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Greve geral tem grande
adesão em Pelotas
A greve geral, ocorrida no dia 28 de abril, representou um marco para a classe trabalhadora. Primeira greve
geral do século, mobilizou dezenas de milhões de pessoas no Brasil inteiro. Em Pelotas, houve paralisação de
transporte, de segmentos das categorias da educação, municipários, bancários, entre outros. Página 5

Eleições ADUFPel

Cotas na pós

Uma chapa inscreveu-se para as eleições da diretoria da
Seção Sindical, "ADUFPel de Luta, Classista e pela Base. O
pleito ocorre no dia 25 de maio. Página 3

A UFPel, através de resolução do Consun, passa a ter cotas
na pós-graduação. A reivindicação, apoiada pelo ANDESSN, parte dos movimentos negros e indígenas. Página 4
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EDITORIAL
“Ninguém respeita a Constituição,
mas todos acreditam no futuro da
nação.”
Modernização é a palavra da vez. Sob a falácia
de que somos um povo atrasado, de que nossas
leis precisam ser “modernizadas” para que nossa
sociedade evolua e, assim, nossa economia cresça,
temos presenciado atrocidades. O congelamento
dos investimentos públicos nas áreas sociais
nos próximos 20 anos (o que ataca diretamente
a educação pública), a lei da terceirização
indiscriminada já em vigor, a contrarreforma
trabalhista aprovada na Câmara, a autorização de
cobrança de cursos de pós-graduação latu sensu
dada pelo STF, as propostas de contrarreforma
da previdência e de legalização do trabalho rural
escravo, os ataques que visam o desmonte
do Sistema Único de Saúde, são as principais
que podemos listar. Quem de nós reconhece a
necessidade de lutar contra essa “modernização” que é, na verdade, o avanço das idéias neoliberais
de Estado mínimo, transferência de dinheiro
público para grandes corporações e exploração da
classe trabalhadora às últimas conseqüências (e
somos milhões! vide a movimentação da Greve
Geral de 28 de abril) - é violentamente reprimido
por forças policiais e ameaças fatalistas. A
população argentina também organiza sua força
de reação contra reformas desse tipo na forma de
greve geral. Ainda, na América Latina, temos os
paraguaios em levante contra seu congresso e os
chilenos lutando pela volta da previdência pública
que lhes foi retirada. Na Europa, França e Espanha
lutam contra propostas de reforma trabalhista e
previdenciária, Grécia reage contra às medidas de
austeridade implementadas à revelia da vontade
do povo. Outros países, como Itália e Polônia,
protestam contra seus governos impopulares e
corruptos. Nosso Congresso Nacional tem pressa
na “modernização” para que trabalhadoras e
trabalhadores brasileiros não tenham tempo de
se organizar e lutar contra as retiradas de direitos
que vêm sofrendo. Assim, fiquemos atentos! A
parte da música do grupo Legião Urbana que inicia
e encerra este editorial, nos convida a pensar o
país que queremos e o que podemos fazer por ele.
Comecemos localmente: comemorar as cotas na
pós-graduação na UFPel, claro! Lutar para reafirmar
e garantir a gratuidade em absolutamente todos
os cursos da nossa Universidade é o próximo
passo!! Fortalecer nossa seção sindical: votar
em 25 de maio é parte da nossa organização!
Seguir defendendo nossos direitos: sempre! Afinal,
queremos escrever a nossa resposta para a
pergunta “Que país é esse?” e não ler a de outrem.

Em abril, o Grupo de Trabalho de Ciência e Tecnologia lançou a cartilha sobre o Marco
Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei 13.243/16): riscos e consequências
para as universidades e a produção científica no Brasil. O material tem como objetivo
alertar os docentes e interessados no tema sobre os riscos e as consequências
que o Marco trará para as instituições públicas de pesquisa e produção científica em
todo o Brasil. Confira no site do ANDES-SN (andes.org.br).

