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Movimentos sociais e sindicatos mantêm greve 
nesta terça em THE 

O movimento contra a Reforma da Previdência une as 

organizações 

Movimentos de bases sindicais, Central Sindical e Popular (CSP-

Conlutas) e demais movimentos sociais, populares e estudantis 

decidiram manter a Greve Geral nacional para esta terça-feira, dia 

5, em todo o país. Em Teresina, a partir das 8h ocorrerá a 

concentração em frente ao prédio do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). Trabalhadores do Sindicato dos(as) Servidores(as) 

Públicos(as) Municipais de Teresina (Sindserm) estarão em 

Assembleia Geral no Teatro de Arena, Praça da Bandeira, com o 

início da Greve de três dias de servidores da Superintendência 

Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) e depois seguirão 

para o ato público pelo centro da capital. 

Nacionalmente, a CSP-Conlutas declarou surpresa com uma 

desmarcação assinada pelas centrais sindicais CUT, Força 

Sindical, CTB, UGT, NTSC e CSB. “Isto acontece exatamente no 

momento em que o governo Temer está com dificuldade em 

conseguir o número de votos necessários para a aprovação do 

https://www.meionorte.com/noticias/movimentos-sociais-e-sindicatos-mantem-greve-nesta-terca-em-the-330390
https://www.meionorte.com/noticias/movimentos-sociais-e-sindicatos-mantem-greve-nesta-terca-em-the-330390


fim da aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. Acontece no 

momento em que na base aumenta a disposição em realizar a 

Greve Nacional e manifestações para derrotar definitivamente a 

Reforma da Previdência”, declarou a central em nota. 

“Nossa luta é nacional contra a Reforma da Previdência e todos 

os corruptos do Congresso Nacional. Estamos também com a luta 

local sobre o fato de que o prefeito Firmino Filho não concedeu o 

reajuste anual que vai contra o que diz a Constituição Federal e já 

o denunciamos na Polícia Federal por desvio de recurso da 

educação. Convocamos todos os mais de 22 mil servidores 

municipais a comparecerem neste dia que já foi informado para o 

prefeito e todo o secretariado como Greve Geral”, conta o 

presidente do Sindserm Teresina, Sinésio Soares. 

O movimento contra a Reforma da Previdência une as 

organizações de trabalhadores na tentativa de impedir a votação 

do projeto que foi adiada na Câmara. Estão confirmadas em 

Teresina as adesões de trabalhadores da educação municipal, 

saúde, Strans, do Instituto Federal do Piauí, professores da 

Universidade Estadual do Piauí, trabalhadores dos correios, 

dentre outros setores.  
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Movimentos sociais e sindicatos mantêm 

Greve Geral em Teresina para esta terça-

feira (05) 
"Nossa luta é nacional contra a Reforma da Previdência e todos os corruptos do Congresso 

Nacional" 

Movimentos de bases sindicais, Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas) e demais movimentos sociais, 
populares e estudantis decidiram manter a Greve Geral nacional para esta terça-feira, dia 5, em todo o 
país. Em Teresina, a partir das 8h ocorrerá a concentração em frente ao prédio do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). Trabalhadores do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina 
(Sindserm) estarão em Assembleia Geral no Teatro de Arena, Praça da Bandeira, com o início da Greve 
de três dias de servidores da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) e depois 
seguirão para o ato público pelo centro da capital. 

Nacionalmente, a CSP-Conlutas declarou surpresa com uma desmarcação assinada pelas centrais 
sindicais CUT, Força Sindical, CTB, UGT, NTSC e CSB. “Isto acontece exatamente no momento em que 
o governo Temer está com dificuldade em conseguir o número de votos necessários para a aprovação do 
fim da aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. Acontece no momento em que na base aumenta a 
disposição em realizar a Greve Nacional e manifestações para derrotar definitivamente a Reforma da 
Previdência”, declarou a central em nota. 

