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Resistências

A greve do dia 28 de 
abril mobilizou mais 
de 35 milhões em 

todo o Brasil. O Brasil parou 
para dar o recado: a socie-
dade não aceita as reformas 
trabalhistas e da Previdência 
que acabam com direitos e 
fazem com que se trabalhe 
até a morte. Não bastasse a 
forte adesão ao movimen-
to, pesquisas divulgadas 
no final de semana vieram 
referendar essa resistência, 
com mais de 70% rejeitan-
do a forma como se quer 
mudar a aposentadoria e 
outros 60% deixando claro 
que as alterações nas leis 
trabalhistas e terceirização 
só vão beneficiar os patrões.

Para reforçar ainda mais 
o recado, milhares foram às 
ruas três dias depois para 
celebrar um Primeiro de 
Maio que, como não poderia 
deixar de ser, é de resistên-
cia e muita disposição de 
luta para evitar todo esse 
retrocesso promovido pelo 
governo do presidente Mi-
chel Temer e seus aliados no 
Congresso Nacional. Temer, 
aliás – e o dado vem de outra 
pesquisa – tem ridículos 9% 
de aprovação; ou seja 91% 
dos brasileiros não gostam 
de seu governo e muito 
menos de que ocupe o cargo 
que assumiu após um golpe.

Mesmo com tantas evi-
dências, Temer tem a cara 
de pau de vir a público dizer 
que as reformas só vão me-
lhorar a vida do trabalhador. 
E manda seu ministro da 
Justiça, Osmar Serraglio 
(citado na Operação Carne 
Fraca), avaliar baixa a adesão 
à greve geral, como prova de 
que os brasileiros apoiam 
o governo, uma distorção 
sem tamanho do que todos 
sabem e gritam nas ruas: é 
fora Temer, é não às refor-
mas e é o povo, de novo, 

fazendo valer 
sua voz e seus 
direitos.  
Belmiro Moreira 
- Presidente 
do Sindicato

Reforma trabalhista: é isso que você quer?

Existem direitos tra-
balhistas previstos 
na CLT e na própria 

Constituição que poucos têm 
conhecimento. No entanto, 
a maioria sabe que pode 
contar com férias de 30 dias, 
jornada fixa e limitada a oito 
horas/dia, uma hora de pausa 
para almoço, afastamento 
da empregada gestante das 
condições insalubres de 
trabalho…    

São direitos conquista-
dos há décadas e em muitas 
lutas, por trabalhadores e 

entidades representativas 
que não tiveram medo de 
enfrentar o descaso (e mui-
tas vezes a truculência) de 
patrões e empresários. No 
entanto, se for mantida a 
reforma aprovada no dia 26 
de abril pela Câmara, até 
mesmo esses direitos mais 
conhecidos, por serem viven-
ciados todos os dias, vão para 
o ralo. Veja abaixo 20 entre 
os 100 pontos alterados pela 
reforma, e avalie o quanto 
de fato ela prejudica a todos 
os trabalhadores brasileiros.

Confira alguns dos direitos que podem desaparecer com as mudanças aprovadas semana passada na Câmara

Reformas

A resistência a essa re-
forma e outras mudanças 
terríveis, como a piora na 
aposentadoria e a terceiriza-
ção indiscriminada, depen-
de de cada um e de todos. 

A resposta terá que vir da 
organização e mobilização 
da classe trabalhadora. E o 
primeiro passo foi a greve 
geral que parou o Brasil no 
dia 28.

