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Informa

Se dependesse somente da pressa do governo e de seus 
apoiadores no Congresso Nacional, o desmonte da trabalhista/pre-
videnciário já teria ocorrido. O que tem evitado que isso aconteça é 
a mobilização do povo nas redes e, principalmente, nas ruas. 

Agora, se soma à luta contra a reforma o pedido de Diretas 
Já! Está claro que Michel Temer não pode ocupar o cargo – 
foi flagrado cometendo três crimes em menos de 15 minutos. 
Aceitar que Temer se mantenha na Presidência da República é 
dar razão ao “vale tudo”, que precisa ter fim.

Para reforçar o protesto contra a ameaça aos direitos sociais 

e exigir eleições diretas para presidente, o Sitesemg conclama 
todos os trabalhadores em entidades sindicais da Região Metro-
politana de BH e interior a aderirem à greve geral marcada para 
o dia 30 de junho.

Saia às ruas da sua cidade nesse dia e mostre que você 
discorda do destino que a PEC 287 quer dar às aposentadorias 
e pensões e acredita que o Brasil precisa ser governado por 
alguém que leve em conta a dívida social com os explorados, e 
não se limite a trabalhar em defesa própria e de meia dúzia de 
financiadores de campanhas.

Vamos às ruas?

GREVE  
GERAL!

30 DE JUNHO

Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Sindicais no Estado de Minas Gerais
FILIADO A FITES

SE A GENTE NãO pROTESTAR,  
O DESRESpEITO NãO VAI AcAbAR.

 POR DIRETAS JÁ  
E CONTRA O DESMONTE  
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

NOS VEMOS NA RUA!
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Unidos, nas ruas, pelo brasil

Em 28 de abril, dia em que milhares de trabalhadores 
fizeram greve em todo o país para protestar contra o des-
monte da legislação trabalhista e previdenciária, o Sitesemg 
esteve presente nas ruas de Belo Horizonte e de diversas 
cidades do interior de Minas.

Os integrantes da caravana de trabalhadores em enti-

dades sindicais que participaram da manifestação em BH 
traziam consigo uma única palavra de ordem: a defesa dos 
direitos sociais. E nem a chuva torrencial que caiu sobre a 
capital naquela manhã impediu que aproximadamente 50 
mil pessoas se juntassem para exigir que as reformas sejam 
definitivamente arquivadas.

Caravana organizada pelo Sitesemg  
se reuniu na sede

Dirigentes do Sitesemg participaram do ato em Patrocínio

Sob chuva, 50 mil pessoas participaram do ato em BH Maurício Gomes, presidente a do Sitesemg defendeu direitos sociais

Sitesemg levou às ruas o não a retirada de direitos

DIGA NãO
AO DESMONTE DOS 
DIREITOS SOCIAIS!

A ELEIÇÕES  
DIRETAS JÁ!

DIGA SIM


