
>Política 03Diário da Serra >> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
TERÇA-FEIRA - 31 DE OUTUBRO DE 2017

GREVE RGA

Servidores públicos 
municipais de Tangará 
da Serra realizarão na 
tarde desta terça-feira, 
dia 31 de outubro, uma 
manifestação durante a 
sessão ordinária na Câ-
mara Municipal. Esse 
será o segundo manifes-
to promovido pela cate-
goria desde o início da 
paralisação, que reivin-
dica a Reposição Geral 
Anual (RGA), atrasada 
desde maio desse ano.

De acordo com o en-
fermeiro Rômulo César, 
que é filiado ao Sindica-
to dos Servidores Públi-
cos (SSERP) de Tangará 
da Serra, a intenção é 
chamar atenção das au-
toridades políticas do 
município, mostrando 
assim o descontenta-
mento dos servidores 
públicos. “Vamos conti-
nuar com a paralisação. 
Amanhã (hoje) estare-
mos na Câmara Munici-
pal. (…) A gente estará 
de olho nas votações 

dos vereadores”, rela-
tou o servidor público, 
reforçando que toda a 
categoria estará reunida 
para lutar pelos direitos 
que estão sendo debati-
dos.

Segundo o presiden-
te da Câmara Munici-
pal, Hélio da Nazaré 
(PSD), os vereadores 
são a favor do pagamen-
to da RGA aos servido-
res públicos. “Apesar 
de alguns servidores da 
Câmara terem paralisa-
do por conta da greve, 
vamos realizar amanhã 
(hoje) normalmente a 
sessão.  Temos alguns 
projetos que precisam 
ser votados, como por 
exemplo a adesão do 
município a um con-
sórcio  de saúde. Como 
30% dos serviços de-
vem funcionar durante 
a greve, a Câmara Mu-
nicipal irá fazer a sua 
parte e realizar normal-
mente a sessão ordiná-
ria, uma vez que temos 
projetos relevantes para 
a sociedade.  Creio que 
todos os parlamentares 
sejam a favor da RGA, 

mas quem encaminha 
o projeto para nós é o 
prefeito”, relatou o pre-
sidente do legislativo 
tangaraense.

Conforme o Diário 
da Serra já veiculou 
em edições anteriores, 
a greve dos servidores 
públicos de Tangará da 

Serra foi anunciada na 
noite do último dia 24. 
A decisão de paralisar 
as atividades foi toma-
da após a categoria rea-

lizar uma assembleia 
extraordinária, onde a 
assombrosa maioria dos 
presentes optou pela 
greve.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Servidores realizam protesto 
na Câmara durante sessão de hoje

Apesar de greve, sessão da Câmara acontecerá normalmente hoje

Manifestação aconteceu em frente ao Hospital Municipal

NO HOSPITAL MUNICIPAL

“Nenhum direito a menos”, 
clamam servidores em manifesto

Palavras de ordem 
foram exclamadas por 
dezenas de servidores 
públicos ligados às se-
cretarias de Saúde e 
Infraestrutura na tarde 
desta segunda-feira, 30 
de outubro, durante o 
primeiro manifesto rea-
lizado pela categoria 
em frente ao Hospital 
Municipal. “Nenhum 
direito a menos, pague 
a RGA!” era um dos 

principais pedidos dos 
trabalhadores públicos, 
que fizeram a manifes-
tação de forma pacífica.

De acordo com o 
enfermeiro Rômulo 
César, os servidores es-
tão descontentes  com 
a atual situação. “Nos 
reunimos com o pre-
feito inúmeras vezes 
desde maio, e ele não 
atendeu a nossa rei-
vindicação. Ele fez ou-
tras propostas de dar a 
RGA em troca de direi-
tos trabalhistas, sendo 
alterações que ele quer 

fazer desde sua outra 
gestão”, enfatizou o 
servidor

A usuária do Sis-
tema Único de Saú-
de (SUS), Marlene da 
Silva Murari, esteve 
presente no ato e de-
monstrou apoio aos 
servidores. “É triste, eu 
não gostaria de ver essa 
cena. São profissionais 
excelentes, várias equi-
pes maravilhosas,então 
acho importante estar-
mos aqui para dar esse 
apoio. RGA é um direi-
to deles”, comentou.

>> Rodrigo Soares
Redação DS