“Nossa luta é nacional contra a Reforma da Previdência e todos os corruptos do Congresso Nacional. 
Estamos também com a luta local sobre o fato de que o prefeito Firmino Filho não concedeu o reajuste 
anual que vai contra o que diz a Constituição Federal e já o denunciamos na Polícia Federal por desvio de 
recurso da educação. Convocamos todos os mais de 22 mil servidores municipais a comparecerem neste 
dia que já foi informado para o prefeito e todo o secretariado como Greve Geral”, conta o presidente do 
Sindserm Teresina, Sinésio Soares. 

O movimento contra a Reforma da Previdência une as organizações de trabalhadores na tentativa de 
impedir a votação do projeto que foi adiada na Câmara. Estão confirmadas em Teresina as adesões de 
trabalhadores da educação municipal, saúde, Strans, do Instituto Federal do Piauí, professores da 
Universidade Estadual do Piauí, trabalhadores dos correios, dentre outros setores.  

 

Fonte: Com informações da Ascom/Sindserm 
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Movimentos sociais e sindicatos devem manter greve 

geral contra a Reforma da Previdência 
Manifestação esta marcada para esta terça-feira 
Da Redação do Portal AZ*com informações do Sindserm4 de Dezembro de 2017, 17:00 

Movimentos sociais e sindicais vão manter a greve geral contra a 

Reforma da Previdência nesta terça-feira (05). Nacionalmente, a CSP-

Conlutas declarou surpresa com uma desmarcação do protesto assinada 

pelas centrais sindicais CUT, Força Sindical, CTB, UGT, NTSC e CSB. 

“Isto acontece exatamente no momento em que o governo Temer está 

com dificuldade em conseguir o número de votos necessários para a 

aprovação do fim da aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. 

Acontece no momento em que na base aumenta a disposição em realizar 

a Greve Nacional e manifestações para derrotar definitivamente a 

Reforma da Previdência”, declarou a central em nota. 

Presidente do Sindserm, Sinésio 

Soares (Foto: Divulgação) 

De acordo com o presidente do Sindserm Teresina, Sinésio Soares, a 

manifestação será mantida em Teresina e, inclusive, o prefeito Firmino 

Filho já foi informado. 

“Nossa luta é nacional contra a Reforma da Previdência e todos os 

corruptos do Congresso Nacional. Estamos também com a luta local 

sobre o fato de que o prefeito Firmino Filho não concedeu o reajuste 

anual que vai contra o que diz a Constituição Federal e já o denunciamos 

na Polícia Federal por desvio de recurso da educação. Convocamos 

todos os mais de 22 mil servidores municipais a comparecerem neste dia 
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que já foi informado para o prefeito e todo o secretariado como Greve 

Geral”, afirmou. 

Na capital piauiense, a partir das 8h ocorrerá a concentração em frente 

ao prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Trabalhadores 

do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm) 

estarão em Assembleia Geral no Teatro de Arena, Praça da Bandeira, 

com o início da Greve de três dias de servidores da Superintendência 

Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) e depois seguirão para o ato 

público pelo centro da capital. 

O movimento contra a Reforma da Previdência une as organizações de 

trabalhadores na tentativa de impedir a votação do projeto que foi adiada 

na Câmara. Estão confirmadas em Teresina as adesões de trabalhadores 

da educação municipal, saúde, Strans, do Instituto Federal do Piauí, 

professores da Universidade Estadual do Piauí, trabalhadores dos 

correios, dentre outros setores. 

Analistas-Tributários vão parar em todo país e fortalecem 

mobilização nacional contra a reforma da Previdência 

Os sete mil Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil (RFB) 

estarão mobilizados amanhã, 5 de dezembro, em todo o país contra a 

reforma da Previdência. O protesto é contra a retirada de direitos 

previstos na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016. 

Os Analistas-Tributários estarão organizados em atos públicos em frente 

às unidades da Receita Federal, nas superintendências, agências, Centros 

de Atendimento ao Contribuinte (CAC), delegacias, alfândegas e 

inspetorias do órgão. 

Durante a mobilização, vários serviços serão prejudicados, como: 

atendimento aos contribuintes; emissão de certidões negativas e de 

regularidade; restituição e compensação; inscrições e alterações 

cadastrais; regularização de débitos e pendências; orientação aos 

contribuintes; parcelamento de débitos; revisões de declarações; análise 

de processos de cobrança; atendimentos a demandas e respostas a ofícios 

de outros órgãos, entre outras atividades. 



