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Filiado à

HOJE

à retirada de direitos e 
o fi m da aposentadoria!

Com o apoio da maioria
 do Congresso, Temer 
aprovou a Reforma 

Trabalhista. A partir 
de amanhã (11/11) ela 
já poderá ser aplicada. 
Somente a resistência 

e a mobilização dos 
trabalhadores evitará 
a retirada dos nossos 

direitos e o fi m da 
aposentadoria. 
Venha para a luta!  

Dia Nacional de 
Mobilização contra as 

Reformas de Temer!

Concentração a partir das 9h na Praça da Sé
Participe!

NÃO

- Em defesa dos direitos

- Contra o desmonte da Previdência

- Contra as privatizações e as terceirizações10/11
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Fim dos direitos das grávidas e 
na amamentação
Expõe gestantes e lactantes em locais 
insalubres, com autorização médica. 
Atualmente a legislação determina o 
afastamento de qualquer atividade 
nestes locais. 

Fim da carteira 
assinada
Os trabalhadores pode-
rão ser substituídos por 
autônomos, sem vínculo 

empregatício, ou mesmo obrigados a abrirem 
uma empresa para serem ‘contratados’ como 
Pessoa Jurídica.  

Aumento da jornada
A jornada de trabalho poderá exceder o limite 
constitucional, desde que haja necessidade da 
empresa. 

Trabalhador fi ca à disposição 
do patrão, sem receber 
O empregado não tem vínculo com 
a empresa nem horário certo, mas 
fi ca à disposição do patrão 24 ho-
ras por dia e só recebe as horas 
trabalhadas. Quando a empresa 

chamar, a pessoa trabalha 4 horas. Se não vol-
tar a chamar o trabalhador só receberá por 
essas 4 horas. E se a empresa não quiser mais 
os serviços não haverá rescisão de contrato, 
férias, décimo terceiro.   
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Veja alguns dos itens da 
Reforma Trabalhista que 

prejudicam o trabalhor

Temer quer que você trabalhe até 
morrer. A Reforma da Previdência sim-
plesmente quer o fi m da aposentadoria. 
Com o apoio da imprensa, Temer quer te 
convencer que a Previdência está falida. 
Mentira! A própria CPI do Senado mos-
trou que a Previdência não é defi citária. 
Enquanto isso, gasta fortunas para evitar 
sua cassação. 

Reforma da Previdência: 
trabalhar até morrer

Os governos Temer, Alckmin e Doria querem privatizar todos os serviços e 
empresas públicas possíveis. No pacote estão setores estratégicos para a 
economia, como da energia, abastecimento, bancos e transportes. 
Alckmin tenta privatizar o metrô e Doria ameaça vender até parques e praças. 
Vamos lutar em defesa do patrimônio público.

Todos na luta 

contra as 

privatizações