AGENDA
12/5 Reunião Conjunta dos Setores das IFES e das IEES-IMES, no
Rio de Janeiro (RJ)
13/5 Reunião da Comissão da Verdade do ANDES-SN, em Brasília
(DF)
15 a 19/5 Ocupa Brasília (atos, atividades políticas e culturais)
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ADUFPEL

Chapa "ADUFPel de Luta, Classista e pela Base"
se inscreve para eleições da Seção Sindical

O

período para inscrições de chapas
para a diretoria da ADUFPel-SSind
(biênio 2017-2019) aconteceu de
17 a 25 de abril. Houve uma chapa inscrita,
“ADUFPel de Luta, Classista e pela Base”,
que tem como candidata à presidência a
professora Fabiane Tejada. O grupo, composto
de nove integrantes, traz Renato Waldemarin
para vice-presidente e Rejane Jardim para 2ª
vice-presidente.
Propostas
Entre as propostas da chapa está o
fortalecimento dos Grupos de Trabalho do
ANDES-SN dentro da Seção Sindical e maior
participação do Conselho de Representantes
nas ações da entidade. Confira alguns pontos
das proposições:
- Manter irrevogavelmente a independência
em relação a partidos, governos ou
administrações universitárias;
- Ampliar as ações conjuntas entre a
ADUFPel, DCE, ASUFPel e outras entidades
representativas das categorias, fortalecendo
a luta pelas pautas locais da UFPel;
- Promover o intercâmbio de informações
via o jornal e site da ADUFPel e seminários
temáticos para proporcionar a integração
e o (re)conhecimento entre as unidades/
setores da UFPel e IFSUL/Campus PelotasVisconde da Graça;
- Fazer o sindicato mais presente nas
unidades, estabelecendo diálogo aberto

e permanente entre ADUFPel e docentes
sobre as lutas da classe trabalhadora; propor
calendário para participações informativas
em reuniões de departamento;
- Lutar contra toda forma de opressão e
discriminação;
- Fortalecer as estratégias de comunicação,
ampliando a divulgação permanente dos
processos da luta dos docentes;
- Promover integração com as outras Seções
Sindicais do ANDES-SN, permitindo o (re)
conhecimento da realidade nacional;
O documento completo das propostas pode
ser conferido no site da ADUFPel-SSind
(www.adufpel.org.br/site/arquivos).
Eleições
As eleições para a diretoria ocorrem no dia
25 de maio. Podem votar todas/os docentes
sindicalizados
adimplentes até 24 de
fevereiro de 2017. Em breve, será divulgada
a distribuição de urnas e locais de votação.
Acompanhe em nosso site e rede social. Junto
às eleições da chapa, ocorre a escolha do
Conselho de Representantes das unidades.
Uma lista com os nomes de interessados
estará disponível no momento da eleição.
“A conjuntura atual exige o fortalecimento
da organização da classe trabalhadora.
Portanto, participe do processo e fortaleça
nosso sindicato”, conclama a presidente da
ADUFPel-SSind, Celeste Pereira.

NOMINATA DA CHAPA
Presidente: Fabiane Tejada
da Silveira (Centro de Artes)
1º Vice-presidente:
Renato Fabrício de Andrade
Waldemarin (Odontologia)
2º Vice-presidente: Rejane
Barreto Jardim (ICH)
Secretário Geral: José
Carlos Marques Volcato (CLC)
1ª secretária: Ariane Ferreira
Porto Rosa (CENG)
2º secretário: Francisco
Carlos Duarte Vitória (CAVG)
1ª Tesoureira: Luiz Carlos
Rigo (ESEF)
2º Tesoureiro: Ana Lúcia
Costa de Oliveira (FAUrb)
3º Tesoureiro: Luiz Henrique
Schuch (Aposentado)
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UFPel aprova cotas na pós-graduação

