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 Os trabalhadores das 
Universidades e Institutos 
Federais em Greve realizaram 
ato em Brasília, nesta terça-feira, 
dia 6. A marcha reuniu cerca de 
1500 TAES de todo o Brasil, que 
estão em greve desde 17 de 
março, exigindo abertura efetiva 
das negociações com o governo.
 Os servidores deram 

continuidade à atividade com 
vigília em frente ao MEC, até a 
chegada dos companheiros do 
SINASEFE e ANDES, para nova 
manifestação na parte da tarde. 
 O Comando Local de 
Greve da UFRGS, UFCSPA e 
IFRS-POA enviou 20 servidores 
para a Caravana, que estão em 
forte mobilização pela abertura 

imediata e efetiva de negociação 
dos TAES. 
 Em Porto Alegre, nesta 
quarta-feira, 7, os trabalhadores 
em greve realizarão vigília, 
às 9h, no Barracão de Greve, 
para acompanhar as atividades 
nacionais dos TAES.
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No último dia 29, terça-
feira, os trabalhadores da 
Justiça Federal e os Técnicos 
Administrativos em Greve da 
UFRGS, UFCSPA e IFRS-POA 
realizaram ato em unidade 
na capital gaúcha, em frente 
ao TRT . O ato marcou a 
entrada dos trabalhadores 
da Justiça Federal que se 
somam à greve nacional 
dos SPF’s. A atividade 
contou com a participação 
do trabalhador rodoviário 
Wenceslau Machado que 
saudou os trabalhadores do 
serviço público pela forte 
mobilização que vem dando 
corpo à greve nacional.
O Coordenador da Secretaria 

de Saúde e Relações de 
Trabalho do Sintrajufe-
RS Fagner Azeredo 
saudou os servidores 
da UFRGS, UFCSPA e 
IFRS-POA em greve 
e questionou as 
prioridades do governo 
frente aos direitos 
dos trabalhadores do 
serviço público. “Nosso 
dever é mostrar qual é 
a prioridade do governo 
com nossa sociedade. 
É copa do mundo? Ou 
é servidores públicos 
valorizados com 
política salarial e data-base  
para um serviço de qualidade 
ao conjunto da população?”, 

questionou Azeredo.
O Ato contou com ampla 
participação dos dois 
sindicatos em greve, e 

finalizou após as intervenções 
de diversos trabalhadores 
que continuam na luta por 
política salarial e data-base.

Ato em unidade dos SPF’s marca entrada
 dos trabalhadores da Justiça Federal à Greve
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