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Quadro Nacional - Dia Nacionais e Luta/Greve Geral  
 30 de junho de 2017 

 
 

 

ESTADO ATIVIDADES 

Alagoas 
 

As organizações Sociais Centrais e Sindicatos estão organizando ações de 
rua dia 30 de junho. Não tem decisão sobre indicativo de Greve Geral por 
tempo indeterminado no Seguro e Seguridade Social. 

Amazonas Haverá Atos Públicos no dia 30 de junho. 

 

Bahia 
 

A Oposição ao Sindprev/BA irá participar do Ato Público em conjunto com as 
demais entidades e Centrais Sindicais. 

6h – Ato no Iguatemi e as 15h caminhada pelo Centro da cidade.    
- Concentração em Campo Grande. 

 

 

Ceará 
 

O Sinprece/CE - em assembleia estadual dia 23/6, os servidores do 
Ministério do Trabalho, Saúde e Previdência deliberaram, por unanimidade, a 
paralisação no dia 30 de junho, “Greve Geral”, organizada por todas as 
centrais sindicais. O movimento é contra as reformas trabalhista e 
previdenciária. Ficou estabelecido a Praça da Bandeira como ponto de apoio. 
No interior, os servidores devem procurar as regionais das respectivas 
cidades, além engajar-se aos movimentos sociais e sindicais do município. 
Realização de Atos. 

Distrito Federal A Oposição ao Sindprev/DF irá participar das atividades de paralisação e 
Atos Públicos, nas cidades, em conjunto com as demais entidades e Centrais 
Sindicais. 

Espírito Santo 
 

Será realizada manifestações em Vitória e várias cidades do Estado e estão 
previstas Greves do transporte público e Universidade Federal. O 
SINDPREV-ES fará ato pela manhã na APS Beira Mar. Vão realizar 
assembleia para discutir a Greve por tempo indeterminado. 

Goiás/Tocantins 
 

Greve Geral com paralisação e Ato Público em Goiânia, dia 30/6, a partir das 
8h na praça cívica. 

Maranhão 
 

Ato unificado das Centrais com a participação do SINTSPREV, centrais, 
CUT, CSP CONLUTAS, UGT, CGTB e outras. 

Minas Gerais 
 

Em assembleia estadual aprovou Greve Geral com paralisação e realização 
de Atos Públicos.  

 

Pará 

Ato Público Conjunto com centrais sindicais, movimentos sociais sindicatos 
professores às 11h, em Belém, na Praça da República. Sindicato vai realizar 
Assembleia Geral para discutir a Greve por Tempo Indeterminado a partir de 
julho. 
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Paraná 
 

Convocada Greve Geral dos transportes públicos em Curitiba e nas 
principais cidades do Paraná. Ato público nas Montadoras em São Jose dos 
Pinhais fabricas Renault, WW e Audi. Os servidores Públicos em Guerra 
contra o Pacote Fiscal do novo prefeito Rafael Greca, que propõe aumentar 
a contribuição previdenciária e terceirização e publicação além de congelar 
os salários dos servidores e não cumprir os acordos de greves anteriores. 
Em várias cidades do Estado haverá manifestação e paralisações, as 
centrais do Brasil e Paraguai tentarão realizar ato na fronteira. Os servidores 
do INSS, SAÚDE, TRABALHO, FUNASA e ANVISA, em mobilização para a 
GREVE GERAL dia 30 de junho para dar um basta aos ataques do 
desgoverno temer exigindo a sua saída imediata da Presidência e a 
convocação de Eleições Diretas Já!!! 
Será realizada Assembleia Estadual dia 30 de junho para discutir a Greve 
Geral por Tempo Indeterminado. 
 

Pernambuco 
 

Os movimentos rurais, Centrais Sindicais, sindicatos, UFPR, transporte 
coletivo e movimentos sociais farão greve no dia 30/6.  

Piauí 
 

Estão previstos vários Atos na capital-Teresina com movimento Rural, Sem 
tetos e Centrais Sindicais. 

 

 

Rio de Janeiro 
 

Os servidores da seguridade social, reunidos em assembleia quinta-feira 
(22), aprovaram participar da construção da Greve Geral convocada para o 
dia 30 de junho e também paralisar as atividades por 24 horas.  A Greve 
Geral do dia 30 é contra as reformas da Previdência e Trabalhista, pela 
revogação da Lei das Terceirizações e pelo fim do governo de Michel Temer, 
altamente impopular e imerso em denúncias de corrupção. 
- Realização de Atos Públicos. 

