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28 de abril de 2017. Nesse dia, os movimentos sindical e social realizaram a maior greve dos últimos 100 anos no país. A 
mobilização nacional teve como objetivo barrar a aprovação no Senado da reforma trabalhista, que já foi aprovada na Câmara, 
e retirar da pauta dos deputados a reforma da Previdência Social nos próximos dias. 

De acordo com a CUT nacional, esta foi a maior greve trabalhista já realizada no país e foi comparada ao movimento de 
1989, quando 35 milhões de trabalhadores paralisaram suas atividades. “Ainda não há estimativa, mas a Central acha que 
vai ultrapassar esse número”, disse o presidente da CUT, Vagner Freitas.

Todas as categorias e todos os estados participaram da greve geral e de atos contra as reformas do governo ilegítimo de 
Michel Temer. 

Na UFRJ, trabalhadores e estudantes fecharam a Linha Vermelha. Soldados do Batalhão de Choque da PM se espalharam 
pela cidade perseguindo manifestantes como se fossem marginais. Muita gente ficou ferida com as balas de borracha e gás de 
pimenta. 

LEIA MAIS SOBRE ESSE DIA DE PROTESTOS NACIONAIS NO ENCARTE ESPECIAL SOBRE GREVE GERAL.    

Um dia de luta histórico
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“Revolução em Imagens”
O Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas (CFCH) realiza, de 3 de 
maio a 28 de junho, o evento “Re-
volução em Imagens”, que consiste 
na exposição de fotografias e car-
tazes, e na exibição de filmes com 
debates sobre a Revolução Russa de 
1917. No acervo sobre o tema, estão 
cerca de 30 imagens impressas e de 
outras 50 em mídias audiovisuais. 
O material estará em exibição no 
Espaço Memória, Arte e Sociedade 
Jessie Jane Vieira de Souza, localiza-
do no 2º andar do prédio da Deca-
nia do CFCH.

Serão realizadas visitas guiadas 
com estudantes da rede estadual 
nos períodos da manhã e da tarde. 
Na programação também estão 
confirmados dois seminários nos 
dias 7 e 21 de junho com a presença 
de professores e pesquisadores, entre 
outros. Em todas as “Quartas Ver-
melhas” ocorrerão sessões de filmes 
sobre a Revolução de 1917, segui-
das de debates com especialistas e o 
público. Serão exibidos Outubro e 
O encouraçado Potemkin, de Ser-
guei Eisenstein. 

Além de buscar uma troca de 
saberes interdisciplinares entre 
diversas unidades da comunidade 
universitária, as atividades têm 
essencialmente um caráter exten-
sionista por meio da interlocução 
com escolas de ensino médio, 
movimentos sociais e entidades 
de classe. Confira a programação 
abaixo:
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Dia 7/6
Mesa “A História da Revolução 

Russa (1917-1924)”. Horário: 9h 
às 12h. Local: auditório Professor 
Manoel Maurício de Albuquerque. 
Participantes: Lincoln de Abreu 
Pena (historiador, doutor em Histó-
ria Social, consultor político e de as-
suntos estratégicos de diversas insti-
tuições), Henrique Canary (mestre 
em História Contemporânea, tra-
dutor e revisor de russo e ex-editor-
-chefe da Editora Sudermann), 
Carlos Serrano Ferreira (professor 
de Ciência Política do IFCS-UFRJ) 
e Graziela Schneider (tradutora e 
professora de Literatura e Cultura 
Russa). 

Mesa 2: “A Revolução Russa 
e Brasil”. Horário: 14h às 17h. 
Local: auditório Professor Manoel 
Maurício de Albuquerque. Parti-
cipantes: Anita Leocádia Prestes 
(doutora em Economia Política e 
em História e professora aposen-
tada da UFRJ), José Paulo Netto 
(professor aposentado da Escola 
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 Com pesar informamos o faleci-
mento do técnico-administrativo João 
Maria Gonçalves, 65 anos, ocorrido no 
dia 14 de abril. O companheiro era 
servente de obras da Prefeitura Univer-
sitária, na Praia Vermelha.

 O estudante do 5º período de Bio-
logia da UFRJ, Lucas Freitas da Costa 
Duque, 20 anos, que se encontrava em 
trabalho de campo com professores 
e colegas do curso no município de 
Campos dos Goytacazes, foi vítima de 
infarto fulminante enquanto dormia. 
Sua morte foi constatada na manhã 
do dia 26 de abril. A diretoria do Sin-
tufrj lamenta o ocorrido e deixa seu 
abraço fraterno e solidário aos fami-
liares e amigos do estudante.  

de Serviço Social da UFRJ) e Mar-
celo Badaró (doutor em História e 
professor da UFF). 

 
Dia 21/6
Mesa “Revolução e o Mundo”. 

Local: auditório Professor Manoel 
Maurício de Albuquerque. Partici-
pantes: Marcelo Braz (professor da 
Escola de Serviço Social da UFRJ), 
Carlos Eduardo Martins (sociólogo 
e professor de Economia Política 
Internacional da UFRJ) e Luiz Edu-
ardo Motta (doutor em Sociologia 
e professor de Ciência Política do 
IFCS-UFRJ).

Mesa “Centenário e Atuali-
dade”. Mesa 2: "Perspectivas do 
Socialismo Contemporâneo”. Ho-
rário: 14h às 17h. Local: auditório 
Professor Manoel Maurício de Albu-
querque (andar térreo do prédio do 
CFCH). Participantes: Mauro Iasi 
(professor da Escola de Serviço So-
cial da UFRJ), Valério Arcary (his-
toriador, escritor, militante político 
e professor aposentado do Instituto 
Federal de São Paulo) e Juliano 
Medeiros (historiador e doutor em 
Ciência Política).
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Dia 3/5
Filme: Outubro, de Serguei 

Eisenstein. Horário: 14h. Local: 
auditório da Decania do CFCH. De-
batedor: Marco Antonio V. Santos 
(historiador).

Dia 10/5
Filme: Caparaó, de Flávio 

Frederico. Horário: 14h. Local: au-
ditório da Decania do CFCH. De-
batedores: Sargento Daltro Jacques 
Dornellas (militar, ex-guerrilheiro 

na Serra do Caparaó, exilado políti-
co e ex-deputado federal pelo MDB 
e posteriormente pelo PDT), Gelcy 
Correa (ex-militante político con-
tra a ditadura militar na década de 
1960) e Esther Kuperman, doutora 
em História e professora de História 
do Colégio Pedro II.

Dia 17/5
Filme:  Vermelhos e brancos, 

de Miklós Jancsó. Horário: 14h. Lo-
cal: auditório da Decania do CFCH. 
Debatedor: Ivan Capeller, profes-
sor da Escola de Comunicação da 
UFRJ.

 
Dia 24/5
Filme O encouraçado Po-

temkin, de Serguei Eisenstein. 
Horário: 14h. Local: auditório da 
Decania do CFCH. Debatedor: Luiz 
Arnaldo Campos, cineasta.

 
Dia 31/5
Filme:  Araguaia, de Ronaldo 

Duque. Horário: 14h. Local: au-
ditório da Decania do CFCH. De-
batedora: Victória Lavínia Grabois 
Olímpio, ex-militante política e 
atual presidenta do Grupo Tortura 
Nunca Mais.