20 mudanças com a reforma trabalhista
Férias – Hoje as férias são de 30 dias e em geral podem ser divididas em até dois 
períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 10 dias. Há possibilidade de 
1/3 do período ser pago em forma de abono. As férias poderão ser divididas em 
três vezes, mediante negociação, contanto que um dos períodos seja de pelo menos 
15 dias corridos.
Jornada – Limite de 8 horas diárias (44 horas semanais e 220 horas mensais, podendo 
haver até 2 horas extras por dia). Jornada diária de 12 horas (respeitando o limite de 
44 horas semanais ou 48 horas, com as horas extras) e 220 horas mensais.
Tempo na empresa – A CLT considera serviço efetivo o período em que o emprega-
do está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Não são 
consideradas dentro da jornada de trabalho as atividades, ainda que no âmbito 
da empresa, para alimentação, interação entre colegas, higiene pessoal e troca de 
uniforme, entre outras.
Descanso – O trabalhador que exerce a jornada padrão de 8 horas diárias tem 
direito a no mínimo uma hora e a no máximo duas horas de intervalo para repouso 
ou alimentação. O intervalo poderá ser negociado. Pode ter pelo menos 30 minutos.
Remuneração – A remuneração por produtividade não pode ser inferior à diária 
correspondente ao piso da categoria ou salário mínimo. Comissões, gratificações, 
percentagens, gorjetas e prêmios integram os salários. O pagamento do piso ou 
salário mínimo não será obrigatório na remuneração por produção. Além disso, 
trabalhadores e empresas poderão negociar todas as formas de remuneração, que 
não precisam fazer parte do salário.
Plano de cargos e salários – O plano de cargos e salários precisa ser homologado no 
Ministério do Trabalho e constar do contrato de trabalho. Plano de carreira negociado 
entre patrões e trabalhadores sem necessidade de homologação nem registro em 
contrato, podendo ser mudado constantemente.
Transporte – O tempo de deslocamento no transpore oferecido pela empresa para 
ir e vir do trabalho é contabilizado como jornada de trabalho. O tempo despendido 
até o local de trabalho e o retorno, por qualquer meio de transporte, não será com-
putado na jornada de trabalho.
Trabalho intermitente (por período) – A legislação atual não contempla essa mo-
dalidade de trabalho. O trabalhador poderá ser pago por período trabalhado, rece-
bendo pelas horas ou diária. O empregado deverá ser convocado com, no mínimo, 
três dias corridos de antecedência. No período de inatividade, pode prestar serviços 
a outros contratantes.
Trabalho remoto  - A legislação não contempla essa modalidade de trabalho. Tudo o que 
o trabalhador usar em casa será formalizado com o patrão via contrato, como equipa-
mentos e gastos com energia e internet, e o controle do trabalho será feito por tarefa.
Trabalho parcial – A CLT prevê jornada máxima de 25 horas por semana, sendo 
proibidas as horas extras. O trabalhador tem direito a férias proporcionais de no 
máximo 18 dias e não pode vender dias de férias. A duração pode ser de até 30 horas 
semanais, sem possibilidade de horas extras semanais, ou de 26 horas semanais ou 
menos, com até 6 horas extras, pagas com acréscimo de 50%. Um terço do período 
de férias pode ser pago em dinheiro.
Negociação – Convenções e acordos coletivos podem estabelecer condições de 
trabalho diferentes das previstas na legislação se conferirem ao trabalhador um pata-
mar superior ao que estiver previsto na lei.  Convenções e acordos coletivos poderão 
prevalecer sobre a legislação. Assim, os sindicatos e as empresas podem negociar 
condições de trabalho diferentes das previstas em lei, mas não necessariamente num 