U

ma resolução aprovada no Conselho
Universitário no dia 26 de abril aprovou
a adesão de cotas para negros,
indígenas, quilombolas e portadores de
deficiência na pós-graduação. A resolução
determina que ao menos 25% das vagas
sejam destinadas a estes alunos e vale para
os cursos strictu senso da Universidade, ou
seja, mestrado e doutorado.
No Rio Grande do Sul, a UFPel é a primeira
a implementar cotas na pós-graduação.
Anteriormente à resolução, os programas
tinham autonomia para definir o ingresso.
Alguns cursos, como o mestrado/doutorado
em Antropologia, História e Direito, já
reservavam vagas para cotas. Agora, os 44
mestrados e 23 doutorados da Universidade
devem se adaptar já na próxima seleção.
Reivindicação parte dos movimentos
sociais
A reivindicação pela implementação de
cotas na pós-graduação não é nova.
Os grupos organizados de negros e
indígenas são os protagonistas do
avanço da política de ações
afirmativas. Antes da
resolução ser aprovada
na UFPel, coletivos
ligados à comunidade
negra e indígena
assinaram
uma
nota reivindicando
a
aprovação
da
medida.
Conforme
o
d o c u m e n to ,
" garantir a
continuidade
d e s s a s
políticas
e
sua
a m p l i ação
através
da
criação
de
cotas na pósg ra d u a ç ã o
significa
um
passo
i m p o r t a n te
rumo
a
uma
u n i ve rs i da de
popular,
democrática,
inclusiva, plural".
Cotas
irão
diversificar
UFPel
Segundo a coordenadora do Núcleo
de Ações Afirmativas da UFPel,
Rosemar Lemos, o objetivo das cotas na
pós é qualificar essas pessoas para que
elas possam futuramente mudar a realidade
do grupo de docentes nas universidades,
diversificando-o. É necessário "mudar o

quadro de professores da Universidade,
onde nem 10% dos professores são negros",
pontua.
Cotas nas universidades
As cotas nas universidades já são uma
realidade desde 2012, quando houve a
promulgação da Lei 12.711. A legislação
determina que 50% das vagas de graduação
em instituições públicas sejam ofertadas
para estudantes negros, pardos, indígenas,
portadores de deficiência (estes através
de uma alteração no ano de 2016) e/
ou que tenham cursado o ensino médio e
fundamental em rede pública. No caso de
negros, quilombolas e indígenas, a lei veio
como forma de reparação a estes grupos,
que historicamente são excluídos das
instituições de ensino e que sempre viveram
processos de estigmatização e preconceito
em nosso país.

Antes da publicação da lei, algumas
universidades já adotavam as cotas. Mas
foi a partir de 2012 que o acesso por cotas
tornou-se universal. A lei deve ser reavaliada
após 10 anos de vigência, o que é visto
com desconfiança pelo movimento negro, já
que ocorrem muitas fraudes. Devido à autodeclaração, estudantes brancos apropriamse de vagas de negros e indígenas,
como aconteceu na UFPel no caso que
motivou o desligamento de 24 discentes
do curso de Medicina por fraude. Ainda, o
teor conservador do Congresso Nacional
preocupa, já que serão os parlamentares a
avaliar a prorrogação ou não da lei.
ANDES-SN apoia cotas na pós
Conforme deliberação do último Congresso
do ANDES-SN, ocorrido em janeiro de 2017, a
categoria docente aprovou intensificar ações
para ampliação da política de cotas para
a pós-graduação. Conforme o documento
final do evento, é necessário "intensificar
a defesa de ações afirmativas, com
ampliação de cotas étnico-raciais para
negros e indígenas nas IES, com
garantia de políticas adequadas
de permanência estudantil, até
mesmo nos cursos de pósgraduação".
Após cotas, desafio é a
permanência
Para a professora do curso
de História da UFPel e
coordenadora
do
projeto
"Cotas: um diálogo afirmativo
entre a universidade e
a escola", Alessandra
Gasparotto,
"a
ampliação das cotas
para a pós-graduação
abre novos horizontes:
a presença destes/
as estudantes, seus
saberes e vivências,
representam
a
possibilidade
de
qualificar
o
conhecimento
produzido
na
universidade,
de
torná-lo mais vivo e
socialmente relevante".
No entanto, conforme
aponta, as cotas não
são o objetivo final. Será
necessário também a criação
de políticas de permanência.
"Este é o desafio que temos
que enfrentar agora: garantir que
os/as estudantes cotistas sejam
bem acolhidos/as e tenham condições de
cursar a pós-graduação com qualidade".
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Greve geral foi um marco na luta da
classe trabalhadora
Milhares aderiram à greve em Pelotas. Já no Brasil, os dados apontam adesão de cerca de 40 milhões de pessoas.

