
Todos à Greve Geral para barrar 
a retirada de nossos direitos

O governo escolheu para pagar o “pato” a parte mais fraca econômica, social e politicamente na relação com o mercado: o trabalhador. Se não houver resistência, a fatura será 
bem mais ampla, pois iniciou com o congelamento do gasto público, passará pelas reformas trabalhista e previdenciária até chegar ao completo desmonte do Estado de Bem-Estar 
Social. A operação está em curso e eles têm pressa.

Antônio Augusto de Queiroz (Jornalista, analista político e diretor de Documentação do Diap)

 A classe trabalhadora tem um impor-
tante compromisso cívico no dia 28 de 
abril: cruzar os braços para demons-
trar o descontentamento com a série 
de projetos, alguns já aprovados e ou-

tros em tramitação, que retiram direi-
tos históricos conquistados com muita 
luta.
 O governo federal, o Congresso e 
parte substancial do Judiciário estão 

empenhados em aprovar medidas que 
jogam nas costas dos trabalhadores e 
trabalhadoras a conta da crise gera-
da pelo mal uso do dinheiro público e 
transações espúrias feitas justamente 

por quem agora quer nos fazer pagar. 

A greve geral é para combater:
1) REFORMA DA PREVIDÊNCIA
 A proposta de reforma da Previdência 
defendida pelo Governo Federal esta-
belece a idade mínima de 65 anos para 
aposentadoria de homens e mulheres 
e 49 anos de contribuição para ter 
direito ao valor integral do benefício. 
Antes do fechamento desta edição, se 

aprovada, a regra valeria tanto para o 
serviço público federal quanto para o 
privado e atingiria mulheres com ida-
de inferior a 45, e homens com idade 
inferior a 50 anos, que entrariam nas 
regras de transição. 
 No fechamento da edição surgiu a no-

tícia de que o governo voltou atrás 
mais uma vez e aceitou alterar as 
regras de transição e questões re-
lacionadas a pensões, benefícios 
a idosos e deficientes e idade mí-
nima para professores e policiais. 
Nada, no entanto, que dê alívio aos 
trabalhadores, pois aumentou a 
idade mínima da mulher para 50 
anos e do homem para 55 anos. 
Boa notícia? Nenhuma.
 A reforma da Previdência proíbe o 
acúmulo de aposentadoria e pen-
são e reduz drasticamente a pen-
são da viúva ou do viúvo, entre ou-
tras aberrações.
 A idade mínima de 65 anos au-
mentará à medida que o IBGE 
apontar aumento na expectati-
va de vida. Se houver diminuição 
nessa expectativa, não haverá di-
minuição da idade mínima...
 Essas eram as informações até o 
fechamento desta edição.
 Resumindo, em números a refor-

ma da Previdência altera: (Fonte: CUT)

IDADE MÍNIMA
COMO É HOJE: 55 anos para  mulhe-
res e 60 anos para  homens
COMO VAI FICAR: 65 anos para ho-
mens e mulheres

BENEFÍCIO INTEGRAL
COMO É HOJE: Soma de idade com 
tempo de contribuição deve alcançar 
pelo menos 85 (mulher) ou 95 (ho-
mem)
COMO VAI FICAR: 49 anos de contri-
buição

TEMPO MÍNIMO  DE CONTRIBUIÇÃO
COMO É HOJE: 15 anos
COMO VAI FICAR: 25 anos

CÁLCULO DA APOSENTADORIA
COMO É HOJE: 80% do valor das últi-
mas 180 maiores contribuições.
COMO VAI FICAR: Valor médio das 
contribuições de toda a vida do traba-
lhador.

VALOR DA APOSENTADORIA
COMO É HOJE: Fator Previdenciário
COMO VAI FICAR: 51% + 1% por ano 
de contribuição.

Esse Congresso não tem 
moral para retirar 
nossos direitos!

 A mídia noticia largamente que so-
mente as delações da Odebrecht (sem 
contar todas as outras), colocam sob 
investigação oito ministros do Gover-
no Michel Temer, 
mais de um terço do 
Senado (29 senadores) 
e 39 deputados federais.

 E são exatamente esses 
investigados, todos 
supostamente envolvidos 
de uma forma ou de outra
em algum tipo de ilícito, 
que estão se articulando para 
retirar nossos direitos.

Com que moral????

TODOS À GREVE 
DO DIA 28 DE ABRIL

NÃO VAMOS ACEITAR NENHUM 
CORTE NOS NOSSOS DIREITOS!