 
Dia 14/6
Filme: Eles não usam black 

tie, de Gianfrancesco Guarnieri.
Horário: 14h. Local: auditório 

da Decania do CFCH. Debatedor: 
Pedro Cláudio Cunca Bocayuva, 
professor do Nepp-DH/UFRJ.

 
Dia: 28/6
Filme: Reds, de Warren Beatty. 

Horário: 14h. Local: auditório da 
Decania do CFCH. Debatedor: Edu-
ardo Coutinho, professor da Escola 
de Comunicação da UFRJ.
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A Coordenação de Esporte e Lazer do Sintufrj realiza na sexta-feira, 
5 de maio, às 15h, no campo da Prefeitura Universitária (no Fundão), 
reunião com os integrantes do time de futebol amistoso da entidade de 
classe. 

Após o bate-papo, a equipe faz um jogo treino para seleção dos jo-
gadores que participarão, no sábado, dia 6, da partida entre Sintufrj X 
Master Botafogo, às 9h, no campo da Prefeitura Universitária.   

!"#"$%&'()*+,-./"

)"*'+,%!"%$#'!#-+("%
!"$%(*+.+,/+!"*0$%%
01%0!2-+34"%!+%25*)

!""#$%&'()"*$%*!"+,&-.'()"*/-&$-.'01*0-1-2+&3"+2##"&3-45"$"6&7(+#"8&9:4,("&9-8#"$&7-52(4-&2&;+*(<("&=-$>(?28#"&@&!"&2%03"*4$-5"#-'01*3""4528-./"AB24-+&2&
3""4528-./"&52&3"?*8(>-./"&@&4$-()"1&;?-,&6*7%8"#5'9%+%&;?-,6&C->&2&02,(8-&0">D-&@& E*F$&!248-85"&3"*#"&@&:-'9#'+'()"%&E*F$&!248-85"&
3"*#"6&G-?(+&7-+-1-(-&2&C5(+$"8&9"-42$&@& 028-8&9(+)-&6*7%;-2)"1&0"H24#"&;<*+&@&<-#'9%+%&IJKLL&2M2?N+-42$&@&;$&?-#:4(-$&8/"&-$$(8-5-$&52$#2&O"48-+&$/"&52&
42$&N"8$-H(+(5-52&5-&3""4528-./"&52&3"?*8(>-./"&9(85(>-+&@&!"##%28"&$=&.-'1&-"$&>*(5-5"$&5-&3""4528-./"&52&3"?*8(>-./"J&
<%0>1&PQRS&TRUVAWRLL&&?+8#%22)"1*T,4-1&PQRS&TXILALRLLJ

3(5-52&Y8()24$(#Z4(-&A&[+D-&5"&!*85/"&A&0("&52&G-82(4"&A&0G

3M&\"$#-+&&IXLTL&A&32N&QRUVRAKUX&A&3=\G%VQRQITLL@LLLRAIR



 

!"#$%&'("')*$+,-#.'%'/0#1*2"'(%'3%+04"#*%'5'6"'7788'5'79'%':'(0';%*"'(0'<=7:'5'>>>?/*$+,-#.?"#4?@#'5'/*$+,-#.A/*$+,-#.?"#4?@#'5'B

!"!#$%&'(!'(!"!)*(&+'+#,(#-*#+

Mais reuniões para eleição de delegados sindicais 
de base foram realizadas entre os dias 20 e 27 
de abril. Algumas foram remarcadas por falta 

de quórum; em outras, os trabalhadores elegeram seus 
representantes nos locais de trabalho junto ao Sintufrj. 

Instituto de História
A categoria no Instituto de História elegeu seus 

representantes na reunião do dia 20 de abril. São eles: 
Ana Beatriz Pinheiro e Silva (titular) e Fernando de 
Oliveira Teixeira da Silva (suplente).

CCS, IPPN, FF e INDC
Nas reuniões do dia 24 de abril – na Decania e Bi-

blioteca do Centro de Ciências da Saúde (CCS), Instituto 
de Pesquisas de Produtos Naturais (IPPN), Faculdade 
de Farmácia e Instituto de Neurologia Deolindo Couto 
– não foi eleito nenhum delegado. Os trabalhadores 
presentes decidiram remarcar novas datas.

  
Aposentados e pensionistas 
No dia 25 de abril os aposentados elegeram seus 

representantes em votação através de urna instalada 
no Espaço Cultural do Sintufrj. Foram sete titulares e 
seus respectivos suplentes. São eles:

Helena Vicente, Arnaldo Bandeira, Nelson Alves Marins, 
Maria do Rosário Marins, Justina Gomes da Silva, Elza 
Borges e Vilton Cardoso (efetivos) e Odete dos Santos, 
Maria Luiza Lemos, Sebastião Modesto da Silva, Cecília 
dos Santos Silva, Iara Maria Magano, Reinaldo dos Santos 
e Maria Olindina Santos (suplentes).

PU e IPPMG
No dia 26 de abril houve reunião na Prefeitura Univer-

sitária e no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG), mas não foram eleitos delegados. 

Mais representantes são eleitos 

“A reforma da Previdência pode, 
sim, afetar aqueles que já se aposen-
taram. A flexibilização da mão de 
obra com a lei da terceirização ili-
mitada e a reforma trabalhista vão 
atingir muitas famílias. Além disso, 
o congelamento de investimentos 
nas áreas sociais vai tirar recursos 
da Saúde e da Educação. Todas essas 
medidas do governo Michel Temer 
têm que ser combatidas por todos, 
ativos e aposentados.” 

Este foi o alerta da Coordenação 
Geral do Sintufrj aos aposentados 
que compareceram à reunião no 
dia 25 de abril, no Espaço Cultural 

Sintufrj convoca aposentados para a luta

FAU e Museu Nacional
A eleição na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), 

prevista também para o dia 26, foi adiada. 
Já no Museu Nacional foram eleitos Edson Vargas da 

Silva, Ivanir Valentim Santorio Araújo e Antonio Britto de 
Araújo (titulares) e Fernanda Pires Santos, Nilson da Silva 
Dias e Jorge Luiz Silva (suplentes). 

da entidade, para tratar de vários 
assuntos, como, por exemplo, as 
ações judiciais, e participar da 
eleição de delegados sindicais de 
base. Dez pessoas se candidataram 
para disputar sete vagas.

Homenagem à Graça – A 
reunião foi aberta com um minuto 
de silêncio em memória da coorde-
nadora de Aposentados e Pensionis-
tas do Sintufrj Maria da Graça Pedro 
de Carvalho, que faleceu no dia 20 
de abril, aos 68 anos. Os presentes 
fizeram uma prece em homenagem 
também aos servidores falecidos nas 
últimas semanas. 

O momento é grave 
O coordenador-geral Francisco 

de Assis alertou os aposentados 
sobre a gravidade do momento, 
acrescentando que era preciso 
traçar estratégias para enfrentar 
os ataques do governo a direitos 
conquistados, junto com o con-
junto do movimento sindical e 
outras entidades representativas da 
sociedade civil, como a Confedera-
ção Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB, católica) e lideranças 
evangélicas que também sejam 
contra o desmonte da Previdência 
e das leis trabalhistas.