N

o dia 28 de abril, aconteceu a greve
geral no Brasil. Chamada pelas centrais
sindicais, obteve adesão de cerca de
40 milhões de trabalhadores (segundo dados
da Frente Brasil Popular) em todo o país que,
junto à juventude, cruzaram os braços para
manifestar a discordância às medidas do
governo ilegítimo de Michel Temer, acenando,
principalmente, o repúdio às Reformas
Trabalhista e Previdenciária, que tramitam
no Congresso Nacional, e à terceirização, já
sancionada.
Em Pelotas, houve atividades durante todo
o dia, culminando com uma grande marcha,
com a participação de cerca de 5 mil
pessoas. Diversas categorias paralisadas professoras, professores e trabalhadores da
educação, trabalhadores da CEEE, do setor
da alimentação, dos Correios, pequenos
agricultores, municipários, metalúrgicos,
entre outros, fizeram a cidade amanhecer
silenciosa. Com a adesão da categoria
dos rodoviários à greve geral e com os
piquetes formados em frente às garagens
das empresas de ônibus, o transporte
municipal esteve suspenso. O comércio,
que inicialmente abriu as portas, diante da
pressão dos manifestantes para a liberação
dos funcionários, acabou fechando. Centenas
de pessoas, concentradas no calçadão de
Pelotas, caminharam pedindo o fechamento
das lojas.

Além disso, os grevistas entregaram materiais
informativos à população. Alertavam para
a destruição da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), expressa na proposta
de Reforma Trabalhista, que, entre outros
pontos, prevê a extensão da jornada de
trabalho para 12 horas diárias e a negociação
salarial direta do empregado com o patrão.
Também indicavam os perigos da Reforma da
Previdência, a qual na prática impede milhões
de brasileiros de se aposentar, fazendo-os
trabalhar até morrer.
Após a concentração no calçadão, a
atividade seguiu no largo do Mercado
Público, de onde saiu a marcha da greve geral.
Milhares de pessoas percorreram o centro da
cidade entoando palavras de ordem como:
“Fora Temer”, “Fora Sartori”, “Eu tô na rua é
para lutar pelo direito de me aposentar”. O
ato encerrou as atividades do dia.
“A greve geral foi um sucesso, com
praticamente toda a força produtiva do
país paralisada. Todos os segmentos se
uniram para dizer a esse governo que não
vai ser fácil retirar os nossos direitos. Nós
vamos à luta. Está acesa a esperança da
classe trabalhadora neste país”, destacou
a presidente da ADUFPel-SSind, Celeste
Pereira.
Para registrar o dia, a Assessoria de
Imprensa da Seção Sindical realizou um
vídeo-documentário. Para acessá-lo, realize

no youtube a busca por "adufpel-ssind".
Rio Grande do Sul
Em Porto Alegre, a greve geral teve adesão
de bancários, comerciantes, trabalhadores
e trabalhadoras da Justiça do Trabalho,
professoras e professores de escolas e
universidades. A BR 290, sentido interiorcapital, foi trancada por integrantes do MST,
MTD e centrais sindicais. A liberação ocorreu
após ação truculenta da Brigada Militar, que
lançou bombas de gás lacrimogêneo contra
os manifestantes.
Protestos também ocorreram em Uruguaiana,
Jaguarão (cuja fronteira com o Uruguai foi
fechada durante a manifestação), Santa
Maria, Santa Rosa e diversas outras cidades
pelo estado.
Brasil
Em todo o país aconteceram protestos e
mobilizações relativas à greve geral. As
marchas mais numerosas ocorreram em
São Paulo e Rio de Janeiro. Nesta cidade, a
polícia reprimiu duramente os manifestantes,
causando tumulto e medo em quem se
encontrava nos protestos. Em Goiânia, a
polícia deixou uma vítima gravemente ferida.
O estudante Mateus da Silva foi atingido
por um policial com cacete, o que causou
traumatismo craniano e múltiplas fraturas. A
vítima está internada em estado grave.
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Privatização do Banrisul está na mira de Sartori

