
O BRASIL PAROU!
E é só o começo: trabalhadores já discutem novas datas de 
mobilização e prometem luta até barrar ataques de Temer

São Paulo Santos Campinas

Assembleia Geral vai eleger 
comissão eleitoral dia 6

Temer usa máquina para 
acelerar votação da Reforma 
da Previdência
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A greve geral da sexta-feira (28) 
contra as reformas previdenciária, 
trabalhista e a lei das terceirizações 
está entre as maiores do Brasil. Pode 
ter sido a maior já realizada no país.

É o que avaliam ativistas sindicais 
e políticos que participaram desta e 
de outras greves gerais. Entre elas, a 
de dois dias em 1989, considerada 
até aqui a maior já ocorrida no país. 
Nas estimativas das centrais que 
convocaram o protesto, há quem 
calcule que cerca de 40 milhões de 
trabalhadores participaram. A gre-
ve aconteceu em todos os estados e 
no Distrito Federal.

Levantamento divulgado pelo 

portal de notícias G1 aponta que 
houve manifestações em ao menos 
254 cidades. O G1 pertence ao gru-
po Globo, cujo principal telejornal, 
o Jornal Nacional, na véspera nem 
sequer mencionou a convocação da 
paralisação nacional.

Data histórica
Números à parte, a greve foi uma 

demonstração vigorosa da rejeição 
dos trabalhadores e da população 
em geral às reformas que o presi-
dente Michel Temer tenta aprovar, 
em ritmo acelerado, no Congresso.

O dia de paralisação de certa for-
ma recoloca o movimento sindical 

no centro da política nacional. Os 
protestos tiveram como marca o 
bloqueio de estradas e vias, a para-
lisação dos transportes em muitas 
cidades e uma ampla adesão de se-
tores públicos. 

Levantamentos divulgados pela 
mídia comercial apontam que em 
18 capitais os transportes coletivos 
pararam. Houve, ainda, expressivas 
adesões em setores privados da eco-
nomia e em categorias como portu-
ários e metalúrgicos. 

Atos e repressão policial
Em muitos lugares, a repressão po-

licial foi violenta. No Rio, o ato unifi-

cado durou poucos minutos devido 
à enorme quantidade de bombas de 
gás lacrimogêneo lançadas pela Polí-
cia Militar contra a multidão.

Em Goiânia (GO), um estudante 
da Universidade Federal de Goiás 
foi atingido na testa pelo cassetete 
de um policial militar. Em estado 
grave no hospital, o rapaz corre ris-
co de vida. Os manifestantes denun-
ciaram o ato do PM como crimino-
so e, nas redes sociais, a violência e 
a repressão foram repudiadas.

Temer minimiza
Apesar das evidências e do reco-

nhecimento até da mídia comer-

cial (principalmente a estrangeira), 
acerca das dimensões do movimen-
to, o governo de Michel Temer tenta 
minimizá-lo, trabalha com núme-
ros risíveis e diz que o que houve foi 
baderna e depredações. 

Porém, poucas vezes na história 
do país houve tanto apoio à ideia de 
parar tudo para defender alguma 
coisa – no caso, projetos que podem 
eliminar direitos trabalhistas e so-
ciais em dimensões também jamais 
vistas. A greve esteve entre os três 
assuntos mais comentados do Twit-
ter no mundo.

Aos movimentos sindicais e sociais 
parece agora estar posto conseguir 

articular um calendário que dê con-
tinuidade à campanha e que detenha 
a fúria do governo e de empresários 
pela aprovação dos projetos. Entra-
-se num momento decisivo e sabe-
-se que a unidade dos setores que se 
opõem às reformas é relativamente 
tênue, precisa ser cuidada. Por outro 
lado, a impopularidade gigantesca 
das reformas e do presidente estão 
expostas como nunca. 

28 DE ABRIL

Greve geral está entre maiores da história
Protesto do dia 28 de abril ocorreu em todo o país e deu recado vigoroso contra as reformas da Previdência e trabalhista

Na sexta-feira, 28 de abril, São 
Paulo amanheceu completamente 
parada. Quem andava pelas ruas 
da metrópole percebeu ruas vazias, 
lojas fechadas e protestos com fe-
chamento de rua em diversos pon-
tos da cidade. O Dia de Greve Ge-
ral demonstrou, diante dos ataques 
do Governo Temer, a indignação 
de metroviários, petroleiros, meta-
lúrgicos, professores, motoristas de 
ônibus, dentre tantos que não hesi-
taram em cruzar os braços. 

Os trabalhadores do Judiciário 
Federal de São Paulo também ade-
riram ao chamado de greve geral e 
paralisaram as atividades em todo 
o estado. Nos tribunais e fóruns 
foi possível perceber a adesão da 
maioria da categoria ao dia de luta. 
Nos prédios do TRE, por exemplo, 
a maior parte das seções funcionou 
apenas com a presença da chefia.  

