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Radialistas da EBC aprovam greve dia 28/04
Em sintonia com os demais trabalhadores brasilei-

ros, os radialistas da EBC, reunidos em Assembleia Ge-
ral realizada dia 18/04, definiram, junto com jornalistas, 
adesão à greve geral do dia 28 de abril contra as reformas 
do governo Temer, pela imediata implantação do Plano 
de Carreiras, entre outras reivindicações.

Mesmo os radialistas que acreditam não ser atingidos 
pelas reformas, pois estão em final de carreira e prestes a 
se aposentarem ou já aposentados, devem ter a consciên-
cia de que as medidas arruinarão o Brasil trabalhador, o 
que certamente afetará pessoas de suas famílias.

Portanto, esta é uma luta que deve ser abraçada por 
todos e todas, independentemente de idade ou situação 
profissional. Até porque as reformas não atingem apenas 
os mais jovens, pela reforma da Previdência que está atu-
almente no Congresso Nacional, mesmo com os poucos 
recuos que o governo acenou, diante da pressão e mobi-
lização da classe trabalhadora, ela prevê a desvinculação 
de reajustes às aposentadorias e chegará um tempo em 
que aposentados sofrerão tantas perdas que nem atingi-
rão o teto mínimo do piso nacional.

Portanto, de uma forma direta ou indireta, a tercei-
rização, as reformas trabalhistas e da Previdência, entre 
outras aberrações propostas por esse governo, deputa-
dos e senadores, atingem a toda a classe trabalhadora. 
A partir da aprovação das matérias, não existirá esta ou 
aquela categoria de elite (com exceção do judiciário que 
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ficou de fora). Estarão todos e todas no mesmo barco fu-
rado, navegando nas águas turvas da injustiça, da preca-
rização do trabalho, dos baixos salários e do desemprego.

A luta é agora, para que no futuro não tenhamos o 
arrependimento de termos nos omitido no momento em 
que o Brasil pedia a união de toda a classe trabalhadora.

Há exatos cem anos, no dia 28 de abril de 1917, acon-
tecia a primeira greve geral da classe trabalhadora no 
Brasil que exigia direitos, melhores condições de traba-

lho, salários decentes, entre outras reivindicações.

Cem anos depois, dia 28/04/2017, iremos novamente às 
ruas para defender os direitos e conquistas arrancados 
um século de luta e resistência da classe trabalhadora. 

Contamos com você na greve geral e, mais importante, que 
no futuro, você faça parte da história e diga às próximas 
gerações que você estava lá, lutando por todos e todas.

A pergunta que não quer calar: Quando o Presiden-
te da Câmara e um Ministro do STF que também 
é, Presidente do TSE, sugeriram o fim da justiça 
do trabalho, e todos os políticos envolvidos em 
esquema de caixa 2, alegam que suas contas fo-
ram aprovadas pela justiça eleitoral, não seria o 
caso de exigirmos o fim da justiça eleitoral?



Razões para os radialistas da EBC aderirem à greve geral do dia 28/04:
1 – Contra a reforma da Previdência;
2 – Contra a Reforma Trabalhista;
3 – Contra a terceirização irrestrita;
4 – Contra o super reajuste de quase 40% da diretoria da EBC, 
que só não foi maior porque esbarra no teto constitucional;
5 – Pela imediata implantação do Plano de Carreira na 
EBC;
6 – Por mais empregos, salários decentes, democratiza-
ção da informação, fim da corrupção, concurso público, 
retomada do crescimento da economia, entre outros.

