
A REFORMA TRABALHISTA
PIOROU A VIDA DO POVO!

A Reforma Trabalhista aprovada em 2017 pegou pra geral. Por isso, a revogação não é 
uma luta só dos sindicatos e trabalhadoras/es de “carteira assinada”. É de todo o povo 
que precisa trabalhar pra sobreviver. 

Estudantes estão condenados a trabalhos precários e sem perspectiva de futuro. 

Servidoras/es públicas/os tem salários defasados e diretos ameaçados. 

Uma multidão de desempregadas/os, subempregada/os, informais
e “uberizadas/os” se virando como podem pra sobreviver.

Nas periferias, sem renda, a FOME se espalha entre o povo, que sem condições de 
pagar aluguel, vai morar cada vez mais longe dos centros ou acabam jogados nas ruas. 

Na Justiça do Trabalho um funcionamento ainda mais favorável aos patrões
e que pune quem busca seus direitos.

A negociação coletiva, que deveria ampliar os direitos de trabalhadoras/es,
está enfraquecida, juntamente com os sindicatos.

E mesmo quem trabalha com carteira assinada (CLT) perdeu muitos direitos básicos.
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PARA ADERIR À CAMPANHA E DELA
PARTICIPAR, ACESSE O LINK

http://tiny.cc/cizquz

CONTATO DA CAMPANHA NA REGIÃO

revogajabaixadasantista@gmail.com / (13) 13-3202-1100 (Sindipetro)
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