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 “POR NENHUM DIREITO 
A MENOS”

O país amanheceu em greve geral no dia 
28 de abril de 2017, contra a reforma tra-
balhista e da Previdência. Convocada por 
centrais sindicais e movimentos populares, 
mais de 40 milhões de trabalhadores parali-
saram suas atividades, contra os retrocessos 
de Temer, no marco de 100 anos da greve 
geral de 1917.

Os trabalhadores do Sindaspp e Fetra-
vispp participaram das manifestações tan-
to na Capital do Estado, como em todos os 
escritórios regionais. Diversas categorias 
foram para as ruas e dezenas de piquetes 
foram formados. O dia amanheceu com as 
garagens de ônibus e fábricas paralisadas, 
vias bloqueadas, ruas vazias e centenas de 
trabalhadores com os braços cruzados por 
todo o Brasil. Em Curitiba além dos piquetes 
formados pelos metalúrgicos, a BR 277 e o 
Contorno Sul foram bloqueados e os pro-

testos se concentraram em frente ao Palácio 
Iguaçu na praça Nossa Senhora da Salette. 

A greve foi uma demonstração explicita 
que o povo é contra as reformas.  Segundo 
pesquisa do Datafolha de cada 10 brasilei-
ros, 7 são contra a reforma da Previdência, o 
que não pode ser ignorado pelo Congresso, 
que foi eleito com o voto dos trabalhadores. 

Mesmo assim, o governo golpista, Temer, 
que não obteve voto algum para se intitu-
lar presidente, sob alegação de que a gre-
ve é só de sindicalistas, fez uma campanha 
distorcida na mídia tradicional, induzindo 
muitos internautas a serem contrários à gre-
ve. Veículos esses que apoiaram o golpe, e 
conduziram Michel Temer à cadeira da Pre-
sidência da República.

O governo tirou os militares da reforma 
da Previdência para obter seu apoio, mas 
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ela vai afetar a todos. Em 2016 o golpista 
disse que iria “unificar o país” e de fato unifi-
cou o país, contra ele, como os trabalhado-
res, estudantes, movimentos sociais, movi-
mentos sindicais e a igreja. Temer também 
conseguiu um fato histórico, 93% de rejei-
ção, maioria esmagadora da população é 
contra as reformas. Uma reprovação nunca 
alcançada antes.  

Depois da manifestação pelas ruas de 
Curitiba, os trabalhadores do Sindaspp e 
da Fetravispp se reuniram no auditório do 
Hotel Trevi, no centro, para assistir uma pa-

lestra sobre a reforma da Previdência, com 
a advogada trabalhista e previdenciária, 
Amanda Mainster e sobre a reforma traba-
lhista com os advogados Thiago Augusti-
nho e Claudio Rosseti, que apresentaram 
pontos impactantes na vida do trabalhador, 
como o fim da aposentadoria e a precariza-
ção nos contratos de trabalho. 

Se os retrocessos avançarem as relações 
de trabalho ficarão fragilizadas e o trabalha-
dor não terá alternativa a não ser aceitar o 
que o patrão propuser. 

Ou aceita ou “PRÓXIMO”! 

QUER VER? 

Negociado sobre o legislado

O que o trabalhador decidir com o pa-

trão está valendo. Nem a mediação do sin-

dicato depois resolve, nem a justiça do tra-

balho, nem Ministério Público. Você e o seu 

patrão, que claro, vai lhe oferecer o mínimo 

e para lhe tirar o máximo, frente a frente 

irão entrar em comum acordo. E se for pre-

judicial ao trabalhador? E se não respeita-

rem a legislação trabalhista? Pois então, vai 

valer mesmo assim, você assinou, aceitou e 

ponto. 

Sabemos que diante do contratante o 

trabalhador se sente fragilizado, pois se ar-

gumentar com o patrão será mandado em-

bora. Para isso, existe o setor jurídico dos sin-

dicatos, que dão suporte aos trabalhadores 

e lutam por seus direitos, não os expondo 

ao seu opressor. Mas se a proposta passar, 

você terá que enfrentar seu o patrão e dizer 

não! E se ele não gostar! “PRÓXIMO”!

Quitação trabalhista anual com a 
certidão negativa de débito

Sim, para se manter no emprego, você 

formado em direito, quer dizer, você traba-

lhador, sentará frente a frente com o patrão 

e terá que assinar um termo anual de qui-

tação de contrato (certidão negativa de dé-

bitos trabalhistas). Ou seja, mesmo sem ser 

um advogado, você terá que conhecer de 

leis trabalhistas e assinar que não foi supri-

mido nenhum direito devido a você. VOCÊ 

NÃO PODERÁ MAIS ENTRAR COM RECLA-

METÓRIA TRABALHISITA. Vai assinar? OU 

“PRÓXIMO”!

Demissões coletivas 

Agora os empregadores podem demitir 

todo mundo da sua empresa e contratar ou-

tras pessoas por menores salários e meno-

res benefícios sem nenhuma multa.
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Trabalho temporário, pra sempre 

O patrão vai poder te contratar por hora 
durante toda a sua vida. Sem garantias. Por 
exemplo: bares, restaurantes, indústrias po-
derão te chamar para trabalhar tempora-
riamente quando quiserem e você não terá 
seu emprego e salário fixos garantidos. 

Hora-extra

A CLT prevê jornada de trabalho de no 
máximo 8 horas por dia. Agora, ao invés de 
pagar horas extras para o trabalhador que 
ficar mais tempo trabalhando, o emprega-
dor vai contratar uma jornada de trabalho 
maior. Diminui o salário do empregado no 
final do mês.

Meia-hora de almoço

Antes era obrigatório almoço de uma 
hora. Mas para este governo apenas meia-
-hora é suficiente.

Fim do transporte de empregados

As empresas não precisarão mais pagar 
pelas suas horas de deslocamento. Quem 
mora mais longe é o mais prejudicado. Vai 
perder tempo e dinheiro.

Vão mexer nas suas férias
Agora os patrões podem parcelar livre-

mente suas férias em até 3 vezes, como for 
melhor pra eles. 

Terceirizados

A empresa que contratou a terceiriza-
ção (às vezes é o governo ou outra empresa 
bem maior) não vai mais ter responsabili-
dade subsidiária sobre sua indenização se 
você for demitido. Se você não receber os 
seus direitos, já era.

A crueldade chega até às grávidas

Quem decide aonde as grávidas (e as lac-
tantes) trabalham é o médico da empresa. 
Ou seja, mesmo que ela esteja em um local 
insalubre para ela e o bebê, se for dar preju-
ízo permanecerá no mesmo local indepen-
dente do risco.

Rescisão

Não vai ser mais obrigatório o sindicato 
assinar a tua rescisão. Eles podem agora fa-
zer a rescisão com os advogados da empre-
sa. Você ficou não mão dos patrões.

Ação Trabalhista

 A justiça do trabalho não é mais gratuita. 
Você vai ter que pagar honorário até do pe-
rito. E se não tiver dinheiro, fica sem poder 
reclamar.

ESSA LUTA É NOSSA!
NÃO À REFORMA TRABALHISTA, 

NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA!



Acesse também em seu smartphone:


