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20 de Março 2017

DIGA NÃO

À REFORMA DA PREVIDÊNCIA
A Previdência brasileira não é deficitária, ao contrário do que diz o governo. A realidade é diferente,
pois segundo análise de vários especialistas, enquanto a Previdência tem receitas de R$ 694
bilhões, as despesas não passam de R$ 683 bilhões.
A greve geral é necessária e justa para mostrar ao Congresso Nacional que a população,
especialmente a classe trabalhadora, não vai aceitar a reforma da previdência proposta pelo governo
por trazer inúmeros prejuízos a todas as categorias.

VEJA COMO ESTÁ A GREVE
EM TODO O ESTADO
Regional Norte ......................
Estanho.................................
Centro I..................................
Café........................................
Apidiá.....................................
Mata........................................
Cone Sul.................................

60%
90%
85%
90%
70%
90%
80%

Centro II - Greve suspensa com
deliberação para retomar a paralização dia
27 e 28/03
Mamoré, Rio Machado e Guaporé –
Greve suspensa com deliberação para
retomar a paralização dia 28/03.

MOBILIZAÇÃO ESTÁ
DANDO RESULTADO
A mobilização da classe trabalhadora através dos
sindicatos e das centrais sindicais já está surtindo
efeito. Por isso é importante intensificar as atividades
mantendo a greve e realizando atos públicos até o dia
28/03, data marcada para a votação da PEC 287 no
Plenário da Câmara dos deputados. Os parlamentares
já estão sentindo os efeitos do movimento contra a
reforma da previdência e têm se manifestado pela não
aprovação da PEC. Além das atividades coletivas, é
preciso que cada cidadão, cada trabalhador ou
trabalhadora, ao encontrar um deputado federal ou
senador, em qualquer evento, continue cobrando dos
o voto contra a reforma da previdência, a reforma
trabalhista e o projeto da terceirização.

Reunião com a MENP
e grande ato público dia 28 de março
Na terça-feira, dia 28/03, a direção do Sintero terá uma reunião com a MENP – Mesa de
Negociação Permanente, do Governo do Estado, quando será discutida a pauta de
reivindicações de 2017 dos trabalhadores em educação estaduais.
A reunião, com os principais Secretários de Estado, terá a participação da Diretoria Executiva
do Sintero e de um representante de cada Regional.
No mesmo dia está prevista a votação no Plenário da Câmara dos Deputados, da PEC 287.
Para reforçar a luta pela pauta de reivindicações, contra a reforma da previdência, contra a
reforma trabalhista e contra a terceirização, o Sintero vai liderar no dia 28 de março um grande
ato público em Porto Velho com a participação de caravanas do interior e mobilização de
sindicatos de outras categorias.
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