A greve contou ainda com a ade-
são dos trabalhadores terceirizados. 
No Fórum Trabalhista Ruy Barbosa 
apenas quatro trabalhadores tercei-
rizados da segurança se apresenta-
ram para trabalhar. Dos 80 tercei-
rizados do setor de limpeza, apenas 
oito compareceram ao trabalho. 

“Estamos dando um sinal a este 
governo e a este Congresso corrup-
to, dizendo que não vão passar estas 
reformas!”, afirmou Ana Luiza Fi-
gueiredo, diretora de base no TRF-
3. “A greve geral foi só o começo de 
uma grande luta; vamos unificar os 
trabalhadores e garantir que nossos 
direitos não sejam retirados.”

Fora da capital, os cartórios elei-
torais de Osasco, Santos, Lins, Ibi-
tinga,  Indaiatuba e Baurueri parali-

Judiciário Federal de SP também parou
Categoria participou de manifestações em todo o estado e deixou claro que a luta está só começando

Greve foi fruto da unidade
No dia 28 de abril, o país amanheceu sem 

aulas nas escolas, sem serviço público, sem 
transportes (rodoviários, metroviários e ae-
roviários), com grandes piquetes e bloqueios 
nas estradas. O Judiciário Federal de São Paulo 
atendeu ao chamado para a Greve Geral, com 
adesão massiva nos fóruns e tribunais.

No Fórum Trabalhista Ruy Barbosa apenas 
quatro trabalhadores terceirizados da segurança 
se apresentaram para trabalhar. Ainda assim, 
tivemos que lidar com a indiferença do governo, 
do Congresso e da mídia tradicional, que preferiu 
dizer que a sexta-feira foi um dia de protestos. 

Enfrentamos ainda a repressão do Estado, 
através da PM, que atacou violentamente as 
manifestações e manifestantes em todo o país 

e que deixou três companheiros detidos em 
São Paulo e uma grave vítima que segue na UTI 
em Goiânia. O estudante Mateus Ferreira da 
Silva, de 33 anos, foi covardemente agredido 
pela polícia e segue entre a vida e a morte.

Foram 35 milhões de trabalhadores e tra-
balhadoras que cruzaram os braços, causando 
um prejuízo de R$ 5 bi aos empresários no 
país. Uma Greve Geral na medida para enfren-
tar os ataques que a classe trabalhadora vem 
sofrendo do governo e do Congresso. Greve 
que foi fruto da unidade das centrais sindicais 
para enfrentar os projetos de desmonte da 
Previdência e das leis trabalhistas, reforçan-
do os porquês da importância de se construir 
uma central sindical classista, de luta, inde-

pendente dos governos e dos partidos.
Viva a classe trabalhadora! Viva os instrumen-

tos de organização e luta da classe trabalhadora, 
suas centrais e sindicatos. Que estes sejam rei-
vindicados, construídos e cobrados pelos traba-
lhadores e trabalhadoras, para que cumpram os 
seus papéis e não se desviem dos seus princípios 
e objetivos. Parabéns a todos e todas que ajuda-
ram a construir e participaram deste histórico dia! 
Ainda temos um longo caminho pela frente para 
trilharmos juntos até a nossa vitória, mas temos 
a certeza que, com unidade, confiança mútua e 
muita luta, sairemos vencedores.

Marcus Vergne, diretor de base
no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa

O Sintrajud, junto com a CSP-
-Conlutas e outras entidades, par-
ticipou do Ato de 1º de Maio que 
aconteceu na Praça da Sé, em São 
Paulo, na manhã da última segunda-
-feira. A manifestação, que reuniu 
trabalhadores de diversas categorias 
foi mais uma atividade contra as re-
formas da Previdência e trabalhista, 
propostas pelo governo Temer.

“O sucesso da greve demonstra 
que os trabalhadores estão contrá-
rios a essas medidas do governo e do 
Congresso, cujos integrantes estão 

envolvidos até o pescoço em cor-
rupção”, afirmou Luiz Carlos Prates, 
o Mancha, membro da Secretaria 
Executiva Nacional da central sin-
dical. Ele considerou que o dia 28 
demonstrou a contrariedade dos tra-
balhadores em relação às reformas.

“Nos atos pelo país neste 1º de 
Maio reafirmamos nosso compro-
misso de unidade para derrotar as 
propostas de reforma da previdên-
cia, da reforma trabalhista e da lei 
que permite a terceirização ilimi-
tada; não vamos aceitar nenhuma 

negociação”, acrescentou o dirigente. 
“Nosso próximo passo será ocupar 
Brasília para pressionar o governo e 
o Congresso a reverem seus planos 
de ataques aos sagrados direitos da 
classe trabalhadora.”

