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Convocados pelas centrais sindicais
e movimentos sociais, centenas de
milhares disseram basta. Agora é
preparar a Greve geral de 28 de abril

POVO TOMA AS RUAS DO PAÍS E DIZ NÃO À TERCEIRIZAÇÃO
E ÀS REFORMAS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA DE TEMER

s centrais sindicais e os movimen-
tos sociais tomaram às ruas em
todo o país no dia 31 de março, para

protestar contra a terceirização e as re-
formas trabalhista e da Previdência. Se-
gundo Vagner Freitas, presidente da CUT,
este foi um “aquecimento” para a greve
geral convocada para 28 de abril.

Em São Paulo 70 mil pessoas foram
às ruas, em Belo Horizonte 100 mil, so-
madas às centenas de milhares de mani-
festantes em todo o Brasil, deram o indi-
cativo de que o “abril vermelho”, que cul-
minará na greve geral do dia 28 de abril,
será de intensa resistência aos ataques
aos direitos da classe trabalhadora.

UNIDADE - No calendário de abril es-
tão previstos um conjunto de ações para
pressionar parlamentares a votarem con-
tra as medidas em tramitação no Congres-
so. De acordo com Vagner, aqueles que

apoiarem as reformas terão seus nomes
“escrachados” nas redes sociais. “Vamos
segui-los nos aeroportos e entupir as cai-
xas postais de mensagens de deputado
e senadores para alertá-los de que não
vão se reeleger em 2018, caso votem con-
tra os direitos dos trabalhadores. Carta-
zes com as fotos de cada um serão ex-
postos em suas bases eleitorais”, afirma.

RESPONDER AO ATAQUE - O crono-
grama de mobilizações das centrais e dos
movimentos sociais se intensificou com
o avanço das negociações de flexibiliza-
ção de direitos no parlamento. A reforma
da Previdência, conforme o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), entrará
na pauta de votação entre abril e maio,
quando os protestos devem aumentar.

“Abril vermelho” potecializará lutas da classe trabalhadora em todo o país

Um grupo de 150 ativistas do Comitê
Estadual contra a Reforma da Previdên-
cia iniciou um acampamento no saguão
do aeroporto internacional de Campo
Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

ALERTA - Organizado por sindicalis-
tas e integrantes de movimentos sociais,
o protesto foi pacífico e teve o objetivo de
pressionar a bancada de parlamentares
do estado a votar contra o assalto aos
direitos previdenciários, proposto por Te-
mer. “Trouxemos colchões e lençóis para

MS: ACAMPAMENTO NO AEROPORTO DE CAMPO
GRANDE DEFENDE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS

ficar aqui até terça-feira quando deputa-
dos e senadores de Mato Grosso do Sul
costumam embarcar para Brasília”, expli-
ca José Abelha, presidente do Sindicato
dos Trabalhadores da Construção de Cam-
po Grande (Sintracom).

CONSCIENTIZAÇÃO- Os manifestan-
tes levaram várias faixas e distribuíram
panfletos. “Estamos aqui também para
alertar a população sobre o malefício que
esta proposta de Reforma vai causar para
os trabalhadores”, afirma Abelha.

Protesto pacífico colocou pressão sob a bancada parlamentar do estado

A Prefeitura de Campo Grande (MS)
anunciou a contratação de sete em-
presas para tapar os buracos das ruas
da capital. A previsão é que o gasto
seja de R$ 19 milhões. Foram contra-
tadas as empresas Engepar, MR & JR,
Transenge, Pavitec, Gradual, Equipe e
EBS. A empresa Selco, que foi contra-
tada pela administração municipal di-
versas vezes ficou de fora.

TRANSTORNOS - O Sindicato da
Construção Pesada do MS (Sinticop)
explica que nos últimos anos a Selco
só trouxe transtornos para os trabalha-
dores, como o não pagamento de sa-
lário e verbas rescisórias e que por isso
foi alvo de grandes protestos e denún-
cias por parte da entidade.

RECADO - “As empresas que não
cumprem os direitos trabalhistas não
podem ser beneficiadas com contra-
tos com o poder público. Esperamos
agora que as sete empresas contrata-
das não caiam no erro de não respei-
tar a CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho)”, explica Walter Vieira dos
Santos, presidente do Sinticop-MS.

