


UM NOVO JEITO DE FAZER SINDICALISMO

SE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA FOR APROVADA 

• 70% dos trabalhadores não conseguirão mais se aposentar 

• Para ter aposentadoria integral todos terão que trabalhar por 49 anos 
ininterruptos

• Ninguém se aposentará antes dos 62 anos. Os homens, só depois dos 65. 
Não há déficit na Previdência, mas sim, superávit. O problema é que o 
governo gasta o dinheiro da Previdência em outras coisas. Além disso, as 
grandes empresas deixam de pagar valores gigantescos, porém, o governo 
não cobra devidamente. E agora quer que você, trabalhador, pague a con-
ta deixando de se aposentar.

TERCEIRIZAÇÕES GENERALIZADAS, LEI JÁ FOI APROVADA

Você poderá perder o seu emprego e ser contratado por empresa que inter-
media as relações de trabalho. Você  receberá menos, trabalhará por jornadas 
mais longas, de até 12 horas, com intervalos de almoço reduzidos. Com as 
terceirizações generalizadas, os trabalhadores terão muito menos direitos e 
poderão ser demitidos e readmitidos novamente. No serviço público as tercei-
rizações acabam com os concursos. Os servidores sofrerão com o excesso de 
trabalho, com a rotatividade dos terceirizados e, ainda, verão suas vagas sendo 
substituídas. O governo vai gastar o mesmo, porém, os trabalhadores terceiri-
zados receberão muito menos, com menos direitos porque terão que garantir o 
lucro das empresas terceirizadas com o suor do seu trabalho.

SE A REFORMA TRABALHISTA FOR APROVADA

Esta Reforma prevê que o negociado entre trabalhadores e empregadores possa 
valer mais do que a lei, justo neste momento de grande desemprego. Ou seja, os 
trabalhadores perdem a proteção legal contra abusos dos empregadores quanto 
à jornada máxima de trabalho, intervalo para almoço, parcelamento das férias, 
entre outras. Além disso, esta reforma prevê o enfraquecimento dos sindicatos, 
eliminando a obrigatoriedade da contribuição sindical. Assim, as vozes que po-
deriam se erguer em defesa dos trabalhadores serão mais facilmente caladas. 
Por isso, precisamos reagir agora, antes que seja tarde. Hoje, estamos na rua, 
lutando contra a retirada de direitos dos trabalhadores.

 JUNTE-SE A NÓS VOCÊ TAMBÉM  
PARA DEFENDER OS SEUS DIREITOS