Ainda durante o ato, os manifes-
tantes fizeram uma homenagem ao 
cantor cearense Belchior, que faleceu 
na madrugada do dia 29. Os traba-
lhadores carregaram uma faixa com 
o nome do cantor e cantaram “Fora 
Temer, volta Belchior”, frase que fi-
cou famosa nos protestos pelo país.

Ato na praça da Sé marcou o 1º de maio
Manifestação do Dia do Trabalhador foi mais um protesto contra as reformas de Temer

Por Hélcio Duarte Filho

saram suas atividades. Participaram 
ainda trabalhadores do Judiciá-
rio Federal de Campinas, Marília, 
Franca e Guarulhos. 

À tarde, os servidores uniram-se 
a trabalhadores de diversas catego-
rias na Avenida Paulista, para o ato 
convocado pela CSP-Conlutas con-
tra as reformas de Temer. A mani-
festação contou com a participação 
de metroviários, metalúrgicos, tra-
balhadores de empresas de ônibus, 
correios e professores, que toma-
ram a avenida com faixas e palavras 
de ordem contra o governo.  

Servidores do Judiciário Federal 
também estiveram presentes na ma-
nifestação que aconteceu no fim da 
tarde no Largo da Batata, em mais 
um protesto que reuniu milhares de 
trabalhadores.

Para Tauff Ganem, diretor de base 
no Fórum Ruy Barbosa, é preciso 
seguir na luta para garantir que os 
direitos trabalhistas e previdenciá-
rios não sejam retirados. “Os políti-

cos estão com medo porque sabem 
a força que a classe trabalhadora 
tem; esta foi nossa primeira greve 
geral, mas, se preciso for, faremos 
muitas outras”, declarou.

Baixada Santista
Um ato unificado em Santos reu-

niu servidores do Judiciário Federal 
na Baixada Santista e trabalhadores 
de diversas categorias, além de apo-
sentados, estudantes e representan-
tes de movimentos sociais.

Segundo Lynira Sardinha, dire-
tora do Sintrajud e servidora da 
JT Cubatão, a manifestação foi o 
momento de denunciar os ataques 
do governo Temer. “Este governo 
e este Congresso, que estão envol-
vidos em denúncias de corrupção, 
querem retirar nossos direitos, mas 
a batalha está em curso, não pode se 
encerrar neste dia”, afirmou. “Agora 
é a hora de a classe trabalhadora to-
mar mais consciência para ganhar 
esta guerra.”

Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião
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Dando continuidade ao pro-
cesso de escolha de sua nova di-
retoria e do conselho fiscal, o Sin-
trajud realiza Assembleia Geral 
Extraordinária para a escolha da 
comissão eleitoral. 

A assembleia será neste sábado, 
6, às 15h, no auditório do Sintra-
jud (Rua Antonio de Godoy, nº 
88, 15º andar). 

A comissão será responsável 
pela coordenação de todo o pro-
cesso eleitoral, desde a homologa-
ção das chapas inscritas até a elei-
ção, que acontecerá nos dias 25 e 
26 de maio. 

Serão eleitos no mínimo três ser-
vidores para compor a comissão, 
que será acrescida de mais um re-

Comissão eleitoral será eleita dia 6
Assembleia Geral Extraordinária será no auditório do Sindicato, às 15h

presentante por chapa inscrita para 
disputar a direção executiva do Sin-
dicato, garantida sempre a compo-
sição ímpar. A comissão indicará o 
seu próprio presidente, que assumi-
rá a coordenação das eleições.

O prazo para inscrição de chapas 
vai até 4 de maio, conforme divulga-
do em edital. Após homologação das 
inscrições pela Comissão, as chapas 
serão divulgadas para a categoria.

Poderão votar os que tenham se 
sindicalizado até 25 de março e que 
estejam em pleno gozo dos direitos 
sociais, quites com a tesouraria do 
Sintrajud e que não tenham sofrido 
qualquer punição prevista no esta-
tuto do Sindicato no período ante-
rior a um ano do pleito.

Diante de uma rejeição cada 
vez mais evidente da popu-
lação com relação à reforma 
da Previdência, o presidente 
Michel Temer tenta articular 
condições para votar a propos-
ta no Plenário da Câmara dos 
Deputados. Na primeira ver-
são do calendário pretendido, 
divulgado no início do ano, a 
intenção era votar a PEC 287 
até o final de março. A data 
não resistiu aos dois primeiros 
meses do ano. Pouco antes da 
greve geral do dia 28 de abril, li-
deranças governistas na Câma-
ra afirmavam que a nova meta 
era votá-la na segunda semana 
de maio. Agora, porém, isso es-
taria praticamente descartado 
pelo governo.

