOs servidores não
tem culpa pela má gestão da Administraçãotem culpa pela má gestão da Administraçãotem culpa pela má gestão da Administraçãotem culpa pela má gestão da Administraçãotem culpa pela má gestão da Administração
Pública, que foi escancarada pela auditoria doPública, que foi escancarada pela auditoria doPública, que foi escancarada pela auditoria doPública, que foi escancarada pela auditoria doPública, que foi escancarada pela auditoria do
TCU. TCU. TCU. TCU. TCU. Nem conseguirão resolver os problemas
estruturais, como a falta de vigilantes, serviços de
limpeza, material de expediente e principalmente
trabalharem em APS´s sem condições de trabalho,
sendo que algumas estão literalmente ruindo. Por que
não tomam uma atitude decente e atendem as
reivindicações dos servidores, regulamentando as 30
horas, pondo fim as avaliações para pagamento de
salários, incorporam as gratificações aos vencimentos
e implantam Plano de Cargos e Carreiras? Vamos
responder na mesma moeda: Queremos mais direitos
e menos ataques; Queremos mais Segurança, mais
Saúde e Melhores Condições de Trabalho, com menos
esforço físico e mental! Caberá aos servidores
responderem a altura CONSTRUINDO UMACONSTRUINDO UMACONSTRUINDO UMACONSTRUINDO UMACONSTRUINDO UMA
GRANDE GREVEGRANDE GREVEGRANDE GREVEGRANDE GREVEGRANDE GREVE, para exigir atendimento as nossas

reivindicações. Se não tem dinheiro nem para pagar serviços
de vigilância e limpeza, por que o governo está liberando 200
bilhões para as empresas transnacionais que participaram das
privatizações dos portos, aeroportos e estradas? Este é o
governo que rouba dos pobres para dar aos milionários!
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Não à privatização criminosa do
patrimônio nacional!

A Presidente Dilma acaba de anunciar um pacote de
benefícios à inciativa privada, também chamado de Concessões,
forma disfarçada e criminosa de vender o patrimônio nacional.
Esta prática era condenada pelo PT quando Fernando Henrique
privatizou (em doações) a agiotagem internacional nossas
maiores e mais importantes empresas nacionais na década
passada. Hoje, picada pela mosca do neoliberalismo, o governo
faz o mesmo e entrega de mão-beijada, portos, aeroportos,
rodovias e ferrovias, numa clara intenção de impedir o livre e
gratuito transitar pelo país. Daqui a pouco, só poderemos nos
locomover se pagarmos por isso. O valor dessas concessões
chegará aos 198 bilhões de reais. É isso mesmo, uma montanha
de dinheiro que vai ser disponibilizada mais uma vez pelo BNDES
(o Banco mãe dos ricos). O ministro Joaquim Levy anuncia que
não vão faltar recursos para financiar essas concessões. Uma
pergunta: Se estamos em profunda crise financeira, comoSe estamos em profunda crise financeira, comoSe estamos em profunda crise financeira, comoSe estamos em profunda crise financeira, comoSe estamos em profunda crise financeira, como

alugar parte mais rentável do país para a pilantragemalugar parte mais rentável do país para a pilantragemalugar parte mais rentável do país para a pilantragemalugar parte mais rentável do país para a pilantragemalugar parte mais rentável do país para a pilantragem

internacionalinternacionalinternacionalinternacionalinternacional???????????????

Em assembleia geral,  trabalhadores(as) de MGEm assembleia geral,  trabalhadores(as) de MGEm assembleia geral,  trabalhadores(as) de MGEm assembleia geral,  trabalhadores(as) de MGEm assembleia geral,  trabalhadores(as) de MG
deliberam pela greve a partir de 7 de julhodeliberam pela greve a partir de 7 de julhodeliberam pela greve a partir de 7 de julhodeliberam pela greve a partir de 7 de julhodeliberam pela greve a partir de 7 de julho

rabalhadores(as) dizem SIM a GREVE a partir de 7 de julhoT
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