Ele explicou que, com a re-
forma da Previdência, a pensão 
por falecimento será reduzida a 
50% do valor; o aposentado que 
fizer jus a outra pensão terá que 
optar entre a aposentadoria e a 
pensão se somarem mais de dois 
salários mínimos. Com a reforma 
trabalhista, será rasgada a CLT, e, 
com a nova lei da terceirização, 
servidores podem ser terceirizados 
com direitos precários.

“O que está acontecendo no 
Brasil é roubo. Por isso sindicatos 
de trabalhadores em todo o país 

estão pedindo que se debata com 
familiares, amigos, vizinhos as 
reformas e outros direitos que estão 
sendo retirados, por este governo 
ilegítimo, da classe trabalhadora”, 
disse o coordenador.

Lutas internas
Francisco lembrou dos ataques 

do governo às ações judiciais, como 
os 28,86%, uma conquista transita-
da em julgado e que há pelo menos 
15 anos estava nos contracheques 
da maioria dos trabalhadores da 
UFRJ, mas que foi surrupiada pelo 
Ministério do Planejamento. 

“Vivemos um momento de 
grande instabilidade política e 
jurídica no país”, lembrou o coor-
denador. “Temos que lutar. Temos 
que ir para as ruas”, conclamou. 

A coordenadora de Aposentados 
e Pensionistas Maria Passerone 
completou: “Vamos dar as mãos 
e vamos à luta!”

Contracheque virtual
Há dois anos a Reitoria não 

imprime contracheques, que so-
mente são disponibilizados aos 
trabalhadores pela internet. Muitos 

aposentados continuam não tendo 
acesso aos recursos de informá-
tica e outros, e mal conseguem 
visualizar o documento na tela do 
computador. O jeito é pedir ajuda a 
conhecidos, mas, para isso, têm que 
fornecer o número da matrícula e a 
senha funcional, o que é arriscado.

O coordenador informou que o 
Sintufrj alertou a Reitoria sobre esse 
problema e que promete brigar (se 
necessário, na Justiça) por mais este 
direito usurpado dos aposentados. 
A demanda também será levada à 
Fasubra.

Reuniões semanais 
Todas as terças-feiras, às 10h, a 

Coordenação e o GT-Aposentados e 
Pensionistas do Sintufrj se reúnem 
na sede da entidade para discutir e 
encaminhar assuntos do interesse do 
segmento, assim como organizar a 
agenda de eventos, que inclui visitas 
aos companheiros que, por motivo 
de doença, não podem sair de casa. 

A recomendação da direção é 
que os aposentados e pensionistas 
mantenham seu cadastro na en-
tidade atualizado, para facilitar 
o contato.
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PR-6 – Eleição.
10h – Início da eleição no Iesc. Local: sala de reunião da 
pós-graduação.
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10h às 18h – Eleição na Escola de Serviço Social. Urna 
na Portaria.
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14h – Escola de Música, no prédio Ventura (Av. Chile, 
330/21º andar).
14h – A partir desse horário, eleição na CPST. Local: sala 13.
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Das 10h às 16h – Eleição no NCE. Urna na entrada da 
unidade.
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Ao tomar conhecimento 
da iniciativa da Pró-Reitoria 
de Pessoal de criar um Fórum 
Permanente de Políticas de 
Pessoal – composto pelos 
chefes de Recursos Humanos 
de todas as unidades da UFRJ 
e com participação do Sintufrj 
e da Adufrj –, a direção do 
Sintufrj avalia que este será um 
importante espaço de reflexão 
e mobilização para garantir 
uma política alinhada com os 
interesses da categoria.

Entretanto, não podemos  
nos esquecer de que o mandato 

desta Reitoria teve início com uma 
profunda crise na Pró-Reitora de 
Pessoal, visto que o candidato 
apresentado na campanha não foi 
o mesmo que assumiu o mandato. 
E tal crise no início da gestão levou 
ao desmonte de setores e também 
ao afastamento de pessoas que já 
conduziam a política de pessoal 
há bastante tempo dentro da Pró-
-Reitoria de Pessoal.

Da mesma forma, não podemos 
nos esquecer de que houve também 
uma disputa interna, promovida 
pela PR-5, na busca de transformar 
a Coordenação de Desenvolvimento 

de Pessoal parte da sua estrutura 
na oferta de cursos de extensão. Ou 
seja, possibilitar que os recursos do 
orçamento destinados à Capacita-
ção e ao Aperfeiçoamento da nossa 
categoria fossem utilizados para 
política de extensão da UFRJ. Um 
risco que poderia comprometer toda 
a política de desenvolvimento na 
carreira dos trabalhadores, e por isso 
manifestamos contrariedade quan-
do da aprovação do orçamento.

Não podemos nos esquecer, 
ainda, de que foi o atual pró-reitor 
de Pessoal, na época superinten-
dente de Pessoal, quem conduziu o 

processo de eleição para a escolha 
da representação dos Técnicos-
-Administrativos em Educação nos 
órgãos colegiados da UFRJ, e sua 
inabilidade política na condução 
do processo permitiu que nossa 
categoria ficasse por um longo 
período sem voz nos colegiados 
superiores.

Sabemos que a política do 
governo federal é atacar o serviço 
público e os trabalhadores de 
uma forma geral, bem como os 
movimentos sindical e popular 
e as frentes progressistas. Mas 
temos certeza de que a Reitoria 

está na mesma trincheira de 
luta em que nos encontramos, 
ou seja, na defesa da univer-
sidade pública e socialmente 
referenciada, e contra qualquer 
retirada de direitos da classe 
trabalhadora. Porém, estarmos 
na mesma trincheira de luta, na 
atual conjuntura, não significa 
que abriremos mão da nossa 
autonomia para continuar 
fazendo críticas e cobranças 
necessárias visando ao interesse 
da nossa categoria.

 Direção do Sintufrj 
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PR-4 vai investir em capacitação
A Pró-Reitoria de Pessoal 

(PR-4) informou que inicia-
rá o levantamento da mão de 
obra existente na universidade 
para realização de cursos de 
capacitação. A iniciativa da 
PR-4 é em cumprimento aos 
Decretos nº 5.707, de 23 de fe-
vereiro de 2006, e 5.825, de 29 
de junho de 2006.
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De acordo com a Divisão de 
Aperfeiçoamento na Carreira, 
o objetivo desse levantamento 
é conhecer de perto a situação 
funcional do servidor e, a par-
tir daí, implementar ações que 
visem ao aumento de compe-
tências que contribuam para o 
desenvolvimento tanto profis-
sional quanto pessoal durante 
toda sua carreira na UFRJ.

