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A greve geral, em meados de abril, pode cumprir um papel determinante em derrotar a Reforma Traba-
lhista e previdenciária. 

A greve geral é uma necessidade para derrotar as ataques colocados ao conjunto da classe trabalhado-
ra, a luta em defesa de nossa classe é o mais importante e uma necessidade neste momento, fato que 
exige organizações a ampla mobilização. 

Por isso, a iniciativa de realizar, unificada com as Centrais Sindicais coloca a classe dos trabalhadores 
contra a Reforma da Previdência, que atinge todos os trabalhadores e trabalhadoras, na ativa, aposen-
tados, desempregados e empregados.   

Jornal UST 

O Brasil parou contra a reforma da previdência 

No dia 15 de março, trabalhadoras e trabalhadores de todo o Brasil foram para rua em protestos, contra  à Reforma 
da Previdência do governo Temer, que pretende acabar com a aposentadoria e fazer o povo trabalhar até morrer e 
baixa remuneração.  
 

A capital paulista acordou sem metrô e sem ônibus, mas com diversos trabalhadores, lutando contra as reformas 
da Previdência e trabalhista, mesmo com muitas dificuldades para se locomover, a população em sua maioria apoi-
ou a paralisação e muitos se somaram à manifestação de cerca de 150 mil pessoas que tomaram a Avenida Paulista 
no fim da tarde, no ato unitário chamado pelas Centrais Sindicais. 
 

A Central Sindical UST nas ruas, o clima era de luta. O “Fora Temer” foi o coro comum, em todos os lugares da Av. 
Paulista, ficou claro a necessidade da construção da Greve Geral contra as reforma do Governo Temer.  



 

Federação Sindical Mundial 
 A Federação Sindical Mundial (FSM) organiza um Dia de Solidariedade com o Povo Palestino em 30 de março de 

2017 e apela aos seus sindicatos afiliados e amigos em todo o mundo para estarem na dianteira, desenvolvendo 
ações específicas. 
A luta pelo fim da agressividade e das colônias, pelo reconhecimento de um Estado palestino livre e independente 
nas fronteiras de 1967, com Jerusalém Leste como sua capital, depende primordialmente da luta dos povos, da 
luta da classe organizada e do movimento da classe trabalhadora, já que os trabalhadores participando dela estão 
completamente cientes da causa gerando intervenções imperialistas e atrocidades contra os povos, que é nada 
mais do que o apetite insaciável dos capitalistas por lucro contínuo através da exploração dos trabalhadores. 
Por isso, são os trabalhadores os que podem resistir que podem exigir e se levantar pelo fim da destruição do povo 
e da terra palestina, através das atividades e iniciativas de seus sindicatos. Os trabalhadores têm o poder de impor, 
através de suas lutas, suas justas demandas, às custas dos poucos em benefício dos muitos. A FSM esteve, está e 
estará ao lado do povo da Palestina. 
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