patamar melhor para os trabalhadores.
Representação – A Constituição assegura a eleição de um representante dos traba-
lhadores nas empresas com mais de 200 empregados, mas não há regulamentação 
sobre isso. Esse delegado sindical tem todos os direitos de um trabalhador comum 
e estabilidade de dois anos.  Os trabalhadores poderão escolher 3 funcionários que 
os representarão em empresas com no mínimo 200 funcionários na negociação com 
os patrões. Os representantes não precisam ser sindicalizados.
Demissão – Quando o trabalhador pede demissão ou é demitido por justa causa, ele 
não tem direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS nem à retirada do fundo. Em 
relação ao aviso prévio, a empresa pode avisar o trabalhador sobre a demissão com 
30 dias de antecedência ou pagar o salário referente ao mês sem que o funcionário 
precise trabalhar.  O contrato de trabalho poderá ser extinto de comum acordo, com 
pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo do 
FGTS. O empregado poderá ainda movimentar até 80% do valor depositado pela 
empresa na conta do FGTS, mas não terá direito ao seguro-desemprego.
Contribuição sindical – A contribuição é obrigatória, embora alguns sindicatos façam 
a devolução. O pagamento é feito uma vez ao ano, por meio do desconto equivalente 
a um dia de salário do trabalhador.   A contribuição sindical será opcional.
Terceirização – O presidente Michel Temer sancionou no mês passado o projeto de 
lei que permite a terceirização para atividades-fim.  Haverá uma quarentena de 18 
meses que impede que a empresa demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo 
como terceirizado. O texto prevê ainda que o terceirizado deverá ter as mesmas 
condições de trabalho dos efetivos, como atendimento em ambulatório, alimentação, 
segurança, transporte, capacitação e qualidade de equipamentos.
Gravidez – Mulheres grávidas ou lactantes estão proibidas de trabalhar em lugares 
com condições insalubres. Não há limite de tempo para avisar a empresa sobre a 
gravidez.  É permitido o trabalho de mulheres grávidas em ambientes considerados 
insalubres, desde que a empresa apresente atestado médico que garanta que não 
há risco ao bebê nem à mãe. Mulheres demitidas têm até 30 dias para informar a 
empresa sobre a gravidez.
Banco de horas – O excesso de horas em um dia de trabalho pode ser compensado 
em outro dia, desde que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das 
jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo 
de 10 horas diárias. O banco de horas terá acordo individual escrito, desde que a 
compensação se realize no mesmo mês.
Rescisão contratual – A homologação da rescisão contratual deve ser feita em 
sindicatos. A homologação da rescisão do contrato de trabalho pode ser feita na 
empresa, na presença dos advogados do empregador e do funcionário – que pode 
ter assistência do sindicato.
Multa – A empresa está sujeita a multa de um salário mínimo regional, por empre-
gado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. A multa para 
empregador que mantém empregado não registrado é de R$ 3 mil por empregado, 
que cai para R$ 800 para microempresas ou empresa de pequeno porte.
Processos na Justiça – O trabalhador pode faltar até três audiências judiciais. Além 
disso, quem entra com ação não tem nenhum custo.  O trabalhador será obrigado 
a comparecer às audiências e arcar com as custas do processo, caso perca a ação, 
incluindo os custos da perícia. Ele só não pagará a perícia se não tiver crédito. Além 
disso, o advogado terá que definir exatamente o que ele está pedindo, ou seja, o 
valor da causa na ação.
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Após greve vitoriosa e protestos no 1º de Maio, trabalhadores 
vão ocupar Brasília para garantir a manutenção de direitos
Brasileiros deixam claro o repúdio às reformas trabalhista, Previdenciária e terceirização

Representantes sin-
dicais seguem nesta 
semana para Bra-

sília, onde estão previstos 
novos desdobramentos nas 
reformas da Previdência e 
trabalhista. A ideia de ocupar 
o Congresso Nacional com 
grandes manifestações ocor-
re após uma expressiva greve 
geral que parou o Brasil no 
último dia 28 e atos de pro-
testos durante o 1º de Maio.  

“Estamos na ofensiva e 
temos de continuar. Vamos 
ocupar Brasília integral-
mente e não permitir que 
haja votação de retirada de 
direitos”, destacou o pre-

sidente da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), 
Vagner Freitas. 

Greve geral - A greve 
geral do dia 28 reuniu cate-
gorias organizadas, centrais 
sindicais e suas entidades 
e movimentos sociais con-
centrados em frentes como 
a Frente Brasil Popular e 
Frente Povo sem Medo, 
junto a setores significativos 
da Igreja Católica e outros 
segmentos. Trabalhadores 
de centenas de categorias 
cruzaram os braços nos 
26 estados e no Distrito 
Federal, dispostos a barrar 
as reformas previdenciária, 

Greve Geral

trabalhista e a terceirização. 
Por todo o País foram 

realizadas marchas, pique-
tes, bloqueios de rodovias 
e atos culturais. Por sua 
proporção, a greve teve forte 
repercussão internacional, 
embora na mídia comercial 
(em especial a TV Globo 
e suas afiliadas) não tenha 
sido sequer anunciada com 
destaque. 