Muitos servidores técnico-
-administrativos em educação 
em condições de se aposentar 
ainda estão no primeiro nível 
de capacitação. A participação 

nos cursos pode elevar sua re-
muneração em até 12,16%.
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O levantamento visa, ain-
da, melhorar a eficiência da 
prestação de serviços à socie-
dade, adequando as compe-
tências dos trabalhadores aos 
objetivos gerais e específicos de 
cada unidade da UFRJ. O que, 
além de tudo, garantirá o de-
senvolvimento permanente do 
profissional. 
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O levantamento será reali-
zado por meio de formulário 
eletrônico, que será encami-
nhado aos chefes, coordena-
dores, diretores etc., para que 
repassem às suas equipes de 
trabalho e sejam preenchidos.  
Com base nesse diagnóstico, 
serão implementadas ações de 
capacitação que melhor aten-
dam à demanda, buscando a 
racionalização e efetividade 

dos gastos com capacitação.
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A Pró-Reitoria de Pessoal 
espera contar com a participa-
ção de todos os gestores para a 
realização da tarefa, e lembra 
que o artigo 2º, inciso II, do De-
creto nº 5.825, de 29 de junho 
de 2006, dispõe sobre a "corres-
ponsabilidade do dirigente da 
Ife, dos dirigentes das unidades 
acadêmicas e administrativas, 
e da área de gestão de pesso-
as pela gestão da carreira e do 
Plano de Desenvolvimento dos 
Integrantes do Plano de Carrei-
ra dos Cargos Técnico-Adminis-
trativos em Educação".
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O formulário estará dispo-
nível até 12 de maio de 2017 
e será encaminhado pelos RHs 
aos gestores, via e-mail. Caso 
alguém não receba, deve en-
trar em contato com o seu RH 
para preenchimento.  
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Ato unitário na Cinelândia é reprimido com violência 
No Rio de Janeiro, além dos 

protestos pela manhã em 
vários pontos, da Zona Sul 

à Zona Norte e Oeste, houve ato à 
tarde no Centro da cidade. Infe-
lizmente, a pretexto de combater 
os black blocs, a tropa de choque 
da Polícia Militar reprimiu com 
violência os manifestantes na 
Cinelândia. Os soldados lançaram 
sobre as pessoas bombas de efeito 
moral e balas de borracha.  

A comunidade da UFRJ (téc-
nicos-administrativos, professo-
res e estudantes) concentrou-se 
no início da tarde no Instituto 
de Filosofia e Ciências Sociais 
(IFCS) e saiu em passeata para a 
concentração geral, marcada nas 
escadarias da Assembleia Legisla-
tiva do Rio de Janeiro (Alerj). Com 
muitas palavras de ordem de Fora, 
Temer, os grupos percorreram a 
Rua Primeiro de Março em direção 
à Candelária. De lá, seguiram pela 
Avenida Rio Branco até a Cinelân-
dia, onde o ato seria finalizado. 
Mas foram surpreendidos pela 
repressão truculenta da tropa de 
choque da Polícia Militar.

Após as 16h, os black blocs 
iniciaram uma série de atos de 
vandalismo, sendo rechaçados 
pela tropa de choque, que investiu 
contra todos os manifestantes pelas 
ruas do Centro. A repressão teve 
início na Rio Branco. Os soldados 
da PM, auxiliados pelo Caveirão, 
vinham varrendo a passeata com 
chuvas de bombas e balas de bor-
racha. Corajosos, os manifestantes 
respondiam: “Não adianta nos 
reprimir, esse governo vai cair”. 
Muita gente acabou ferida, mas 
ainda assim seguiu em direção à 
Cinelândia. 

Das 17h em diante, o choque 
ocupou a Praça da Cinelândia 
e várias ruas adjacentes para 
dispersar, com muita violência, 
a mobilização. Ônibus foram 
queimados. Os reflexos do tumulto 
chegaram à Lapa. O ato de encerra-
mento na Cinelândia acabou não 
ocorrendo. As pessoas que ainda 
se concentravam fugiram do local 
desesperadas. Até bombas sobre 
o palco montado foram jogadas. 
Nem mesmo quem estava nos 
bares e restaurantes do entorno 
escapou da ira dos PMs. 
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Trabalhadores e estudantes 
fecham a Linha Vermelha 

greve geral começou quente 
na UFRJ. A Linha Vermelha, 
importante via expressa 

do Rio de Janeiro, foi totalmente 
fechada na altura do Hospital Uni-
versitário, na madrugada da sexta-
-feira, 28 de abril, dia nacional de 
protestos organizado pelas centrais 
sindicais contra as reformas da 
Previdência e trabalhista.

Com palavras de ordem como 
“Fora, Temer!” e “Greve geral der-
ruba o capital”, cerca de 150 pes-
soas bloquearam a via a partir das 
5h30 da manhã por mais de uma 
hora. Técnicos-administrativos em 
educação, estudantes e coordena-
dores do Sintufrj participaram da 
mobilização.  

A ação radical contou também 
com a participação de militantes 
e lideranças do DCE Mário Prata, 
da Associação de Trabalhadores 
Terceirizados da UFRJ, de orga-
nizações políticas, como a União 
da Juventude Rebelião, Partido 
Comunista Revolucionário, Mo-
vimento Luta de Classe, Coletivo 
Rua, Coletivo Tribo, do Sindicato 
dos Telefônicos e da Associação dos 
Estudantes Secundaristas.

Ação
Inicialmente os manifestantes 

bloquearam a via expressa com 
ajuda de veículos atravessados 
nas pistas, e depois com pneus em 
chamas. O tráfego foi interrompido 
em direção à Avenida Brasil e ao 
Centro do Rio. Houve relatos de 
congestionamento até a Avenida 
Washington Luiz, na altura do 
município de Gramacho.

Em seguida, os manifestantes 
saíram em passeata pelo viaduto 
da Linha Vermelha e fecharam a 
entrada da Cidade Universitária. 
“O ato mostrou que a greve geral 
conseguiu ter efetividade. Além das 
categorias que pararam, muitas 
vias foram fechadas. Militantes 
de base da UFRJ, do DCE e do 
Sintufrj cumpriram uma missão 
importante intervindo na Linha 
Vermelha, para dar visibilidade à 
greve”, avaliou o diretor do Depar-
tamento da Juventude do Sintufrj, 
Esteban Crescente.

A UFRJ na luta 
A adesão da comunidade 

universitária da UFRJ à greve, 
principalmente dos técnicos-
-administrativos em educação, 
foi considerada um sucesso. Na 
madrugada, antes do ato na Linha 
Vermelha, militantes percorreram 
salas dos Centros, no Fundão, 
interditando seus acessos.  

Além disso, as administrações 
dos Centros orientaram pela sus-
pensão das atividades acadêmicas 
e administrativas por motivo de 
segurança e devido à dificuldade de 
acesso dos trabalhadores ao cam-
pus, inclusive dos terceirizados, 
em razão da adesão dos meios de 
transporte coletivo à greve. 
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A greve geral no país 
transportes públicos, bancários e 
professores, foram instados a par-
ticipar”, disse a rede, informando 
que as manifestações “estão 
acontecendo em todo o país”. 
Segundo o informativo, “pesquisas 
sugerem que o presidente Temer é 
muito impopular, mas até hoje ele 
ainda não havia enfrentado uma 
manifestação em massa como a 
greve geral de sexta-feira”.

“Os sindicatos decidiram 
desafiar (o presidente Michel Te-
mer) nas ruas e nesta sexta-feira 
o submetem a uma prova de fogo 
com a convocação de uma greve 
geral que encontrou apoio inespe-
rado além das tradicionais alas da 
esquerda”, diz o espanhol El País. 
O argentino Clarín disse que esta 
é a “primeira greve geral no Brasil 
em 21 anos”. 