Ganha cada vez mais evidên-
cia que a rejeição à reforma da 
Previdência é muito grande no 
país. A greve geral demonstrou 
isso, embora o governo tente 

negar. Pesquisa divulgada pelo 
Datafolha, a primeira do insti-
tuto tornada pública que abor-
da o tema, apontou que 70% 
dos brasileiros maiores de 16 
anos rejeitam globalmente a re-
forma da Previdência. Mas esse 
percentual sobe ainda mais 
quando se trata das questões 
mais centrais da PEC: 87% dis-
cordam do aumento do tempo 
de contribuição para aposen-
tadoria integral e da fixação da 
idade mínima para que se te-
nha direito ao benefício.

Logo após a greve geral, o 
líder da Maioria na Câma-
ra, deputado Lelo Coimbra 
(PMDB-ES), disse em entre-
vista ao jornal “El País” que a 
vontade majoritária da popu-
lação não será levada em con-
sideração pelo governo. “Te-
mos de dizer à sociedade que 
a vida é dura e as reformas 
têm de ser feitas”, afirmou.

Temer usa máquina para votar reforma
Rejeição à proposta, exposta nas ruas e confirmada por pesquisas, faz com que 

governo ainda não tenha votos para aprová-la no Plenário

Para buscar os votos neces-
sários para tal intento, o uso 
da máquina pública estaria a 
todo vapor –isso se daria, por 
exemplo, com nomeações de 
apadrinhados de parlamen-
tares fiéis ao Planalto e a exo-
neração dos ligados a depu-
tados que votaram contra a 
reforma trabalhista.

Como resposta ao cresci-
mento do movimento con-
trário à reforma, o governo 
tenta emplacar a ideia de que 
não haverá recuos e que con-
seguirá os 308 votos necessá-
rios para aprovar a PEC 287 
no Plenário. Algo que no mo-
mento ainda não tem, como 
reconheceu em recente entre-
vista o próprio presidente da 
Câmara, deputado Rodrigo 
Maia (DEM-RJ). 

Por enquanto, o Planalto se 
empenha em votar o relatório 
na comissão especial que tra-
ta do tema, o que afirma que-
rer fazer ainda nesta primeira 
semana de maio. É algo bem 
menos complicado, já que o go-
verno tem certo controle sobre 
os deputados da base aliada na 
comissão. Não há, porém, cer-
tezas com relação a nada na tra-
mitação da proposta – e, cada 
vez mais, ganha peso a mobili-
zação e a pressão das ruas para 
o desfecho dessa história.

Chegar ao trabalho com dois minutos de atraso pode ser mo-
tivo de advertência e até suspensão para trabalhadores terceiri-
zados do TRF-3. Quem falta ao trabalho para ir ao médico pode 
sofrer desconto no salário, mesmo se apresentar atestado. E há o 
caso de um trabalhador que foi demitido por ter tomado suspen-
são há cinco anos.

Essas foram algumas das denúncias apresentadas por funcio-
nários da empresa Liderança Serviços que trabalham no TRF-3. As 
queixas aparecem seis meses depois de o Sintrajud ter noticiado 
que eles vinham sofrendo abusos e que até estavam ameaçados 
de perder o emprego por exigir respeito aos direitos trabalhistas.

Desde então, os abusos diminuíram, segundo um trabalhador 
ouvido pela reportagem do Departamento de Imprensa do Sindi-
cato. No entanto, permanecem as punições exageradas às faltas e 
atrasos, os descontos de horas e a postura autoritária até de ser-
vidores do Tribunal. Além disso, alguns trabalhadores estariam so-
frendo perseguição por parte das chefias.

“A empresa encaminha tudo para mandar embora o emprega-
do”, disse o funcionário. “Pegamos atestados médicos, declaração 
de horas, entregamos ao supervisor e no mês seguinte vem o des-
conto [no salário]”. Ele contou que um dos seus colegas chegou a ser 
agredido por uma servidora dentro do elevador do TRF-3. 

Normas da CLT
A Liderança Serviços é uma empresa de Santa Catarina, com 

escritórios e filiais em várias cidades do país, e atua nas áreas de 
limpeza e conservação, jardinagem, copa e café, telefonia, digi-
tação, portaria, recepção, ascensorista, garçom, zeladoria, servi-
ços de jornalismo e outros de apoio administrativo.

Procurado pelo Departamento de Imprensa do Sintrajud, o 
TRF-3 ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Já o gestor de contrato da Liderança Luís Carlos Magalhães, 
responsável pelo contrato entre a empresa e o Tribunal, disse que 
as reclamações não procedem. Ele garantiu que a empresa traba-
lha dentro das normas previstas na CLT e disse que os funcioná-
rios lotados no TRF-3 exageram nas faltas e atrasos. “A empresa 
tem o direito de tomar as providências cabíveis”, afirmou.

A terceirização foi um dos alvos da greve geral paralisou o país 
na sexta-feira, 28. 

Terceirizados se queixam 
de abusos no TRF-3