 

 

Rio Grande do 
Norte 
 

Sindprevs/RN - Realizará dia Nacional de Paralisação/Greve Geral, dia 30 de 
junho. Em Mossoró, a Plenária Sindical definiu as mobilizações que serão 
realizadas no próximo dia 30 de junho, dia da GREVE GERAL. Os 
trabalhadores de Mossoró e região realizarão a tradicional descida do Alto de 
São Manoel, às 15h, até a Praça do PAX, com um grande Ato Público. 
A GREVE GERAL é um movimento nacional dos trabalhadores contra o 
Governo Temer e suas reformas, que são verdadeiros ataque frontais aos 
trabalhadores do Brasil. Muitas categorias, sindicatos, e Centrais devem 
realizar movimentos enormes por todo o Brasil. 

 

 

Rio Grande do 
Sul 
 

Para barrar as reformas da Previdência e Trabalhista e para derrotar o 
governo de Temer, trabalhadores federais da Saúde, Trabalho e Previdência 
do Rio Grande do Sul decidiram, por unanimidade, em assembleia geral 
realizada nesta segunda-feira (26), pela adesão à Greve Geral do dia 30 de 
junho. 
Além da adesão à Greve Geral, a categoria votou pela realização, no dia oito 
de julho, de uma nova assembleia para discutira campanha salarial de 2017 
e as próximas ações em relação a essa pauta. 

Rondônia Ato Público Conjunto às 8h, em Porto Velho, na praça três Caixa D’agua. 
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Santa Catarina 
 

Os servidores do INSS, do Ministério da Saúde e da Anvisa realizaram uma 
Assembleia Geral Estadual no último dia do 9º Congresso Estadual do 
Sindprevs/SC, 24 de junho, em Itá, e aprovaram a participação da categoria 
na Greve Geral do dia 30 de junho.  
Delegados e observadores retornaram aos locais de trabalho com os 
cartazes para divulgar a Greve Geral do dia 30 de junho. Também foi 
aprovada na Assembleia Geral do dia 24/06 a participação nos Atos do dia 
17 de julho contra a retirada dos direitos dos trabalhadores. 
 Em Florianópolis, a concentração começa às 8h da manhã, no centro, e o 
Ato, está marcado para as 15horas, em frente ao Ticen - Terminal de 
Integração do Centro. Haverá Atos Públicos. 

 Vamos parar o Brasil! Todos e todas na Greve Geral! 

 

 

São Paulo 
 

Em assembleias aprovou Greve Geral - paralisação e realização de atos. 
(16h MASP, Guarulhos 4h30min-aeroporto, Ribeirão Preto: 9h Rua Alvares 
Cabral, Araraquara 7h na Praça Santa Cruz. 
- Movimentos sociais e centrais sindicais reforçaram a Greve Geral.  
As centrais sindicais, (CUT, UGT, Força Sindical, CTB, Nova Central, CGTB, 
CSP-Conlutas, Intersindical, CSB e A Pública- Central do Servidor), 
convocam todas as suas bases para o calendário de luta-GREVE GERAL dia 
30 de junho. 
As centrais sindicais irão colocar força total na mobilização da greve em 
defesa dos direitos sociais e trabalhistas, contra as reformas trabalhista e 
previdenciária, contra a terceirização indiscriminada e pelo #ForaTemer. 

 

 

Informes do 
Devisa/Fenasps  

O Devisa/Fenasps está envolvido na luta e construção do dia 30/6 – Greve 
Geral, seguindo orientação da Federação. 
Realizando reuniões nos diversos locais de trabalho nos estados onde tem 
maior acesso: SC, RS, PR e SP. 
Representantes do Devisa e do Sinagências juntamente com os servidores 
da Anvisa realizarão atividades nos principais aeroportos. - 29 /6 - aeroporto 
de Viracopos e Guarulhos 
30/6 - Aeroporto de Congonhas e Porto de Santos 
Na quarta feira dia 28/6 será realizada reunião de organização na sede do 
Sinsprev /SP onde serão definidas todas as estratégias. 

 

Ainda sem informes: AC/AP/MS/MT/PB/RR/SE. 

 

 

Brasília, 28 de junho de 2017. 
 

FENASPS 

 
 
 