N

o final do ano passado, o governador
do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori,
votou uma série de medidas de
arrocho, favorecendo o setor privado e
retirando direitos dos servidores públicos
federais. Foram aprovados 14 projetos, entre
eles a extinção de oito fundações, a fusão
de secretarias e o fim da obrigatoriedade de
pagar os salários até o quinto dia útil. Dando
continuidade ao processo de desmonte dos
serviços públicos estaduais, na mira estão
o Banrisul, a Companhia Estadual de Energia
Elétrica (CEEE), a Companhia Riograndense de
Mineração (CRM), a Companhia Riograndense
de Saneamento (Corsan) e a Sulgás.
A tentativa de privatização dessas empresas
faz parte de um “pacote de recuperação
fiscal” proposto pelo governo federal, que
tem como contrapartida para a renegociação
da dívida do estado a privatização. O
governo do estado alega que as empresas
são atrativas para o mercado e que precisam
de grandes investimentos. Com a adesão ao
regime proposto, o RS deixaria de pagar as
parcelas da dívida com a União, que estaria
em torno de R$ 4 bilhões, de acordo com o
secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul.
Servidores formam frente em defesa do
Banrisul
No ano passado, foi instalada a Frente
Parlamentar em Defesa do Banrisul
Público, em Porto Alegre. Um dos principais
objetivos é estimular a formação de frentes
parlamentares municipais e regionais
junto a trabalhadores de outras empresas
ameaçadas de privatização.
Em Pelotas, uma audiência na Câmara
de Vereadores, em 11 de abril, reforçou
a defesa do Banrisul público. Promovida
por cinco vereadores, a audiência buscou
atentar a comunidade pelotense sobre os

ataques do governo Sartori. Ao considerar
os apontamentos dos dirigentes sindicais,
público e vereadores presentes, foi
encaminhada uma moção de apoio aos
funcionários do banco, em defesa da
manutenção do seu caráter público.
O diretor do Sindicato dos Bancários de
Pelotas e Região, Rafael Silva, destacou que a
venda do Banrisul traria muitas mudanças para
o sistema financeiro e há um forte interesse
por parte do capital nacional e internacional.
Segundo ele, os argumentos utilizados pelo
governo estadual não justificam a venda da
instituição. “Frequentemente o governador
tem lançado matérias tentando forçar essa
questão. Dizendo que não é que ele queira
vender as empresas, mas que ele precisa
renegociar a dívida e só vai poder pagar a
folha se aprovar o pacote. É tudo jogo sujo”.

Manter o Banrisul público é vantajoso
O Banrisul é a terceira maior empresa do
Rio Grande do Sul e está entre as maiores
empresas do mundo. O banco teve um lucro
líquido de R$ 643,5 milhões em 2016,
garantindo a distribuição desse montante
para o Estado. Desde a venda de 43% das
ações, em 2007, o RS já deixou de receber
R$ 849 milhões em dividendos. Segundo
dados do Sindicato dos Bancários de Pelotas
e Região, o Banrisul está presente em 430
municípios, sendo que, em 96, atua de modo
exclusivo. A instituição tem patrimônio líquido
de R$ 6,7 bilhões e, por possuir caráter
público, está voltada para o desenvolvimento
sustentável, com ampla penetração na
agricultura familiar. Suas características o
diferem dos bancos privados, cujo interesse
gira em torno apenas da lucratividade.

