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A 9ª Marcha dos Trabalhadores
sobre Brasília, ocorrida no último dia
24/5, foi um ato unitário, maciço,
forte e que cumpriu o papel de opo-
sição ao governo ilegítimo e contra
as reformas trabalhista e da Previ-
dência, que exterminam o direito ao
trabalho e à aposentadoria.
Trabalhadores metúrgicos e de di-
versas categorias do Sul Fluminense
se organizaram e foram até Brasília
para se unir a milhares de outros tra-
balhadores de todo o país no protesto
contra as reformas, também para
exigir a saída do governo ilegítimo do
Temer e eleições diretas já.
Segundo o presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, Silvio Campos: “A marcha
deu uma demonstração de força e
união dos trabalhadores, vitalidade
política do movimento sindical, coesão,
e, sobretudo, capacidade de mobiliza-
ção dos trabalhadores contra a retirada
de direitos”.
Durante a manifestação, as centrais
sindicais enfatizaram o seu compro-
misso com os trabalhadores e afir-
mam que não vão esmorecer na luta
em defesa dos direitos e da demo-

cracia, devendo reunir-se para dis-
cutir a continuidade da luta e, conti-
nuando a tramitar as reformas, ado-
tar o chamado a uma nova greve geral
maior do que do dia 28 de abril.
Violência contra os trabalhadores
Entidades sindicais condenaram a
violência contra trabalhadores em
Brasília. A marcha, que reuniu traba-
lhadores de todo o país, saiu pacifi-
camente das imediações do estádio
Mané Garrincha e, quando chegou
próximo ao Congresso Nacional, a
manifestação democrática e pacífica
foi recebida por uma polícia despre-
parada que, provocada por agentes
infiltrados, identificados pelos traba-
lhadores como estranhos ao movi-
mento, e por um grupo de masca-
rados, reprimiu de forma violenta
homens e mulheres que exerciam seu
direito de protestar.
A 9ª Marcha da Classe Trabalhadora,
organizada de forma unificada pelas
centrais sindicais, foi a maior mani-
festação em Brasília e reflete não só a
capacidade de luta dos trabalhadores
de todo o Brasil, mas, sobretudo, a
insatisfação da sociedade.

Marcha histórica
reúne 200 mil

em Brasília
Chile: surge
a miséria da
Previdência
privatizada

Enquanto o governo brasileiro busca
mudar a sua Previdência para,
segundo o Palácio do Planalto,
combater um rombo fiscal que está
se tornando insustentável para as
contas públicas, o Chile, o primeiro
país do mundo a privatizar o sistema
de previdência, também enfrenta
problemas com seu regime.
Reformado no início da década de 1980,
o sistema do país abandonou o modelo
parecido com o que o Brasil tem hoje,
sob o qual os trabalhadores de carteira
assinada colaboram com um fundo
público que garante a aposentadoria,
pensão e auxílio a seus cidadãos.
No lugar, o Chile colocou em prática algo
que só existia em livros teóricos de
economia: cada trabalhador faz a própria
poupança, que é depositada em uma
conta individual, em vez de ir para um
fundo coletivo. Enquanto fica guardado,
o dinheiro é administrado por empresas
privadas, que podem investir no mercado
financeiro.
Trinta e cinco anos depois, porém, o país
vive uma situação insustentável,
segundo sua própria presidente, Michelle
Bachelet. O problema: o baixo valor
recebido pelos aposentados.
A experiência chilena evidencia os
desafios previdenciários ao redor do
mundo e alimenta um debate de difícil
resposta: qual é o modelo mais justo de
Previdência?



De acordo com o calendário divul-
gado pela Receita Federal, o paga-
mento do primeiro lote de restituição
do Imposto de Renda 2017 será feito
a partir desse mês. Ao todo, serão
sete lotes de restituição, sendo o
primeiro no dia 16 de junho e os
outros em meados de cada mês, até
dezembro.
Idosos, portadores de doença grave
e deficientes físicos ou mentais têm
prioridade no recebimento.
Os valores das restituições do Imposto
de Renda são corrigidos pela variação
dos juros básicos da economia,
atualmente em 13% ao ano.
O cronograma de restituições do
Imposto de Renda 2017 é: 1º lote:
16 de junho, 2º lote: 17 de julho,
3º lote: 15 de agosto, 4º lote: 15 de
setembro, 5º lote: 16 de outubro,
6º lote: 16 de novembro e 7º lote:
15 de dezembro.

Restituição do
Imposto de

Renda começa
este mês

Centrais sindicais
indicam nova greve

geral em junho
Lideranças das centrais sindicais
se reuniram, na segunda-feira
(29), em São Paulo, onde
avaliaram como positivas as ma-
nifestações ocorridas em Brasília,
no dia 24 de maio. Os sindi-
calistas falam em "grande união
da classe trabalhadora e adesão
maciça da população" contra as
reformas trabalhista-sindical
(PLC 38/17 – PL 6.787/16) e
previdenciária (PEC 287/16)
propostas pelo governo.

Os representantes das centrais
também aproveitaram para
organizar nova greve geral, que
deve ocorrer na última semana
de junho, mas ainda sem data
definida.

Na próxima segunda-feira (5), às
10h, as centrais sindicais farão
uma nova reunião na sede da
Nova Central, em São Paulo,
para definir os próximos passos
do movimento sindical contra as
reformas do governo do presi-
dente Michel Temer (PMDB).

Participam da reunião a Nova
Central Sindical de Trabalhadores
(NCST), Força Sindical, Central
Única dos Trabalhadores (CUT),
União Geral dos Trabalhadores
(UGT), Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil (CTB),
Central dos Sindicatos Brasileiros
(CSB), Central Sindical e Popular
(Conlutas) e Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil (CGTB).


