
 
 

 

 

UGT/SC OCUPA BRASÍLIA! 

 

Centenas de dirigentes sindicais filiados a UGT participaram da Marcha dos 

Trabalhadores no dia 24 de maio de 2017 em Brasília-DF. Somente de Santa 

Catarina, mais de 300 sindicalistas engrossaram as fileiras na Marcha contra as 

reformas trabalhista, previdenciária, por eleições gerais e diretas já! 

 

Companheiros Ugetistas das Macrorregiões Grande Florianópolis, Planalto 

Serrano, Sul e Norte, além de companheiros das demais centrais sindicais e 

movimentos sociais viajaram por mais de 30 horas para participarem do ato. 

 

O Professor Carlos Magno da Silva Bernardo, Secretário Geral da UGT/SC, 

acompanhou o grupo da Macrorregião Grande Florianópolis, que lotou um 

ônibus, juntamente com Planalto Serrano, capitaneado pelo companheiro Airton 

Neves, Coordenador da UGT na região. 

 

O Movimento, legal, legítimo e necessário foi um sucesso do ponto de vista de 

impacto e cumpriu o papel desejado, de pressionar parlamentares e governo, 

contra o desmonte de direitos e contra esta bandalheira que impera no Governo 

e Congresso Nacional em conluio com seus financiadores de campanha, 

empresários desonestos, os maiores corruptores do país, a maioria inclusive, 

defendendo reformas que beneficiam unicamente o lucro fácil, uma vez que são 

os maiores devedores de tributos e contribuição para o INSS. 

 

“Estamos vivendo tempos sombrios, pouco ou quase nada está imune à 

corrupção neste país”, afirma o Secretário Geral da UGT/SC, Professor Carlos 

Magno, que foi enfático em suas colocações: “ou unimos forças e continuamos 

na luta, a exemplo do dia 28 na Greve Geral e deste ato, OCUPA BRASÍLIA, ou 

vamos todos ser enterrados vivos. Temos o dever de continuarmos mobilizados, 

unidos e pressionando governo e parlamentares, até que os direitos dos 

trabalhadores sejam não só mantidos, mas ampliados, e, assim, possamos salvar 



 
 

o presente e principalmente o futuro de todos nós! Não é possível que esta 

bandalheira continue, não podemos mais tolerar tanta hipocrisia, cinismo e 

bandidagem dentro das instituições deste país. A hora é agora!” Comentou Carlos 

Magno, que também é Presidente do Sindicato dos Professores no Estado de 

Santa Catarina – SINPROESC. 

 

O ato demonstrou força e disposição da sociedade em resistir e combater estes 

desmandos, que estão levando o país ao caos socioeconômico, que 

comprometem não só o presente, mas principalmente o futuro do povo 

brasileiro. 

 

Nós da UGT, repudiamos as ações violentas, o comportamento inadequado e 

desproporcional da Polícia do DF, uma vez que o Movimento foi uma 

manifestação pacífica e organizada, um ato legal e legítimo, de acordo com o que 

deve ser num modelo democrático, afirmam os dirigentes sindicais que 

participaram do ato. 

 

As ações unificadas das centrais e movimentos sociais devem continuar 

pressionando o governo, até que a situação se estabilize e o país volte aos trilhos 

do desenvolvimento socioeconômico desejado, com respeito aos direitos 

adquiridos e ampliação de direitos aos trabalhadores que geram riquezas.  

 

A UGT/SC e seus Sindicatos Filiados continuarão atentos,  participando das lutas 

por NENHUM DIREITO A MENOS e pela manutenção e fortalecimento da 

democracia! 

 

Paulo Cesar Amante 

Assessor Comunicação do SINPROESC. 

 

 

 

 

 