“O governo, incluindo vários 
ministros, está envolvido em um 

escândalo de corrupção e coloca 
em ação reformas particularmente 
impopulares, incluindo a da Previ-
dência”, destacou o jornal francês 
Le Figaro.

Mais interdições
Além da Linha Vermelha, hou-

ve interdições em outras vias, como 
na Radial Oeste, na altura da Man-
gueira (sentido Centro), na Ponte 
Rio-Niterói, sentido Rio, por mais 
de uma hora, na BR 101 (Niterói-
-Manilha e Avenida do Contorno). 
Piqueteiros mantiveram a Estação 
das Barcas fechada por toda a 
manhã, mas foram dispersos com 
violência por tropas de choque da 
Polícia Militar, conforme ocorreu 
em outros lugares.  

A greve esvaziou a zona 
portuária no início da manhã. 
O túnel Marcelo Alencar foi 
bloqueado por manifestantes 

por três horas, e a Avenida Rodri-
gues Alves (próximo à Rodoviária) 
também foi foco de manifestações, 
com reflexos no Caju e na Avenida 
Brasil. Houve protestos também no 
aeroporto Santos Dumont, reprimi-
dos pela polícia. 

A Rua Pinheiro Machado, 
em Laranjeiras, foi fechada. Em 
frente ao Palácio Guanabara, sede 
do governo do Estado do Rio de 
Janeiro, servidores estaduais sem 
salários realizaram aula pública 
e mobilização.

São Paulo
Linhas do metrô, ônibus e 

trens não circularam; estradas 
que dão acesso à cidade e ave-
nidas foram fechadas. No centro 
de São Paulo, manifestantes 
bloquearam com barricadas 
uma via e um trecho da Rodovia 
Presidente Dutra no acesso ao 

aeroporto internacional de Gua-
rulhos. Trabalhadores fizeram 
um protesto pela manhã diante 
do Teatro Municipal, no Centro. 
Manifestantes param a BR 153 
em São José do Rio Preto.

Demais cidades
Também houve protestos e 

bloqueios de vias em Brasília e em 
Salvador (BA), Belém (PA), Goiânia 
(GO) São Luís (MA), Belo Horizonte 
(MG), Maceió (AL), Fortaleza (CE), 
Porto Alegre (RS) e inúmeras outras 
cidades – grandes e pequenas – do 
país. A movimentação de mercado-
rias para exportação foi suspensa 
nos maiores portos. 

Em Salvador, por exemplo, a 
manifestação reuniu cerca de 30 
mil pessoas. Em Juiz de Fora, 50 
mil pessoas foram às ruas contra 
as reformas da Previdência e 
trabalhista.

O Brasil amanheceu em 
greve no dia 28 de abril. E 
esta pode ter sido uma das 

maiores greves geral da história 
recente do país, em resposta ao 
governo golpista e seus ataques 
aos trabalhadores com a retirada 
de direitos históricos, como a CLT 
e a aposentadoria.

As manifestações começaram 
durante a madrugada, com 
fechamento de estradas e vias 
importantes nas capitais do país, 
ônibus queimados, piquetes em 
portas de fábricas e indústrias, 
como na Companhia Siderúrgica 
Nacional, em Volta Redonda. 

A greve geral organizada pelas 
centrais sindicais não atingiu 
apenas os grandes centros urbanos, 
mas também as periferias e regiões 
remotas. Transportes coletivos 
como ônibus, trens, barcas, metrô 
deixaram de funcionar em várias 
cidades, pelo menos na parte da 
manhã. O dia nacional de protestos 
fechou bancos, escolas, academias, 
comércios e serviços públicos que 
não lidam com vida.  

Além do movimento sindical 
(nas suas mais variadas nuances 
reunido numa coesão histórica), 
a greve contou com a adesão dos 
movimentos sociais e populares. 
“Isso nos dá segurança para 
afirmar que esta será a maior 
greve da história do Brasil”, disse 
Raimundo Bonfim, da Central de 
Movimentos Populares.

Fasubra na greve
Técnicos-administrativos em 

educação da base da Fasubra país 
afora participaram ativamente das 
manifestações. Em muitas insti-
tuições, como ocorreu na UFRJ, 
vias de acesso aos campi foram 
fechadas, como na UFRN, Ufes, 
UFpel e UFJF, entre outras. 

“Baderna”, diz governo
No entanto, a primeira mani-

festação oficial do governo sobre a 
greve geral foi feita pelo ministro 
da Justiça, Osmar Serraglio: “Não 
temos greve, o que temos é uma 
baderna generalizada. Não é 
uma greve nacional, porque o 
comércio funciona, as indústrias 
funcionam, os trabalhadores estão 
indo aos seus locais de trabalho”. 

Repercussão
A mídia nacional tentou escon-

der ou minimizar a greve geral, 
mas a internacional não. Jornais 
como El País, Clarín, The Wall 
Street Journal, Deusth Welle e a 
rede BBC destacaram a paralisação 
em suas páginas na internet:

“Brasil atingido pela primeira 
greve geral em duas décadas”, 
divulgou a BBC. “Milhões de tra-
balhadores, incluindo pessoal de 
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O Dia do Trabalhador (e não 
do trabalho) marca a tra-
jetória de organização da 

classe trabalhadora por direitos e 
garantias conquistados. É também 
momento de reflexão e luta por 
mantê-los e por mais a conquistar. 
Mas neste ano, reveste-se de gravi-
dade, diante de tantos ataques do 
governo ilegítimo de Michel Temer.

A história do 1º de Maio re-
monta à década de 1880, fruto 
de movimentos de trabalhadores 
pelo mundo por direitos mínimos, 
como a jornada de 8 horas, com 
manifestações, confrontos, víti-
mas, prisões e morte de sindicalis-
tas. Por conta disso, organizações 
internacionais de trabalhadores 
assumiram a data como o dia 
internacional de reivindicação de 
condições de trabalho.

A data, depois, foi adotada por 
alguns países no início do século 
passado como Dia do Trabalhador. 

Golpistas apostam na desigualdade para 
o bom funcionamento do capitalismo

No Brasil, a organização começou 
a partir de 1917, quando trabalha-
dores resolveram parar o trabalho 
para reivindicar direitos. Em 1924, 
reconhecendo a data, o governo 
federal decretou feriado oficial. 
Foi no 1º de maio de 1943 que a 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) foi anunciada. 

Fim de uma era... 
No entanto, em pleno século 

XXI e às vésperas de 1º de maio, 
depois de aprovar a terceirização 
ilimitada em todas as atividades, 
a Câmara Federal aprovou uma 
reforma trabalhista que vai rasgar 
esta mesma CLT. E ainda ameaça, 
para breve, aprovar uma reforma 
da Previdência que impedirá 
a aposentadoria de milhões de 
brasileiros.

Contra tudo isso, centrais 
sindicais e movimentos sociais 
organizaram em todo o país uma 

grande greve geral no dia 28 de 
abril contra a usurpação dos di-
reitos do povo.

