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Trabalhadores vão às ruas contra 
reformas e miram greve geral

Diversos segmentos da 
sociedade foram às ruas 
em todo o país na última 

sexta-feira (31/03) para ratificar 
seu protesto contra as reformas 
trabalhista e da Previdência. A 
manifestação se concentrou em 
frente à Igreja da Candelária e 
saiu em passeata pela Avenida 
Rio Branco, até a Cinelândia.

Entre os pronunciamentos, 
a certeza de que o Governo do 
presidente Michel Temer (PMDB) 
deve ser derrubado, junto com sua 
política de retirada de direitos dos 
trabalhadores. Um dos principais 

alvos da manifestação foi a 
aprovação da terceirização irrestrita 
das atividades empresariais. 
Antes, apenas as atividades meio 
poderiam ser terceirizadas. 

A sua aprovação pela Câmara 
dos Deputados no último dia 22 de 
março foi considerada por muitos 
como o maior golpe já dado à 
Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT), tamanho os prejuízos que 
ela trará à classe trabalhadora.
Entre as medidas aprovadas 
estão o aumento de três meses 
para até nove meses o período 
de contrato temporário, além da 

desobrigação de retenção de 4% do 
valor do contrato como garantia 
do cumprimento de direitos 
trabalhistas e previdenciários.

Durante a passeata, uma massa 
de mais de 10.000 manifestantes 
tomou conta da Avenida Rio 
Branco desde a Carioca até a 
Avenida Presidente Vargas. 

O ato público pavimentou o 
terreno para aquele que será o ápice 
dos protestos contra as reformas 
de Temer: a greve geral da classe 
trabalhadora que promete parar todo 
o país no próximo dia 28 de abril. 
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Era para ser um espaço de 
fortalecimento da luta dos 
servidores estaduais ligados à 

Secretaria de Ciência e Tecnologia 
(Sectids). Mas a Plenária do Fórum 
da Secretaria de Ciência e Tecnologia 
(Forsect) foi palco de novos ataques da 
oposição à direção do Sintuperj nesta 
quinta-feira (30/03).

Não é novidade para ninguém 
que a atual direção do Sintuperj tem 
uma oposição que a todo o momento 
tenta manchar a sua imagem perante 
a categoria técnico-administrativa nas 
assembleias da categoria. Contudo, o 
que se viu na plenária dos servidores 
da Sect passou de todos os limites do 
tolerável. O servidor aposentado da 
Uerj conhecido como “Didi”, que se 
notabilizou nas assembleias por em 
suas falas apenas atacar a direção do 
sindicato, sem acrescentar qualquer 
análise ou proposta que vise à 
unificação ou maior mobilização dos 
técnico-administrativos, desta vez 
lançou mão de acusações graves, sem 
qualquer fundamento. Segundo ele, 
“fizemos um monte de assembleias e 
não conseguimos nada porque tem 
gente vendida, inclusive, o sindicato”. 
Acrescentou ainda que por ele o 

“sindicato, com essa diretoria já tinha 
que fechar porque está vendida para 
todo mundo”. E complementou: “Que 
sindicato é esse que só pensa no seu 
bolso? O diretor do sindicato só pensa 
na situação dele, não pensa na gente 
não”.

Diante das calúnias e difamações, o 
coordenador geral do Sintuperj, Jorge 
Luís Mattos (Gaúcho), que compunha 
a Mesa da plenária, lembrou que 
desde os últimos ataques do Governo 
à universidade, no âmbito da crise 
financeira, foi superada essa questão 
de “sindicato e oposição ao sindicato”, 
ainda que muitas vezes a própria 
oposição assim se apresente. Em seu 
pronunciamento, Gaúcho afirmou: 
“Agora a pouco fui desqualificado, fui 
atacado aqui com palavras que estão até 
enchendo a ‘burra’ de dinheiro. Só para 
deixar bem claro, fui eleito coordenador 
do sindicato e eu ganho o que todo 
mundo ganha aqui na Uerj, não existe 
isso dentro do Sintuperj”. Explicou 
ainda que nas assembleias de técnico-
administrativos o mesmo servidor faz 
igualmente diversos ataques à direção, 
mas que ele as releva pelo fato de ser 
uma assembleia local e, portanto, todos 
já conhecerem à conduta dos membros 

da oposição. No entanto, completou o 
coordenador: “Isso aqui é uma plenária 
de outras entidades. Peço desculpas 
à Mesa. Peço desculpas aos senhores, 
mas não é um Fórum que eu tenha que 
frequentar, porque eu não tenho que 
passar pelo o que eu passei aqui”. Por 
fim, Gaúcho afirmou: “O meu inimigo, 
a minha oposição são os golpistas, os 
usurpadores, é o Pezão, que está me 
deixando sem salário. Então com a 
máxima desculpa aos senhores, eu me 
retiro. E o meu sindicato, a menos que 
tenha uma assembleia de sindicalizados, 
deste Fórum não participa mais.

Enquanto a plenária se ateve ao seu 
propósito, que é o de discutir meios para 
fortalecer a luta das categorias ligadas à 
Secretaria de Ciência e Tecnologia, foi 
destacada a unificação das ações como 
modo de arregimentar mais pessoas nas 
manifestações. E que este é o melhor 
momento para pressionar o governo no 
sentido de sua derrubada. 

Entre as principais mobilizações 
agendadas estão um ato público em 
frente à casa do governador no próximo 
dia 04 de abril. Os demais atos públicos 
podem ser conferidos na Agenda de 
Mobilização divulgada no site e no 
Facebook do Sintuperj.

Durante Fórum, oposição deixa unidade 
de lado e ataca o Sintuperj