Nas unidades aduaneiras, os Analistas-Tributários também não 

atuarão na Zona Primária (portos, aeroportos e postos de fronteira), nos 

serviços das alfândegas e inspetorias, como despachos de exportação; 

verificação de mercadorias; trânsito aduaneiro; embarque de 

suprimentos; operações especiais de vigilância e repressão; verificação 

física de bagagens, entre outros. 
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Piauí 

Firmino Filho é novamente denunciado ao Tribunal de Contas 

A denúncia foi protocolada na última sexta-feira (02). O 
responsável pelo caso é o conselheiro Alisson Felipe Araújo. 
RAYANE TRAJANO 
05/12/2017  07h26 - atualizado 07h28 

    

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina 

(Sindserm) denunciou o prefeito Firmino Filho (PSDB), ao Tribunal de 

Contas do Estado do Piauí por descumprir a norma estabelecida em 

relação às contas de precatórios do antigo Fundef (atual Fundeb). A 

denúncia foi protocolada na sexta-feira (02). 

Uma decisão do TCE determinou a abertura de duas contas 

vinculadas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino com o 

depósito dos recursos do antigo Fundef. Uma conta seria para 

transferir 60% dos recursos, destinado a pagamento dos professores; 

a outra receberia os outros 40%. Essa determinação é válida para 

todos as prefeituras do estado, mas, não foi cumprida pelo prefeito 

Firmino Filho, segundo relato do Sindserm. 
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Prefeito Firmino Filho (PSDB) 

Outro ponto citado foi que houve uma transferência no valor de R$ 

8.031.140,63 (oito milhões trinta e um mil cento e quarenta reais e 

sessenta e três centavos). 

O presidente do sindicato, Sinésio Soares, fez a denúncia com pedido 

de liminar para que o conselheiro determine novamente o bloqueio 

das contas. O responsável pelo caso é o conselheiro Alisson Felipe 

Araújo. 
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Trabalhadores do Piauí fazem protesto contra a reforma 

da Previdência 

Os trabalhadores se concentram na Praça Rio Branco e seguem em manifestação pelas 
principais ruas do Centro da capital, interditando as vias. Os manifestantes protestam 
contra os deputados federais  e senadores do Piauí que votaram a favor da Reforma 
Trabalhista.   

Matéria original 

Teresina manteve a greve nacional convocada pelas centrais sindicais. Técnicos da 
Universidade Federal do Piauí (Ufpi) aderiram ao movimento e somente o Hospital 
Universitário funciona nesta terça-feira (05). 

Os trabalhadores do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm) 
também devem aderir ao protesto, com a Strans, saúde e educação. Funcionários do 
Instituto Federal do Piauí (IFPI), professores da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), 
trabalhadores dos Correios, da Agespisa e Eletrobras, dentre outros.  

Fotos: João Henrique Veira/Ascom 
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A mobilização das categorias acontece em diferentes pontos, mas devem se concentrar na 
frente do prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nesta manhã.  

Os professores da Associação dos Docentes da UESPI – ADCESP se mobilizam na 
universidade, já os servidores municipais farão uma Assembleia Geral no Teatro de Arena, 
Praça da Bandeira, para decidir pelo início da greve de três dias de servidores da 
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) e depois seguirão para o ato 
público pelo centro da capital. 

A paralisação é um protesto contra a reforma da Previdência que deveria ser votada nesta 
semana, mas foi adiada. 

"Hoje não funciona nada na Ufpi com exceção do HU. Isso é um protesto contra a reforma 
da Previdência, que na verdade é um desmanche, um acinte a classe trabalhadora. Não 
houve discussão com a sociedade brasileira. É uma reforma autoritária", disse Francisco 
Leite, diretor de política sindical do Sintufpi. 

Devido ao protesto, alguns acessos ao campus da Ufpi na Capital foram fechados. A 
Associação dos docentes da Universidade Federal do Piauí (Adufpi), por exemplo, não 
aderiu ao movimento, mas é impossível a entrada de  veículos, bem como na reitoria e no 
Centro de Ciências da Natureza, entre outros.  

 