“Se a classe que vive do traba-
lho tivesse a noção do que está para 
acontecer, essa greve geral do dia 
28 seria por tempo indetermina-
do”, disse André Machado, juiz da 
6ª Região e membro da Associação 
dos Magistrados do Trabalho, ao 
ler o texto da reforma trabalhista: 
“Se pudesse resumir o que está 
acontecendo, eu diria que o direito 
do trabalho, como direito tutelar, 
deixará de existir. (...) Todas as 
propostas foram elaboradas clara-
mente com o intuito de defender 
os interesses do capital. (...) Trata-
-se da aplicação do aspecto mais 
perverso do neoliberalismo, que 
é a redução do trabalhador a um 
ser isolado, numa luta infindável 
pela sobrevivência, de todos contra 
todos.”

A publicação The Intercept 

denunciou que lobistas de as-
sociações empresariais são os 
verdadeiros autores de uma em 
cada três propostas de mudanças 
na reforma trabalhista. 

“Os textos defendem interesses 
patronais, sem consenso com 
trabalhadores, e foram protoco-
lados por 20 deputados como se 
tivessem sido elaborados por seus 
gabinetes”, revelou o informativo.

Golpe contra o país
Inequívoca prova de que o 

golpe – parlamentar, jurídico, 
empresarial e midiático – não era 
apenas para destituir uma presi-
denta democraticamente eleita e 
que não cometeu crime algum. 
Mas uma violenta guinada liberal, 
rumo ao Estado mínimo, contra 
políticas sociais, programas de 
proteção social e de distribuição de 
renda que praticamente elimina-
ram a pobreza extrema no Brasil. 

Um golpe contra o processo de 
desenvolvimento que conseguiu 
tirar o Brasil do Mapa da Fome 
e pelo fim de políticas contra a 
desigualdade. Porque os golpistas 
apostam na desigualdade para o 
“bom funcionamento” do capi-
talismo, com mão de obra barata.

Porém, pesquisa recente reve-
lou que 92% da população (isso 
significa milhões de pessoas) 
rejeita as reformas, e apenas 4% 
aprova o governo Temer. A resposta 
será nas urnas e nas ruas.

Por tempo indeterminado 
– Os trabalhadores dos Correios 
entraram em greve no dia 26 por 
tempo indeterminado contra as 
privatizações, as demissões em 
massa, o fechamento de agências 
e o desmonte da empresa.

Fontes: EBC, Sites 247, Con-
versa Afiada e Esquerda Diário, 
The Interpect.
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CPST fará exames periódicos 
nos servidores da Prefeitura

A Coordenação de Políti-
cas de Saúde do Trabalhador 
(CPST) iniciará o planejamen-
to do Programa de Controle 
Médico em Saúde Ocupacional 
(PCMSO) dos 384 trabalhado-
res da Prefeitura Universitária 
(PU).  

O compromisso foi firma-
do pelo coordenador-geral da 
CPST, Eduardo Oliveira, em 
reunião no dia 18 de abril com 
o prefeito Paulo Mário Ripper e 
com a chefe da Seção de Saúde 
do Trabalhador e coordenadora 
da Comissão Interna de Saúde 
do Servidor Público (Cissp) da 
PU, Marilurde Donato. 
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O PCMSO é chamado de 
exame periódico e integra as 
normas da política de saúde 
do servidor público federal. A 
realização desse exame é uma 
reivindicação histórica dos tra-
balhadores da PU. Oficialmen-
te, desde 2012 as equipes de 
saúde da prefeitura solicitavam 
o benefício, e foi isso que levou 
Marilurde Donato a solicitar ao 
prefeito uma conversa urgente 
sobre o assunto. 

“Obtivemos então o compro-
misso do coordenador da CPST, 
Eduardo Oliveira, na presença 
do prefeito Paulo Mário Ripper, 
em iniciar o planejamento do 
PCMSO na Prefeitura Universi-
tária para começar a execução 
dos exames periódicos no segun-
do semestre”, disse Marilurde.  

0/1/'+&'2034

“A Seção de Saúde do Traba-
lhador da prefeitura tem como 
objetivo principal a promoção e 
a prevenção aos agravos à saú-
de física e mental do servidor. 
Então, com esse objetivo, nós 
solicitamos que essa seção tra-
balhe como um polo da CPST, 
para que a gente possa levar 
adiante as ações em saúde. A 
Cissp e a Seção de Saúde do 
Trabalhador trabalham com o 
mesmo objetivo, que é promo-
ver e prevenir esses agravos, e, 
dentro desta política, trabalha-
mos em conjunto com a CPST”, 
explicou Marilurde.

Uma das integrantes da 
Cissp da PU, Alzira Trindade, 
complementa, dizendo que os 
exames periódicos são o ponta-
pé inicial para a instauração da 

política de saúde na prefeitura. 
“Aí estaremos aptos a tra-

balhar com a saúde dos traba-
lhadores, inclusive com a segu-
rança em saúde nos ambientes 
de trabalho. A Cissp tem que 
fiscalizar todas as ações e os 
dados de saúde e segurança que 
vão ser realizados pela Seção de 
Saúde do Trabalhador. Então, 
uma coisa anda junto com a 
outra”, disse Alzira.

Na reunião foi lembrado 
também aos gestores que foi 
encaminhado à CPST, em ja-
neiro deste ano, o plano de ação 
da Seção de Saúde do Trabalha-
dor da Prefeitura Universitária, 
solicitando a parceria dos inte-
grantes da equipe da CPST para 
realizar as ações de prevenção 
e promoção de saúde dos traba-
lhadores da unidade.
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Até agora, na UFRJ, só exis-
te a Comissão Interna de Saú-
de do Servidor Público (Cissp) 
da Prefeitura Universitária. As 
Cissps fazem parte da estru-
tura do Sistema Integrado de 
Atenção à Saúde do Servidor 
(Siass), que foi criado por de-
creto em 2009 com a tarefa de 
normatizar a política de saúde 
do trabalhador no serviço pú-
blico federal. A CPST é a sede da 

unidade 50 do Siass no Estado 
do Rio de Janeiro.

A Cissp da prefeitura está 
na segunda gestão. Em março 
de 2016 foram eleitos os atuais 
integrantes. As ações em saúde 
do trabalhador na prefeitura co-
meçaram a ser fomentadas em 
2009 pela enfermeira do traba-
lho e doutora em saúde do tra-
balhador, Marilurde Donato. Ela 
veio da Escola de Enfermagem 
Anna Nery na gestão do prefeito 
Hélio de Mattos para desenvolver 
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trabalho com dependentes de 
álcool e outras drogas, entre os 
servidores da prefeitura. 

Desse trabalho nasceu a Se-
ção de Atenção em Saúde do 
Trabalhador, que evoluiu para a 
Seção de Saúde do Trabalhador, 
em 2016, para atender à nova po-
lítica nacional de saúde e segu-
rança do trabalhador, e à política 
de saúde e segurança do servidor 
público federal. Marilurde, que 
fez parte da primeira gestão da 
Cissp, foi reeleita para a segunda 

gestão (2016-2018), agora como 
coordenadora. 

