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Previdenciários têm participação 
destacada no Dia Nacional de Lutas
Atos de protestos e 

paralisações por todo 
o país marcaram o Dia 
Nacional de Lutas, no 
último dia 11 de julho. 
As manifestações fo-
ram convocadas pelos 
sindicatos, movimen-
tos sociais, CUT e de-
mais centrais sindicais. 
Previdenciários de oito 
estados aderiram à pa-
ralisação. 

PARALISAÇÃO – Em 
Pernambuco, as mobili-
zações do Sindsprev fe-
charam as gerências do INSS 
em Recife, Caruaru, Gara-
nhuns,  Petrolina  e nas agên-
cias da Previdência Social na 
capital e no interior do esta-
do. Também ocorreram para-
lisações nos hospitais Barão 
de Lucena, Getúlio Vargas, 

Agamenon Magalhães, Geral 
de Areias e no Núcleo Esta-
dual do Ministério da Saúde.

PASSEATA – No Recife, 
um ato conjunto das centrais 
sindicais, movimentos so-
ciais e estudantis e sindica-
tos reuniu mais de oito mil 

pessoas. A passeata 
percorreu ruas do 
centro da cidade, 
com faixas, cartazes 
e camisas destacan-
do as reivindicações 
da pauta unificada 
dos trabalhadores. A 
passeata foi marca-
da pelo entusiasmo 
e criatividade dos 
servidores e dos tra-
balhadores em geral 
para se expressar. A 
população apoiou 
quando a manifes-

tação passou pelas 
ruas e avenidas do centro do 
Recife.

Os governantes foram alvos 
dos protestos, que defende-
ram uma série de reivindica-
ções dos servidores e dos tra-
balhadores em geral de diver-
sas categorias, com ênfase por 

mais recursos para serviços 
públicos gratuitos e de qua-
lidade.  O coordenador geral 
do Sindsprev-PE, José Boni-
fácio, avaliou que “atingimos 
nossos objetivos, divulgando 
nas ruas as bandeiras de lutas 

que sempre defendemos”. Ele 
enfatizou também a união das 
centrais sindicais, sindicatos, 
MST, movimentos sociais, 
estudantis e outros mais re-
centes, como o “Levante” e o 
“Passe Livre”.

Principais bandeiras de lutas
> Aposentadoria digna sem perda de direitos                           
(paridade entre  ativos e aposentados)

> Negociação coletiva 

> Direito de greve 

> Realização de concursos públicos 

> Redução da jornada de trabalho, 

> Destinação de 10% do PIB para a                                                                                                         
educação e 10% do Orçamento                                                 
da União para a saúde.

> Transporte coletivo de qualidade,

> Segurança e contra a corrupção
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Sindsprev mobiliza categoria nos locais de trabalho
Servidores da Saúde e do INSS paralisaram suas atividades por 24 horas e fizeram manifestação 

na manhã do Dia Nacional de Lutas.  Os previdenciários tiveram uma participação expressiva 
nos atos convocados pelo Sindicato em vários locais de trabalho. À tarde, os servidores participaram 

da passeata unificada, que teve concentração na Praça do Derby. 

DIA NACIONAL DE LUTAS

Policlínica Albert Sabin

Hospital Agamenon MagalhãesPoliclínica de Saúde Centro do Recife (Pam Centro)Hospital Barão de Lucena

Hospital Getúlio Vargas

Gerência Executiva do INSS em Caruaru

Gerência Executiva do INSS em Garanhuns
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Sindsprev mobiliza categoria nos locais de trabalho

Agência da Previdência Social da  Encruzilhada

Hospital Geral de Areias

Gerência Executiva do INSS em Petrolina

Agência da Previdência Social de Casa Amarela

Gerência Executiva 
do INSS no Recife

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde
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11 de julho 

Mais um marco decisivo 
na luta dos trabalhadores

O Dia Nacional de Lutas, 
ocorrido em 11 de julho, para-
lisou transportes, fábricas, por-
tos, serviços públicos, além de 
fechar lojas e bloquear rodovias, 
em centenas de cidades dos 27 
estados do Brasil. 