A reforma trabalhista, além de 
mexer em mais de 100 artigos da CLT,  
traz grandes retrocessos e que são re-
pudiadas por diversas entidades da 
Justiça do Trabalho, (Juízes, Procura-
dores, entre outros). Com essa refor-
ma trabalhista proposta por Temer, e 
com alterações para pior pelo relator 
da mesma. “ O Projeto de Lei 6787/16, 
da reforma trabalhista de Temer, que 
já era muito ruim, piorou ainda mais 
com o parecer apresentado dia 12/04 
pelo relator, o deputado Rogério Mari-
nho (PSDB-RN). Para o Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamen-
tar (Diap), “o substitutivo se traduz 
num cardápio de maldades contra os 
trabalhadores”. Ainda segundo o Diap, 
“a proposta estabelece que o acordo 
e/ou convenção se sobreponha aos di-
reitos garantidos em lei e, ainda, que o 
acordo prevalecerá sobre a negociação 
coletiva e possibilita o impedimento 
do acesso à Justiça na forma do acordo 
extrajudicial irrevogável e arbitragem 
das relações de trabalho, dentre ou-
tras formas, como o termo de quitação 
anual das obrigações trabalhistas”. 

Outras ideias contidas no parecer 
do parlamentar tucano, em sintonia 
com Michel Temer, são: a fixação de 
valores máximos para reparações mo-
rais; a possibilidade de as mulheres 
grávidas ou lactantes trabalharem em 
ambiente insalubre; acordos individu-
ais que estabeleçam a jornada de tra-
balho de 12 horas diárias; trabalho in-
termitente, que permite a contratação 
por apenas algumas horas por dia ou 
alguns dias por semana; entre outras.

Ataque aos Sindicatos
O parecer elimina também a con-

tribuição sindical obrigatória e retira 
competências dos sindicatos, sufocan-

do financeiramente e debilitando a 
representatividade das entidades sin-
dicais, o que inviabiliza sua existência, 
sem apresentar alternativas que possi-
biltem a subsistência das entidades.

Rotatividade
A reforma trabalhista ameaça tam-

bém aumentar a rotatividade do traba-
lho e a previdenciária inviabiliza o aces-
so dos trabalhadores à aposentadoria. 
Elas criam um ambiente que favorece 
a exploração da força de trabalho por 
empresas brasileiras e estrangeiras 
que poderão ser atraídas para se be-
neficiar do agravamento da exploração 
dos trabalhadores. 

Aumento do desemprego
Desemprego - A taxa de desempre-

go no Brasil, que bateu novo recorde, 
atingindo 13,2% no final de fevereiro 
(IBGE), não tende a ser reduzida em ra-
zão dessa reforma, se aprovada, e até 
deve aumentar, analisa o presidente 
da Associação Nacional dos Magistra-
dos da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
Germano Siqueira, Anamatra. “A pos-
sibilidade de apenas mensurar jorna-
da pelo critério de 220 horas mensais, 
com jornada diária de até 12 horas, vai 
representar, na prática, a redução dos 
postos de trabalho e o desestímulo a 
novas contratações. Aumentarão, tal-

Dentre as reformas propostas por Temer, todas são nefastas, mas a trabalhista é ainda pior. Veja:
vez, os subempregos, com redução do 
pacote de direitos, como será o caso, 
por exemplo, dos trabalhadores com 
jornada flexível e dos terceirizados, o 
que não interessa a ninguém, muito 
menos à sociedade”, explica Germano 
Siqueira.

Para o presidente da Anamatra, o 
Governo tenta “vender” a reforma tra-
balhista como algo benéfico e que tem 
o intuito de modernizar a legislação 
trabalhista, o que não é verdade. “O 
discurso de ocasião usado pelos defen-
sores da reforma é oportunista e colo-
ca no centro da discussão, em verdade, 
a ideia de reduzir e precarizar direitos 
atingindo a legislação que tutela as re-
lações trabalhistas.

Falta de consenso - O magis-
trado lembra também que, ao contrá-
rio do que vem sendo informado pelo 
Governo, a reforma não tem consenso 
entre os representantes de trabalha-
dores e empregadores e outras entida-
des que lidam com o tema. “Os deba-
tes na Comissão Especial e em outros 
fóruns no Parlamento têm revelado 
que, assim como a reforma previden-
ciária, as alterações às leis trabalhistas 
não representam o anseio da socieda-
de, que talvez mais adiante consiga ex-
pressar a sua voz insatisfeita de forma 
mais efetiva”, disse.