Na prefeitura são 13 ciss-
peiros e um suplente. São eles: 
Alzira Trindade, Angela Iaffe, 
Boaventura Souza Pinto, Cláu-
dio Gonçalves Fernandes, Edson 
José da Costa, Iracema Ferreira, 
Ivan Coelho, Jaildo Elias da Silva, 
Josafa dos Santos, Marilurde Do-
nato, Milton Francisco da Silva, 
Sérgio de Oliveira Flores, Wilson 
Coelho e Aparecida Lúcia Castro 
(suplente).
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rejeição às reformas da 
Previdência e trabalhista 
do governo ilegítimo de 

Michel Temer beira a una-
nimidade. Prova disso são os 
resultados da pesquisa feita pela 
Vox Populi (entre os dias 6 e 10 
de abril) e encomendada pela 
Central Única dos Trabalhadores 
(CUT): 93% dos brasileiros são 
contra o aumento da idade mí-
nima da aposentadoria para 65 
anos e do tempo de contribuição 
(25 anos). O congelamento dos 
gastos públicos (já aprovado) pe-
los próximos 20 anos foi reprova-
do por 83% dos entrevistados e a 
Lei da Terceirização, sancionada 
por Temer em março, teve 80% 
de discordância.

Paralelamente à rejeição po-
pular ao pacote antipovo, desce 
ladeira abaixo a popularidade de 
Temer: apenas 5% consideram  
seu desempenho ótimo ou bom, 
e 65% classificam a atuação do 
presidente ilegítimo como ruim 
ou péssima. E a maioria (51%) 
já percebeu que o combate à 
corrupção está pior. Com este 
cenário, os parlamentares, mes-
mo os golpistas, estão temendo 
as urnas, e já botaram as barbas 
de molho. Até partidos aliados 
do governo já declararam que 
não obrigarão o voto fechado 
das bancadas. 

O povo nas ruas 
impôs mudanças 
No dia 19, o relator da Proposta 

de Emenda à Constituição (PEC) 
287/16, Arthur Maia (PPS-BA), 
apresentou o relatório final para 
ser discutido e votado na comissão 
especial sobre a reforma e depois 
no plenário da Câmara. Estavam 
previstos debates para os dias 25 e 
27 e início da votação na comissão 
para terça-feira, 2 de maio. Confira 
as alterações feitas na proposta 
original do governo:

Idade – Entre as principais 
alterações feitas pelo governo 
na sua proposta de reforma está 
a regra de aposentadoria para 
homens e mulheres: agora, a 
idade mínima será de 65 anos 
para homens e 62 para mulheres, 
e ao invés de contribuírem por 49 
anos para obter a aposentadoria 
integral, contribuirão por 40 anos. 
Mas o tempo mínimo foi mantido: 
25 anos. 

O tempo continua excessivo e 
inalcançável para grande parte dos 

Recuos do governo não 
amenizam o prejuízo ao povo

brasileiros. Estudos provam que 
90% dos que recebem o benefício 
hoje não conseguiriam se aposen-
tar pelas novas regras.

O cálculo do valor do benefício 
de acordo com o tempo de contri-
buição também mudou: no texto 
original o valor seria calculado 
considerando 51% da média da 
contribuição acrescido de 1% por 
ano de tempo de contribuição, até 
chegar aos 100%. Agora será 70% 
da média acrescido de 1,5% para 
cada ano que superar 25 anos de 
tempo contribuição, mais 2% por 
cada ano que superar 30 anos e 
2,5% para cada ano que superar 
35 anos, até os 100%, aos 40 anos.

Transição – No texto original 
referente ao regime de transição, 
mulheres com 45 anos ou mais 
e homens com 50 anos ou mais 
teriam que trabalhar 50% a mais so-
bre o que faltasse para se aposentar. 

No novo texto, não há mais a 
idade mínima para o regime de 
transição. Logo, todos estão neste 
grupo. No substitutivo, o pedágio é 
menor: de 50% passou para 30% do 
que faltar para a mulher cumprir 30 
anos de contribuição, e o homem, 
35 anos.

No entanto, pelas regras pro-
postas, todos deverão atingir uma 
idade mínima para se aposentar: 
53 anos para mulheres e 55 para 
homens.

A partir de 2020, o limite de 
idade irá subir um ano a cada dois 
anos, até atingir a data em que o 
pedágio for cumprido.

O BPC e o mínimo – Outra 
mudança importante é a vincu-
lação de pensões de Benefícios de 
Prestação Continuada (BPC) ao 
salário mínimo (o texto original 
previa a desvinculação). E o acesso 
ao benefício, que era de 70 anos no 
texto anterior, passou para 68 anos 
no texto substitutivo.

Pensão – Permanece a cota 
familiar em 50% da pensão por 
morte acrescida de 10% para 
cada dependente. Porém, agora 
há a possibilidade de acumular 
aposentadoria e pensão, mas só 
até dois salários mínimos (para 
os demais casos, tem-se que optar 
pelo benefício de maior valor).

Aposentadoria dos tra-
balhadores rurais – No texto 
original da proposta do governo, 
os trabalhadores do campo seriam 
incluídos no regime geral da 
previdência com idade mínima 
de 65 anos e 25 anos de tempo de 

contribuição. No texto substitutivo, 
as mulheres trabalhadoras rurais 
poderão se aposentar aos 57 e os 
homens, aos 60, e o tempo de 
contribuição será de 15 anos.

Policiais e professores 
– A idade mínima de aposen-
tadoria para professores foi 
reduzida de 65 anos para 60, e a 
dos policiais federais rodoviários 
e ferroviários federais para 55, 
com 25 anos de contribuição e 

De acordo com o Departa-
mento Intersindical de Asses-
soria Parlamentar (Diap), a 
proposta continua a ser perversa 
e contrária aos direitos dos segu-
rados e servidores.

Embora atenda a algumas 
demandas (nenhum benefício 
de pensão ou assistência será 
inferior ao salário mínimo, e 
introduz diferença de idade para 
aposentadoria entre homens 
e mulheres, mantém aposen-
tadoria especial de professor e 
policial [em condições piores], 
restabelece direito ao provento 
integral no caso de invalidez 
por doença profissional, entre 
outras), o substitutivo mantém a 
essência da PEC 287, e a agrava 
em vários aspectos, tais como: 

Valores ínfimos e acesso difícil 

20 em caso de atividade de risco.
A mudança originalmente 

proposta pelo governo (60 anos 
também para policiais) irritou a 
categoria, que, no dia 18, tentou 
invadir a Câmara dos Deputa-
dos. No relatório apresentado no 
dia seguinte, veio a mudança. 
Mas o relator afirmou que a 
fixação de uma idade mínima 
de 55 anos para os policiais 
não estava relacionada com o 

quebra-quebra do dia anterior.
Contrários são maioria – 

Mesmo com regras mais brandas 
do que as propostas originalmente, 
o número de deputados contrários 
à reforma da Previdência ainda 
continua maior do que o de fa-
voráveis. Levantamento feito pelo 
jornal O Estado de S. Paulo mos-
tra que o governo Michel Temer 
enfrenta resistência até mesmo na 
base aliada. 

• Mantém carência de 25 anos 
de contribuição. “É a medida que 
mais prejudica os trabalhadores 
mais pobres, de menor instrução 
e que executam as atividades 
mais penosas, ao exigir 25 anos 
de contribuição para se aposentar 
por idade. Se esse regramento já 
estivesse vigente em 2015, ape-
nas 21% dos trabalhadores que 
se aposentaram conseguiriam 
ter se aposentado. Ou seja, num 
momento de desemprego, 79% 
dos trabalhadores de baixa renda 
não conseguiriam se aposentar 
por idade com essa norma”, diz 
o estudo.