Argentinos realizam greve geral contra o governo
Uma greve geral paralisou a argentina
no dia 6 abril. Milhares de trabalhadores
e trabalhadoras do setor de transporte,
indústria, bancos, educação e diversas
outras categorias aderiram à paralisação
contra a política econômica do presidente
Mauricio Macri. Essa foi a primeira greve geral

argentina sob a gestão do atual presidente.
A Argentina passa por um momento político
de retirada de direitos. Há altos índices de
desemprego, inflação elevada e corte de
salários, que contribuem para um aumento
significativo da desigualdade social no
país. Nós últimos meses, uma série de
protestos tomou as ruas do país, incluindo
manifestações de professores da educação
pública de Buenos Aires, que lutam contra o
teto de 18% no reajuste salarial.
Os argentinos ainda reivindicam medidas
mais eficientes para baixar os 40% de
inflação, além da fixação, pelo governo,
dos aumentos salariais de acordo com
esse patamar. Exigem, também, que o
governo apresente políticas que diminuam
o desemprego (que aumentou dois pontos

percentuais) e a pobreza, que saltou de
28% para 32% desde que Macri assumiu,
em dezembro de 2015. De acordo com a
Universidad Catolica Argentina, mais de 13
milhões de pessoas estavam em condição
de pobreza em 2016.
Protestos são reprimidos pela polícia
Os protestos que ocorreram no dia 6 foram
duramente reprimidos pela polícia, que
atacou os manifestantes com bombas de
gás, jatos de água e balas de borracha.
Objetivando impossibilitar a greve, o governo
decretou a gratuidade dos pedágios e dos
estacionamentos públicos, incentivando a
população a chegar aos postos de trabalho
com seus próprios veículos, sem depender
do transporte público, que paralisou.
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Terceira edição do International Jazz Day
acontece em Pelotas

E

m 30 de abril é comemorado o Dia
Internacional do Jazz. A data foi
estabelecida pela Unesco para relembrar
o papel diplomático do jazz em unir pessoas
de todos os cantos do mundo, promover a
paz, o diálogo entre as mais diversas culturas,
diversidade e respeito. Em Pelotas, o dia foi
celebrado pelo terceiro ano consecutivo.
Esta edição do International Jazz Day
Pelotas, de acordo com os organizadores,
buscou manter o mesmo formato dos
anos anteriores, oferecendo oficinas, jams
sessions e shows no Mercado Público.
Também trouxe a Pelotas o músico e
docente uruguaio, Guillermo Seballos, que
realizou uma oficina de candombe (dança

com atabaques típica da América do Sul)
e apresentou o trabalho Candombelétrico
juntamente com o músico sergipano, Tacer
Berindrums. A organização do evento ficou
por conta da Produtora Yes Comunicação,
artistas e ativistas de Pelotas e do Uruguai.
A programação teve início no dia 28 de abril
(sexta-feira), no bar Diabluras, em uma jam
session com o Satolep Jazz. No sábado, a
apresentação foi do guitarrista Celso Krause
& Amigos. No domingo, a banda Kiai encerrou
as atividades, no largo do Mercado Público.
Kiai é um grupo de música instrumental de
Rio Grande, formado em 2014 e integrado
pelos instrumentistas Marcelo Vaz (teclado/
piano), Isaías Soares "Zaza" (guitarra), Lucas

Fê (bateria) e Dionísio Souza (baixo elétrico).
Gustavo Barbosa, baixista da Satolep
Jazz, destacou a contrapartida social do
International Jazz Day Pelotas que, segundo
ele, dá-se em pelo menos três dimensões:
cultural, turística e documental. Cultural, por
dar visibilidade à diversidade musical da
cidade. Turística, por colocar o município em
um circuito global musical. Documental, pelo
registro audiovisual e material. Além disso,
o evento reúne comunidades, estudantes,
artistas, historiadores, acadêmicos e
entusiastas para celebrar e aprender sobre
o jazz e suas raízes, atentando para a
necessidade de um diálogo intercultural e
reforçando a cooperação.