Não aceitamos isso!



 Além da reforma proposta pelo gover-
no federal, há diversos projetos tra-
mitando na Câmara e no Senado que 
beneficiam os patrões em prejuízo dos 
trabalhadores e trabalhadoras. Alguns 
exemplos:
 - O PL 6.787/2016 introduz o prin-
cípio de que a lei possa ser rebaixada 
pela negociação coletiva. O negociado 
prevalecer sobre o legislado significará 
que as contratações dos trabalhadores 
poderão ser feitas em patamares infe-
riores aos estabelecidos pela legisla-
ção, ou seja, com redução de direitos. 

 O que muda: Vários pontos hoje re-
gidos pela CLT poderão ser alterados 
por meio de acordos coletivos entre 
trabalhadores e empresários. São eles: 
parcelamento das férias; jornada; PLR; 
horas in intinere (contagem do tempo 
de deslocamento até o local de traba-
lho em transporte oferecido pela em-
presa); intervalo intrajornada; adesão 
ao Programa de Seguro-Emprego; pla-
no de cargos e salários; regulamento 
empresarial; banco de horas; trabalho 
remoto; remuneração por produtivida-
de; e registro de jornada de trabalho. 
(Fonte: Nota técnica da Anamatra/Si-
nait/ANPT).
 Em resumo, conforme análise da 
revista Teoria e Debate: “A possi-
bilidade de prevalência do negociado 
sobre o legislado dá ao patronato um 
poder de pressão que ele atualmente 

2) REFORMA TRABALHISTA
não dispõe, já que a legislação é obri-
gatória em todo o país. Com a nova re-
alidade, bastará que o patrão ameace 
transferir a planta da empresa para 
outra cidade ou estado para que os 
trabalhadores, para preservar o em-
prego, forcem o sindicato a negociar 
em bases rebaixadas.
 O cerco sobre os direitos trabalhistas 
se intensificou desde a efetivação 
de Michel Temer na Presidência da 
República. Até o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) vem dando uma 
mãozinha ao setor empresarial, na 
perspectiva de vulnerar as rela-
ções de trabalho”.
 E mais: o projeto é tão confuso 
que advogados ainda não con-
seguem dizer se acordos diretos 
entre trabalhadores e patrões, 
mesmo intermediados pelos sin-
dicatos, poderão ser inferiores até 
mesmo às convenções coletivas de 
trabalho. Tendo em vista o que tem 
sido aprovado ultimamente, não é di-
fícil prever que vem aí coisa nada boa 
para o trabalhador e para a trabalha-
dora.
 - O PLS 190/2016, que tramita no 
Senado, legaliza o desvio de função ao 
propor que o trabalhador possa de-
sempenhar multitarefas, ou seja, tra-
balhar onde e fazendo o que o patrão 
bem desejar.
 - PL 2409/2011 - Horas in itinere – 
Segundo a CLT, quando o local de tra-

balho é de difícil acesso ou onde não 
existe transporte público o trabalha-
dor tem direito a receber as horas de 
deslocamento como se fossem traba-
lhadas, pois está à disposição do pa-
trão. O Projeto de Lei  retira o direito a 
esse pagamento. (Fonte: Nota técnica 
da Anamatra/Sinait/ANPT) 
 - Trabalho remoto – A CLT protege o 

trabalhador que presta serviço à dis-
tância, garantindo todos os direitos 
dos demais empregados: limite de jor-
nada, descanso remunerado, assina-
tura da carteira de trabalho e igual-
dade salarial. Na proposta do governo, 
todas essas garantias podem ser su-
primidas por meio de negociação co-
letiva, expondo os trabalhadores a 
abusos, principalmente ao excesso de 
jornada. (Fonte: Nota técnica da Ana-
matra/Sinait/ANPT) 