• Aumenta a idade da mulher 
para a aposentadoria rural. Au-
menta idade para aposentadoria 
da professora na regra permanente 

e na regra de transição.
• Rebaixa valores dos be-

nefícios: para obter 100% da 
média dos salários (benefício 
integral), o trabalhador terá que 
contribuir por 40 anos.

• Explicita a privatização 
da previdência complementar 
do servidor para entidade aberta 
de previdência complementar.

• Prejudica gravemente 
servidores nas regras de tran-
sição, condicionando direito 
a aposentadoria integral com 
paridade ao cumprimento de 
60/65 anos de idade (mulher e 
homem).

Fontes: Diap, BBC, Carta 
Capital, Agência Estado, Es-
tado de Minas, CUT, Portal 
Vermelho, Portal Brasil
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Fim do emprego legal
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Para especialistas, essa proposta de Te-
mer legaliza práticas de precarização e fra-
gilização adotadas por empresas que não 
cumprem a CLT, além de criar um ambiente 
favorável para que elas controlem os direitos 
dos trabalhadores.

“Essa reforma tem uma abrangência in-
calculável. São mais de 100 medidas que mu-
dam a CLT e afetam o que é sindicato, o seu 
papel, a solução dos conflitos, o direito coletivo 
e individual. É uma agenda que busca, com a 
segurança jurídica, mecanismos estruturais de 
redução do custo do trabalho e, junto com a 
terceirização e outras medidas em curso, cria 
um ambiente favorável à fragilização estrutu-
ral das relações de trabalho, apesar do discurso 
de que haverá ampliação da representação 
sindical e mais empregos”, avalia o diretor 
técnico do Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
Clemente Lúcio.
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Levantamento feito pelo jornal online 
The Intercept Brasil identificou o empre-
sariado como o principal interessado na re-
forma. O jornal examinou as 850 emendas 
apresentadas por 82 deputados durante a 
discussão do projeto na comissão especial. 
Dessas propostas, 292 (34,3%) foram inte-
gralmente redigidas em computadores de 
representantes da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), da Confederação Nacional 
das Instituições Financeiras (CNF), da Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI) e da As-
sociação Nacional do Transporte de Cargas e 
Logística (NTC&Logística). O relator, Rogério 
Marinho (PSDB-RN), segundo o site, acatou 
52,4% das emendas.

Segundo o sociólogo e professor da UnB 
Sadi dal Rosso, o que se pretende realmente é 
alterar a CLT, o FGTS, a lei da seguridade so-
cial, planos e benefícios da seguridade social: 
“Tudo isto acionado por uma voracidade des-
mesurada de retirar direitos, benefícios, van-
tagens, alterar condições de trabalho, formas 
de emprego, contratos de trabalho, duração e 
flexibilização da jornada, contra os interesses 
e desejos dos trabalhadores e das trabalhado-
ras. A modernização é apenas um discurso, 
sob cujo manto se esconde a intenção de fra-
gilizar legalmente o trabalho no mesmo mo-
vimento em que favorece a pavimentação do 
caminho para as empresas e para o capital”.
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Fortalece acordos individuais em 
detrimento da lei e de acordos e conven-
ções coletivas. Acordos patrão-emprega-
do ficam fora do contrato de trabalho, o 
que possibilita que a empresa contrate 
o empregado com menos direitos. Po-
derão ser objeto de acordo individual: 
parcelamento de férias, banco de horas, 
jornada de trabalho, jornada em escala 
(12 x 36). Alguns pontos, porém, não 
poderão ser negociados, como o FGTS, 
13º salário e seguro-desemprego.
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Flexibiliza a jornada para permi-
tir que o empregado trabalhe 12 horas 
ininterruptas, sem intervalos, por 36 ho-
ras de descanso (jornada 12 x 36), me-
diante mero acordo individual escrito, 
convenção coletiva ou acordo coletivo.
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Permite o parcelamento das férias, 
conforme acordo, em até três vezes, 
desde que um dos períodos tenha pelos 
menos 14 dias.
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Restringe as hipóteses e estabelece 
limites para as indenizações por danos 
morais e patrimoniais.
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Passa a ser opcional para o traba-
lhador, exigindo prévia autorização 
individual para a sua cobrança e des-
conto.
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Restringe as condições para eleição 
de representantes de empregados nas 
empresas.
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Afasta dos tribunais regionais do 
Trabalho e do Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) a possibilidade de anular 
acordos e convenções coletivas contrá-
rias à lei. Nega ao trabalhador a gratui-
dade processual plena quando faltar à 

primeira audiência e quando as perícias 
tiverem resultado negativo, retirando dos 
juízes a possibilidade de exame caso a 
caso. Os empregados devem apresentar 
valor exato pretendido em reclamações 
trabalhistas na Justiça. E prevê punições 
para as pessoas que agem com má-fé em 
processos judiciais na área trabalhista, 
seja ela o reclamante, o reclamado ou o 
interveniente.
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Permite a extinção do contrato de tra-
balho “por acordo”, reduzindo o valor do 
aviso prévio indenizado e a multa de 40% 
sobre o saldo do FGTS pela metade. Nesse 
caso, o trabalhador poderá sacar 80% do 
saldo do FGTS. Mas não terá direito ao se-
guro-desemprego. A rescisão passará a ser 
feita na própria empresa, na presença dos 
advogados do patrão e do trabalhador, e 
não mais em sindicatos, como prevê a 
legislação hoje.
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Cria a figura do contrato de traba-
lho não contínuo. O trabalhador poderá 
atuar apenas alguns dias da semana, ou 
algumas horas por dia, conforme nego-
ciação com o empregador. No período de 
inatividade, o trabalhador poderá prestar 
serviços a outros contratantes. O valor da 
hora de trabalho não poderá ser inferior 
ao valor horário do salário mínimo nem 
ao dos demais empregados da empresa.
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É caracterizado como prestação de 
serviços preponderantemente fora das 
dependências do empregador (não ne-
cessariamente em casa), por meio da 
utilização das tecnologias da informação 
e comunicação. O contrato individual de 
trabalho precisa especificar quais são as 
atividades realizadas pelo funcionário.
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Possibilita a terceirização da ativida-
de-fim de qualquer setor. Cria quarente-
na de pelo menos 18 meses, pela qual o 
empregador não poderá demitir o traba-
lhador efetivo e recontratá-lo como ter-

ceirizado. Há a possibilidade de demitir e 
recontratar, via terceirização, com salários 
menores. Acaba com o princípio de equi-
paração salarial para as mesmas funções 
na mesma empresa.
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Fim do conceito de grupo econômico 
que isenta a holding de responsabilidade 
pelas ilegalidades de suas associadas.
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Grávidas ou lactantes (mulheres que 
estão amamentando) poderão trabalhar 
em ambientes considerados insalubres por 
meio da apresentação de atestado médico 
garantindo que não há risco à mãe e ao 
bebê.
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Vale-refeição e outros benefícios dei-
xam de contar como encargos trabalhistas 
e previdenciários.


