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Todos às ruas contra as reformas Trabalhista e
da Previdência e a aprovação da terceirização

GREVE GERAL EM ABRIL

ontra a retirada de direitos da classe trabalhadora, a CUT
e demais centrais sindicais anunciaram um conjunto de
ações para o próximo dia 31 de março. O “Dia Nacional

de Mobilização” servirá para organizar a classe trabalhadora para
a greve geral, que deve ocorrer em abril.

“Estaremos na rua contra a Reforma da Previdência, a Re-
forma Trabalhistas e contra esse absurdo da aprovação da ter-
ceirização. Por tudo isso, toda a classe trabalhadora tem moti-
vo para ir às ruas no dia 31 de março. Na semana que vem, as
centrais irão se reunir e anunciar uma data, ainda em abril, para
a greve geral. O dia 31 de março vai ser uma etapa dessa cons-
trução”, afirma Sérgio Nobre, secretário geral da CUT.

Paralisações de categorias, manifestações, trancamento de
avenidas e rodovias são algumas das ações previstas.

Para Vagner Freitas, presidente da CUT, chegou a hora de
construir a greve geral junto aos ramos e setores da sociedade.

31 DE MARÇO: MOBILIZAÇÃO VAI PREPARAR O PAÍS PARA A

C

“É o momento de resistência e de luta social para impedir esse
processo de retirada de direitos por um governo federal e um
Congresso Nacional que financiou o golpe contra os trabalhado-
res e agora precisa pagar essa conta”, avisou.

No dia 31 de março a Central convoca toda classe trabalha-
dora a realizar mais um Dia Nacional de Mobilização com o
intuito de iniciar a construção de uma ação capaz de frear as
barbáries que estão sendo impostas ao povo brasileiro.

A direção executiva da CUT-Brasil de-
nunciou “o golpe promovido pelo presiden-
te da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM), com a votação a toque de
caixa do PL 4302 que permite a terceiri-
zação de toda e qualquer atividade das
empresas”.

MANOBRA ESPÚRIA - Conforme a
CUT, “uma manobra espúria, pois tal PL
4302, proposto em 1998 no governo de
Fernando Henrique Cardoso e que, depois
de passar no Senado, ficou engavetado.
O PL 4302 só foi ressuscitado agora,
quando o PL 4330, aprovado na Câmara
em abril de 2015, havia provocado um
substitutivo global do senador Paulo Paim
que proibia a terceirização das atividades-
fim das empresas, tal como era o enten-
dimento consagrado pela Justiça do Tra-
balho, e iria ser votado no Senado”.

“Rodrigo Maia, pressionado pela CUT
e outras centrais, havia se comprometido
em 13 de março passado a suspender a
votação do PL 4302 por pelo menos 30
dias, para que o debate sobre a terceiri-
zação pudesse ser feito em toda a sua
dimensão. Num verdadeiro ‘passa mole-
que’, o presidente da Câmara não honra
o compromisso assumido com as centrais
e submete a voto um PL que é, na práti-
ca, uma mini-reforma trabalhista regres-
siva que permite a terceirização de todos
os trabalhadores e todas as trabalhado-
ras, atacando todos os seus direitos como
férias, 13º Salário, jornada de trabalho,
garantias de convenções e acordos cole-
tivos”, condenou a entidade.

MAIS UM GOLPE: PL 4302 QUE TERCEIRIZA TODAS AS ATIVIDADES DAS
EMPRESAS É APROVADO PELA MAIORIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

De acordo com a central, “apoiando-
se numa maioria de deputados golpistas
e corruptos, atendendo à pressão de em-
presários que querem flexibilizar direitos
e precarizar as relações de trabalho para
aumentar os seus lucros, como Paulo
Skaf da FIESP e seu infame ‘pato’ usado
na pressão pelo golpe do impeachment
contra a presidenta Dilma, a Câmara dos
Deputados acaba de cometer mais um
golpe contra os direitos da classe traba-
lhadora, na noite deste dia 22 de março.
Uma vez aprovado na Câmara, o projeto
de lei vai diretamente à sanção do ilegíti-
mo presidente Michel Temer”.

ATROPELOS - “A CUT não reconhece
qualquer legitimidade nessa votação, fei-
ta na calada da noite e a toque de caixa,

MAIS UM GOLPE: PL 4302 QUE TERCEIRIZA TODAS AS ATIVIDADES DAS
EMPRESAS É APROVADO PELA MAIORIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

na atual Câmara dos Deputados, desmo-
ralizada diante da opinião pública nacio-
nal e internacional pelos sucessivos atro-
pelos de sua maioria à democracia e aos
direitos da classe trabalhadora”.

“A CUT conclama toda a classe traba-
lhadora, as demais centrais sindicais, to-
dos os setores da sociedade que com-
preendem que os direitos trabalhistas são
parte essencial dos direitos humanos, à
mais ampla mobilização para derrotar,
nas ruas e locais de trabalho esse golpe
desferido com a aprovação da terceiriza-
ção em todas as atividades das empre-
sas, abrindo a via para transformar em-
pregos formais e regulamentados, em ‘bi-
cos’ de trabalho precário, temporário e
parcial , com salários e direitos rebaixa-
dos, inclusive na administração pública”.

LUTA - “A CUT confia na capacidade
de luta de nosso povo e da classe traba-
lhadora, demonstrada na grande jornada
de 15 de março passado contra o des-
monte da Previdência e os ataques aos
direitos trabalhistas. Vamos combater a
terceirização ilimitada, a PEC 287 (Refor-
ma da Previdência) e o PL 6787 (Reforma
Trabalhista) que rasga a CLT”.