 - Direitos durante negociação co-
letiva - O STF através do Ministro 
Gilmar Mendes suspendeu, por limi-
nar, os efeitos da Súmula 277 do TST, 
que regia a ultratividade de conven-
ções coletivas e acordos trabalhistas. 
Isso significa que os trabalhadores e 
trabalhadoras passam a ficar sem a 
proteção do Acordo ou da Convenção 
Coletiva enquanto uma nova rodada 
de negociações de Campanha Sala-
rial estiver em andamento. O assunto 
ainda está sob caráter de liminar, mas 
precisamos lutar para que caia e dê 
garantias aos direitos das categorias 
enquanto negociam com os patrões. 
Com isso, o patrão só aceitará sentar 
para negociar se for para reduzir direi-
tos, e se não negocia o sindicato perde 
a data-base e todas as conquistas as-
seguradas em acordos ou convenções 
anteriores.
- PLS 218/16, que trata do trabalho 
intermitente - O projeto altera a Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT) 
para instituir o contrato de trabalho 
intermitente. Trata-se de uma grave 
ameaça às relações de trabalho no 
Brasil esta modalidade de contrata-
ção. O projeto é apelidado com o sin-
gelo e prosaico nome de “jornada flexí-
vel de trabalho”.
Neste tipo de contrato, o trabalhador 
fica 24 horas por dia esperando para 
ser chamado, mas recebe apenas pe-
las horas efetivamente trabalhadas.

 Sancionada no dia 31 de março,  a lei 
que regulamenta a terceirização per-
mite que empresas terceirizem a cha-
mada atividade-fim, áreas principais 
das empresas, garantindo a prática 
também na administração pública. 
Polêmica, a nova legislação também 
permite a contratação por meio da 
chamada “quarteirização”, que é vista 
pelas centrais sindicais como precari-
zação e retrocesso ao trabalhador. 
 Segundo estudo do Diap (Departa-
mento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar), “essa precarização do 
trabalho decorre, além da diminuição 
das remunerações, da degradação das 
condições de trabalho conduzida por 
um tipo de empresa com altos índices 
de rotatividade e de encerramento ir-
regular de atividades (deixando pen-
dências trabalhistas consideráveis).
 O aumento da “pejotização” é outra 
clara consequência da aprovação do 
“PL da terceirização”. Esse termo apa-
rece na jurisprudência especializada 
para designar a contratação de servi-
ços pessoais, exercidos por pessoas fí-

3) TERCEIRIZAÇÃO SEM REGRAS

sicas com subordinação, continuidade 
e onerosidade, mas realizada por meio 
de pessoa jurídica constituída espe-
cialmente para essa finalidade. Assim, 
são disfarçadas ilicitamente as efetivas 
relações de emprego e os direitos tra-
balhistas literalmente desaparecem. 
Embora não autorize diretamente a 
“pejotização”, o projeto aprovado cria 
um ambiente nitidamente favorável a 
adoção de todos os expedientes, lícitos 
e ilícitos, voltados para redução de di-
reitos trabalhistas e encargos sociais”.
 Outro ponto extremamente prejudi-
cial da terceirização aprovada pela 
Câmara e já sancionada pelo Executi-
vo (ou seja, já é Lei), será a dificulda-
de que os trabalhadores encontrarão 
para receber suas verbas rescisórias e 
demais direitos após demissão. 
 O procurador do Ministério Público do 
Trabalho Paulo Joarês declarou pu-
blicamente  que “o projeto de lei pre-
vê a responsabilidade subsidiária da 
empresa contratante. O que significa 
isso? O trabalhador precisa procurar 
primeiro a empresa terceirizada, en-

trar com processos, buscar bens para 
penhorar, esses processos. Apenas 
quando ficar demonstrado que a ter-
ceirizada não tem condições de pagar, 
não tem patrimônio, aí ele poderá di-
recionar a cobrança desse valor para a 
empresa contratante. Mas, nesse cur-
so, já passaram dois, três anos com 
todas as dificuldades do trabalhador 
humilde... Imagine o trabalhador do 
setor de limpeza, que recebe salário 

mínimo ou um pouco mais que isso, 
manter um processo para cobrar a pri-
meira empresa e depois a outra?”
 Por esses e muitos outros motivos, 
uma vez que são inúmeros os proje-
tos que nos prejudicam, vamos parar 
no dia 28 de abril e deixar claro para 
o governo, os deputados, senadores e 
integrantes do judiciário que não esta-
mos dispostos a pagar o pato da crise.

Todos à greve! Somente com a classe trabalhadora unida e nas ruas reivindicando seus direitos, 
poderemos evitar que esse Congresso conservador nos prejudique ainda mais.

NÃO VAMOS PAGAR O 
PATO PELA CRISE!

NENHUM DIREITO A MENOS!

NÃO à terceirização ilimitada que precariza o trabalho!
NÃO à reforma da previdência que nos obrigará a 
trabalhar até morrer!
NÃO à reforma trabalhista que retira nossos direitos 
históricos!
NÃO à corrupção que assola os três poderes, em todas 
as esferas: federal, estadual e municipal!
NÃO a todo tipo de abuso contra a classe trabalhadora!


