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A greve é nosso direito. É um instrumento legítimo de pressão, 
previsto na Constituição, quando nossas legítimas reivindi-
cações são desprezadas. 

Ao ver a postura altiva e firme da nossa categoria que rejeitou 
a proposta do arrocho parcelado, a Prefeitura partiu para a ignorân-
cia e passou a fazer ameaças de descontar os dias de greve, num 
desrespeito a qualquer processo de negociação racional e civilizado.

Ao agir assim, o governo municipal fere decisões judiciais, in-
clusive do STF – Supremo Tribunal Federal – que orientam no senti-
do de que não podem ser feitos tais descontos da forma arbitrária 
como ameaça a administração.

Nossa greve vai seguir firme, forte e convicta da sua justiça até 
que a Prefeitura traga uma proposta aceitável para a mesa de nego-
ciação. Não nos dobrarão com ameaças covardes e ilegais!

QUE VERGONHA: PREFEITURA, NO 
DESESPERO, AMEAÇA TRABALHADORES.

GREVE É DIREITO, DESCONTAR DIAS É 
TRUCULÊNCIA!

MAS NÃO ADIANTA, A GREVE CONTINUA CADA VEZ MAIS FORTE
POPULAÇÃO APÓIA NOSSO MOVIMENTO JUSTO, LEGITIMO E NECESSÁRIO!



GREVE FORTE, 
CONSTRUIDA COM 

GARRA, DEDICAÇÃO 
E CONSCIÊNCIA!

A cada dia nossa greve avança e se renova, com a adesão 
de mais trabalhadores e trabalhadoras. 

O pessoal da Secretaria de Segurança Alimentar veio 
engrossar o movimento nesta terça feira. 

Aumenta a paralisação nas escolas, com destaque para as 
municipalizadas que concentram as professoras e professores 
em estágio probatório injustiçados pela proposta da Prefeitura.

Na Saúde, o pessoal das UBSs segue firme e forte na greve, 
que nesta terça feira aumentou com novas adesões nas UBSs 
do Centro e Serraria. A Saùde Mental segue totalmente parali-
sada. A greve avança na Vigilância Sanitária e no Quarteirão da 
Saude.

O pessoal da Habitação e do Meio Ambiente seguem em 
paralisação praticamente total e a greve avança com impor-
tantes adesões no Esporte e na Cultura.

Os valentes companheiros de Obras, Máquinas Pesadas, 
Pré-Moldados e Paisagem Urbana seguem dando exemplo de 
combatividade e consciência de classe.

CRESCE APOIO 
DA POPULAÇÃO À 

NOSSA GREVE

quarta-feira, dia 18 de maio,  
às 18h30 na Câmara Municipal

AsseMbleiA

Nesta terça-feira, uma grande passeata de trabalhado-
res em greve percorreu as ruas centrais do bairro do 
Serraria, dialogando com a população, em especial 

os usuários da UBS, do CRAS, da Escola Municipal, da Creche 
e do CAPSI. Os comerciantes dos restaurantes e lanchonetes 
apoiaram nossa reivindicação de Vale Refeição Já!

A solidariedade das pessoas nas ruas foi marcante, re-
forçando a certeza  da justiça do nosso movimento.

Na parte da tarde, trabalhadores em greve percorre-
ram as ruas da Vila São José e Naval em companhia de lide-
ranças da população ligadas aos equipamentos de Saúde. 
Mais uma vez, total solidariedade ao nosso movimento e 
compreensão de que serviço público de qualidade se faz 
com funcionário público valorizado.