GREVE SERÁ A RESPOSTA - “A CUT
indica a realização da Greve Geral de toda
a classe trabalhadora no próximo mês de
abril e convoca desde já um Dia Nacional
de Mobilização em 31 de março. Nenhum
Direito a Menos! Abaixo o PL da Terceiri-
zação Ilimitada! Retirada da Reforma da
Previdência e da Reforma Trabalhista!
Todos Juntos na Greve Geral!”

Trabalhadores voltarão às ruas contra o retrocesso
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diretoria do Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção Civil de Volta
Redonda e região realizou nos dias

17 e 18, em Arrozal/RJ, um Seminário de
Formação, que contou com a participa-
ção do presidente da Conticom/CUT, Clau-
dio da Silva Gomes.

Diversos assuntos foram debatidos,
entre eles a proposta de reforma da previ-
dência e trabalhista do desgoverno Temer,
que coloca o negociado sobre o legisla-
do, amplia a terceirização da atividade fim,
além de mudanças para implodir a orga-
nização sindical.

 PROVIDÊNCIAS - O presidente do
sindicato, Sebastião Paulo, afirmou que
um dos objetivos do evento foi também
traçar estratégias para tomar providênci-
as em relação as mudanças que estão
ocorrendo e que afetarão diretamente as
categorias e sindicatos. “Estamos viven-
do numa época em que a retirada de di-
reitos tem sido discussão diária nas ba-

Ações contra as reformas de Temer
precisam ser imediatas, sublinha
Claudinho, presidente da Conticom

SINDICATO DE VOLTA REDONDA REALIZA SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO
PARA COMBATER OS RETROCESSOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

A

O Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção de João
Pessoa (Sintricom JP) cele-
brou, dia 17, o Dia Internacio-
nal da Mulher com mais de 50
participantes, entre elas pe-
dreiras, serventes e auxiliares
administrativas.

Com o tema “Lugar de Mu-
lher é onde ela quiser”, o dia
de debates e atividades focou
na história da luta femininista,
de seus avanços e conquistas.

Para Jéssica Santos, dire-
tora do Sintricom, “o encontro
foi bastante produtivo, resgatamos a luta
das mulheres no Brasil e no mundo e as
companheiras, em um bate-papo descon-

Claudinho com os companheiros de Volta Redonda: ampliar a mobilização

ses sindicais e movimentos sociais. Pre-
cisamos ficar atentos e nos atualizar e
buscar medidas para acompanhar essa
nova realidade”, destacou o dirigente.

 IMPOSIÇÃO - Sobre a reforma da pre-
vidência, Claudinho destacou que as mu-
danças não foram debatidas com a popu-
lação e que a idade proposta pelo gover-
no não condiz com a realidade da expec-

tativa de vida do povo brasileiro. “Na cons-
trução, onde o desgaste físico da profis-
são é muito grande, a expectativa de vida
não pode ser calculada da mesma forma
que a de um profissional do setor admi-
nistrativo. Por isso a realização desse de-
bate é de extrema importância e as ações
contra essa reforma precisam ser imedi-
atas”, finalizou o presidente da Conticom.

traído, debateram sobre os desafios que
a mulher enfrenta no dia-a-dia e o que ain-
da precisamos conquistar”.

ENCONTRO DE MULHERES EM JOÃO PESSOA DISCUTE RUMOS DA LUTA FEMINISTA
APOSENTADORIA - A re-

forma da Previdência também
foi um dos temas do encontro.
Segundo a proposta de Temer,
dos atuais 30 anos de contri-
buição necessária para a apo-
sentadoria, as mulheres pas-
sam a ter que contribuir por 49
anos e terão, portanto, que tra-
balhar mais 19 anos para ter
direito ao benefício integral.

O encontro foi encerrado
com um jantar, música e en-
trega de brindes. Jéssica ex-
plica que “o objetivo do sindi-

cato foi poder proporcionar às mulheres
da categoria uma noite diferente, unindo
conhecimento e diversão”. 

Jéssica Santos: “Lugar de mulher é onde ela quiser”

O direito de cobrar
contribuição assisten-
cial de trabalhadores
pertencentes à catego-
ria e não sindicalizados
se discutia desde a
promulgação da Cons-
tituição em 1988. Re-
centemente, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) se valeu da
“repercussão geral” para resolver a ques-
tão, proibindo a cobrança e estendendo
os efeitos de um único julgamento a to-
das as entidades sindicais.

despeito da sindicalização. As assem-
bleias aprovam pauta para toda a cate-
goria e ninguém questiona o poder re-
presentativo abrangente delas. No caso
da contribuição assistencial havia, in-
clusive, direito de oposição garantido.

Nada disso foi considerado. O julga-
mento do recurso extraordinário com re-
percussão geral foi decidido em plená-
rio virtual, modelo de julgamento sem
participação social. Repercussão geral
com plenário virtual significa ausência
da sociedade no julgamento. Optou-se
por procedimento autoritário com flagran-
te restrição da participação social em
sintonia com o golpe de 2016.

A repercussão geral é o expedi-
ente jurídico no qual o STF aproveita
um recurso entre vários envolvendo o
mesmo tema, convertendo-o em re-
curso representativo. Ao fazê-lo, sus-
pende a massa de processos onde a
questão é debatida porque a decisão
dada no recurso representativo vale-
rá para todos. Gilmar Mendes, nesta
causa, decidiu contra os trabalhado-

res em tempo recorde.
O STF sacramentou a posição do Tri-

bunal Superior do Trabalho (TST), atacan-
do os sindicatos ao suprimir importante
fonte de custeio. As convenções coleti-
vas são negociadas em nome de todos, a

“REPERCUSSÃO GERAL”