Manifestantes de sindicatos 
(urbanos e rurais), associações 
profissionais, movimentos so-
ciais, estudantis, MST, entre 
outros, foram às ruas e apresen-
taram seus anseios, demandas e 
reivindicações, com maior ênfa-
se à pauta trabalhista unificada 
apresentada pela CUT e demais 
centrais sindicais. 

Servidores do Ministério da 
Saúde e do INSS, mobilizados 
pelo Sindsprev-PE, destacaram-
se nas paralisações em Pernam-
buco e na passeata pelo Centro 
do Recife. Nossa categoria cor-
respondeu ao nosso chama-
mento, como sempre fez nos 
momentos necessários.

Para a direção do Sindsprev-
PE, todos nós fomos vitoriosos 
e saímos mais fortalecidos na 
nossa capacidade de organiza-
ção e mobilização neste mo-
mento histórico. Conseguimos 
dar mais visibilidade às nossas 
bandeiras de luta que sempre 
ocuparam os espaços públicos 
e chegaram às mãos dos gover-
nantes, muitas delas há déca-
das. Apesar da manipulação da 
“grande” mídia, o movimento 
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teve grande aceitação e reper-
cussão na sociedade.

Outro ponto positivo do pro-
testo nacional do dia11 de julho 
foi a união dos diversos movi-
mentos sociais e organizações 
populares, inclusive os princi-
pais grupos que realizaram gran-
des manifestações em junho. 
Vale ressaltar a convergência de 
muitas reivindicações que apon-
tam para um país melhor. 

Os protestos e paralisações 
do Dia Nacional de Lutas atin-
giram seus objetivos quando re-
percutiram junto à população, 
expressando que somos todos 
aliados, ao exigir do governo e 
do Congresso Nacional o aten-
dimento das nossas pautas tra-
balhista, social e política. 

Queremos ser atendidos

As demandas dos trabalha-
dores e da população são tantas 
que não dá mais para protelar 
com desculpas esfarrapadas de 
que não existem verbas. Sabe-
mos que os interesses dos em-
presários (construtoras, bancos, 
indústrias, agronegócio, mine-
radoras, empresas de telefonia, 
entre outras) estão sendo aten-
didos. Leis do nosso interesse 
são engavetadas pelos parla-
mentares, enquanto matérias de 
interesse dos patrões são rapi-
damente aprovadas.

Por um lado, a atual políti-
ca econômica prioriza o paga-
mento de dívidas a banquei-
ros e especuladores (superávit 
primário); beneficia o empre-
sariado com desonerações e 
isenções fiscais e cede a outras 
pressões do mercado. Sem fa-
lar na impunidade das grandes 
empresas sonegadoras, como 
a Rede Globo. Por outro lado, 
nas mesas de negociação, o 
governo só fez protelar, com 
ressalva para alguns grupos 
de trabalho que conseguiram 
algumas conquistas.

O coordenador geral do              
Sindsprev, José Bonifácio, afir-
mou que “Fomos às ruas com 
nossas bandeiras de luta em 
defesa da categoria e dos traba-
lhadores em geral, pela melho-
ria dos serviços públicos e por 
um Brasil mais justo”.

Bonifácio acrescentou que 
“apesar de haver avanços nas 
negociações em alguns seto-
res, o Governo Dilma não tem 
priorizado a pauta dos traba-
lhadores. Por isso, vamos con-
tinuar exigindo que o governo 
atenda nossas reivindicações. 
Estamos abertos ao diálogo e 
também prontos para novas 
mobilizações. Sempre fomos 
às ruas e vamos intensificar 
nossa presença nos espaços 
públicos para que continue-
mos avançando”. 

“Fomos às ruas com nossas bandeiras de luta em defesa da categoria e dos trabalhadores em geral; pela melhoria 
dos serviços públicos e por um Brasil mais justo”, afirmou o coordenador geral do Sindsprev, José Bonifácio.