Bancários ABC - Na 
região, os bancários aderi-
ram à paralisação e locais 
de trabalho localizados nas 
principais concentrações 
bancárias das sete cidades 
ficaram fechados durante 

todo o dia. No início da 
tarde foi realizado ato na 
rua Oliveira Lima, no cen-
tro de Santo André, com a 
participação de entidades 
sindicais, estudantis e mo-
vimento social. 

“A população entendeu 
e, de modo geral, apoiou e 
se preparou para a greve. 
Tanto que poucos clientes 
compareceram às agências e, 
com a paralisação nos trans-
portes, o que se viu na região 
foram muitas lojas fechadas 
e poucas pessoas circulando 
pelas ruas”, avaliou o presi-
dente do Sindicato, Belmiro 
Moreira.

Rejeição do povo aos 
golpistas – Pesquisas rea-
lizadas em dias próximos à 
grande greve mostram que 
o brasileiro está comple-
tamente descontente com 
as reformas que o governo 
golpista quer aprovar. De 
acordo com o Instituto Da-
tafolha, 71% são contra a 
reforma da Previdência e 
para mais de 60% a reforma 
trabalhista e a terceirização 
privilegiam mais os empre-
sários do que os trabalhado-
res. A rejeição ao governo 
golpista também é altíssima: 
a aprovação de Michel Te-
mer é de apenas 9%.

Material sobre os motivos da greve geral 
foi entregue para a população

Vigilantes se juntaram aos bancários 
durante a greve geral

Ato na Cel. Oliveira Lima, no Centro de Santo André, uniu 
bancários com outras categorias e o movimento estudantil

Agências da Região permaneceram fechadas o dia todo

Cidades do ABC 
ficaram paradas no 
dia da Greve Geral
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Primeiro de Maio 
de resistência
Milhares vão às ruas reforçar luta contra a 
retirada de direitos pelo governo golpista

Depois da greve 
geral que atin-
giu o País, o 1º 

de Maio seguiu na mes-
ma linha de resistência 
aos ataques promovidos 
por Temer e seus aliados 
no Congresso Nacional. 
Os protestos no Dia do 
Trabalhador reuniram 
milhares de pessoas. Em 
São Paulo, CUT, CTB e 
Intersindical em São Pau-
lo, junto com as frentes 
Brasil Popular e Povo sem 
Medo, estimaram em 200 
mil o número de partici-
pantes concentrados na 
avenida Paulista.

Além dos protestos 

contra as tentativas de 
retirada de direitos, os 
participantes repudiaram 
atos de violência cometi-
dos pela Polícia Militar. 
Entre eles o que atingiu o 
estudante Mateus Ferreira 
da Silva, da Universidade 
Federal de Goiás (UFG); 
as prisões de três parti-
cipantes na greve geral 
em São Paulo e a invasão 
da PM no Sindicato dos 
Bancários de SP na mesma 
data. O ataque a índios 
no Maranhão também foi 
destacado.

Representantes do Sin-
dicato participaram da 
atividade na Paulista, que 

Dia do Trabalhador

Veja regulamento do site do Sindicato: www.bancariosabc.org.br

Bancários do ABC participam das atividades na avenida Paulsita no Dia do Trabalhador

culminou com marcha 
e shows na Praça da Re-
pública. O ato transcor-
reu em clima tranquilo, 
embora pela manhã os 
sindicalistas tenham sido 

impedidos de estacionar 
o carro de som diante do 
vão livre do Masp, como 
previsto. Os discursos 
também defenderam a an-
tecipação das eleições ge-

rais de 2018 para este ano. 
“Nada funciona no Brasil 
porque não há credibilida-
de”, disse o presidente da 
CUT, Vagner Freitas.