APÓS PRESSÃO SINDICAL,
PREFEITURA DE CG VETA

EMPRESA QUE NÃO CUMPRIA
A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
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SÚMULA 277 E STF
Em 2012 o Tribunal

Superior do Trabalho
(TST) baixou a Súmula
277, que determinava
que somente convenção
ou acordo coletivo pode-
ria alterar convenção ou
acordo coletivo anterior. Com
essa interpretação as cláusulas
normativas daqueles instrumentos con-
tinuariam valendo após a data-base da
categoria, ainda que não houvesse nova
convenção.

Essa regra era da maior importância
para o direito coletivo do trabalho por-
que impedia que as conquistas sociais

voltassem à estaca zero caso o empre-
gador resolvesse endurecer e não mais
negociar. Somente outra convenção ou
acordo poderia retirar os direitos já
praticados. Era uma forma da asse-
gurar a irreversibilidade das conquis-
tas tiradas na luta.

Em outubro de 2016 o ministro
Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal

Federal (STF), suspendeu os efeitos da
Súmula 277 determinando que as cláusu-
las normativas não poderiam ultrapassar o
prazo de vigência fixado na convenção ou
acordo. Caso não haja negociação na
data-base, os direitos sociais conquista-
dos na luta desaparecem.

A liminar foi concedida na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamen-

tal (ADPF) nº 233 proposta pela Confe-
deração Nacional dos Estabelecimentos
de Ensino (Confenem), entidade patro-
nal dos donos de escolas particulares.
Embora o mérito não esteja julgado, sus-
pende as ações envolvendo ultratividade
flexibilizando direitos conquistados.

O entendimento aplicado é retrógra-
do e ataca um dos fundamentos do di-
reito constitucional moderno denomina-
do irreversibilidade dos direitos sociais.
Direitos sociais “zerados” também viram
moeda de troca nas licitações de mão
de obra onde ganha quem paga menos
e precariza mais. Gilmar Medes se no-
tabiliza pela jurisdição neoliberal.

Douglas Martins, advogado da
Conticom

té o dia 24 de março,
os diretores do Sindi-
cato dos Trabalhadores

da Construção Pesada do Pa-
raná (Sintrapav) já haviam re-
alizado mais de 30 assem-
bleias de aprovação da pauta
de reivindicações da catego-
ria. Ao todo serão realizadas
53 assembleias em canteiros
de obras, frentes de serviços,
pátios e sedes de empresas
espalhadas pelo estado.

JORNADA - Trata-se de
uma intensa e necessária jor-
nada de debates com o con-
junto dos operários. Todas as
propostas aprovadas nas as-
sembleias serão sistematiza-
das e transformadas na pau-
ta de reivindicações que será
apresentada ao sindicato pa-
tronal para iniciar as negociações da re-
novação da Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT) da categoria.

PAUTA - As assembleias começaram
no dia 7 de março e só terminarão no dia
13 de abril. Até lá os dirigentes sindicais

SINTRACOM ALTO URUGUAI CATARINENSE REELEGE DIREÇÃO E FORTALECE LUTA
Entre os dias 14 e 15 de março foram realizadas as eleições para a dire-

ção do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário do
Alto Uruguai Catarinense (Sintracom). O pleito teve chapa única e cerca de
65% da categoria apta a votar compareceu as urnas. Foram  512 votos, sendo
481 votos a favor (93,95%), e 29 votos contra (5,66%).

JUNTOS -O presidente reeleito Vilmar Barro destacou que “o pleito ocor-
reu dentro da normalidade com uma boa participação dos trabalhadores. O
resultado  mostrou que a categoria está unida para lutar junto com o sindicato
contra a retirada de direitos e a precarização do trabalho. Somente juntos
poderemos construir um futuro melhor”.

MAIS DE 30 ASSEMBLEIAS DO SINDICATO DA CONSTRUÇÃO PESADA-PR
FORTALECEM MOBILIZAÇÃO DA BASE PARA AMPLIAR CONQUISTAS

terão rodado todo o estado para que o pro-
cesso de elaboração da pauta seja o mais
democrático possível.

CRISE - Em nota, o sindicato afirma
que “as negociações da Campanha Sala-
rial deste ano devem ser difíceis por con-

ta do cenário econômico conturbado, com
uma crise que se prolonga há bastante
tempo. Por isso, os trabalhadores devem
estar mobilizados para lutar pela preser-
vação dos direitos e por mais conquistas
para todos”. 

Meta da diretoria é realizar 53 assembleias em canteiros de obras, frentes de serviços, pátios e sedes de empresas
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Sintrapav-PR investe no corpo a corpo com a categoria em todo o estado do Paraná