Síria: o centro de uma das guerras mais sanguinárias do século.
Enquanto milhões de pessoas tentam fugir das áreas de conflitos,
lutando por sua sobrevivência, um grupo de civis decide permanecer
e ajudar no resgate de vítimas do conflito. Denominados "Capacetes
Brancos", eles são trabalhadores comuns, ou mesmo ex-combatentes,
que optaram por interferir no conflito de forma humanitária. O filme, um
documentário curta-metragem, recebe o nome do grupo e acompanha
o dia a dia e treinamento deles.
A guerra na Síria, que já ultrapassa cinco anos de duração, é complexa e
envolve o governo do país, rebeldes e Estado Islâmico. Todos recebem
ajuda internacional. Além da fome e da miséria, os civis enfrentam
bombardeiros constantes. Os primeiros a chegar após um massacre
são os Capacetes Brancos. Conforme um dos voluntários afirma no
filme, não há distinção de grupo e religião na hora de um salvamento.
"Capacetes Brancos" foi vencedor do Oscar 2017 da categoria. Agora,
deve virar também um longa-metragem de ficção baseado na trajetória
do grupo humanitário.
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Dica de filme: Capacetes Brancos
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Contrarreforma Trabalhista: um retrocesso de
mais de um século

E

xpressa no Projeto de Lei (PL)
6787/2016,
a
Contrarreforma
Trabalhista está prestes a ser votada
no Senado. A proposta soma-se aos demais
ataques que a classe trabalhadora vem
sofrendo: terceirização e Contrarreforma
da Previdência. Representa um retrocesso
de mais de 100 anos aos trabalhadores
e os coloca em situações de trabalho

extremamente precárias. A contratação de
funcionários terceirizados, flexibilização das
jornadas de trabalho e utilização de mão de
obra temporária constituem algumas das
muitas mudanças que estão por vir.
A aprovação do texto, na Câmara dos
Deputados, ocorreu na madrugada do dia 27
de abril, após quase 14 horas de votação.
Foram 296 votos favoráveis e 177 contrários.

Agora passar a tramitar como Projeto de Lei
da Câmara (PLC) 38/2017.
Antes de ir para votação no Senado, esperase que passe ainda pela Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE) e pela Comissão
de Assuntos Sociais (CAS). O texto seguia em
regime de urgência, no entanto, após a greve
geral que paralisou o país, o governo recuou
e colocou em regime normal de tramitação.

POR QUE A
MOBILIZAÇÃO É
IMPORTANTE?
PORQUE A CONTRARREFORMA TRABALHISTA:
Permite que prevaleça os acordos e convenções coletivos firmados entre patrões e empregados sobre a CLT, o
chamado “acordado pelo legislado”;
Estabelece regras para que acordos entre empresários e representantes dos trabalhadores passem a ter força de
lei, o chamado "negociado sobre o legislado";
Promove ampliação em diversas modalidades de contratos de emprego precarizados;
Cria modalidade de contrato que permite a convocação do funcionário para trabalho em jornada a ser determinada
a qualquer momento. Chamado, o funcionário receberá apenas o salário das horas efetivamente trabalhadas e
poderá ser chamado a qualquer momento da semana;
Altera as regras atuais de até 25 horas semanais para até 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas
semanais suplementares. Em contratos de até 26 horas semanais poderão ser realizadas até 6 horas extras;
Amplia hipóteses de terceirização, permitindo a empresa terceirizar toda e qualquer atividade, inclusive a principal;
Regulamenta o chamado trabalho a distância ou trabalho remoto, realizado por meios tecnológicos, sem o pagamento
de horas extras;
Ppermite o trabalho da gestante ou lactante em ambiente insalubre, mediante apresentação de atestado médico;
Autoriza a dispensa coletiva, independentemente da intervenção sindical;
Possibilita um plano de demissão voluntária individual, o que pode facilitar fraudes contra o trabalhador, pois o PDV,
em sua essência, é formulado de maneira impessoal;
Institui a possibilidade de extinção do contrato de comum acordo entre as partes. Quando isso ocorrer, o aviso
prévio e multa de 40% serão pagos pela metade e as demais verbas pagas de forma integral. Libera-se 80% do
FGTS, mas o seguro-desemprego não será liberado.
Com informações de: http://www.amatra4.org.br/79-uncategorised/1249-reforma-trabalhista-10-novos-principios-do-direito-empresarial-do-trabalho e https://jota.info/artigos/reforma-trabalhista-retrocesso-em-20-pontos-26042017 e charge de Lorenzo

