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Construção, ladrilhos, produtos de cimento, mármores e granitos, pinturas, decorações, estuques e ornamentos, instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias, montagens industriais, firmas 
de construção de estradas, pavimentações e obras de terraplanagem, móveis de madeiras em geral, móveis estofados, carpintarias, serrarias, modelações, madeiras compensadas e similares.

Filiado à

justiça dificultada 
Restringe o acesso dos trabalhadores 
à Justiça do Trabalho, obrigando o em-
pregado a pagar honorários em caso de 
derrota.
Se perder tem que pagar os advogados 
das duas partes, é injusto!

A testemunha será multada se o depoi-
mento não for confirmado. Ninguém 
vai querer testemunhar.

diREitO iNflaciONadO
Se arquivar a reclamação, o trabalha-
dor vai pagar as custas processuais.

jORNada PENOsa
Fim do intervalo descanso para mulher. 
E a volta da escravidão.

PRINCIPAIS ASPECTOS DA 
REFORMA TRABALHISTA

O que chamam de reforma, na verdade é um corte de conquistas históri-
cas dos trabalhadores. O prejuízo é imenso! Veja algumas mudanças:

jORNada sEM fiM
Fim da hora “em itinerário”, o trabalha-
dor só começa a receber quando chega 
no local de trabalho. Com a flexibilida-
de da jornada, a carga horária passará 
dos atuais 8 horas para até 12 horas 
por dia.

Reduz o salário, exige jornada maior, 
em ambiente de trabalho precarizado. 
Isso vai incentivar a ocorrência de aci-
dentes e doenças do trabalho.

MulhEREs PREjudicadas 
Diminui a estabilidade da gestante e 
permite o trabalho da mulher em am-
bientes frios e insalubres.
É desumano! 

tERcEiRizaçãO
Terceirização e pejotização, contrata-
ção de pessoa jurídica em substituição 
aos trabalhadores formais.
O fim dos benefícios trabalhistas. Joga-
ram no lixo a carteira de trabalho.

assÉdiO MORal
Limitação da reclamação por dano 
moral por parte dos empregados e 
criação do dano moral em favor do 
empregador.
Mais uma forma de opressão.

PREjuÍzO aO dEscaNsO
Fim do pagamento pelo plantão à dis-
tância, o trabalhador fica à disposição 
do empregador mas não recebe.
Mais um absurdo!
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Mais PREjuÍzO
serão excluídos do salário:
• Assistência à saúde
• Ajuda de custo
• Auxílio alimentação
• Diárias de viagem
• Prêmios e abonos
• Causará prejuízo nas férias,
• 13º salário, FGTS e aposentadoria.
É gravíssimo.

EXPlORaçãO
Retomada do pagamento por tarefa. O 
objetivo é aumentar o trabalho e re-
duzir o salário.
Extremamente danoso para o traba-
lho humano.

REscisãO dE cONtRatO
Extinção da obrigatoriedade de homo-
logação  de rescisão contratual. 
Enfraquece o sindicato e fortalece  o 
empregador.
acaba com a proteção sindical do tra-
balhador! 

siNdlcatO
Com a criação da comissão de repre-
sentação, sujeita a manipulação do 
empregador, verifica-se evidente di-
minuição na atuação sindical.
Golpe nos sindicatos! 

lEi dO Mais fORtE
Vale mais o negociado do que a lei. 
O empregador impõe a sua vontade. 
Acordo coletivo prevalece sobre a con-
venção coletiva. 
Reduzir direitos é a meta!

tERMO dE QuitaçãO É cilada
Foi criado o termo anual de quitação 
de obrigações trabalhistas, que deve-
rá ser assinado anualmente pelo tra-
balhador, reconhecendo que recebeu 
todos os direitos. 
Ninguém poderá reclamar mais! 

tRabalhO iNtERMitENtE
A empresa poderá pagar por dia, ou 
por hora trabalhada, ficando o empre-
gado a mercê do patrão. A remunera-
ção poderá ser inferior ao salário míni-
mo. O trabalhador não terá direito ao 
seguro desemprego. 
um absurdo!

dEMissãO POR acORdO
A multa do FGTS passa de 50% para 
20%. O aviso prévio cai para 15 dias. O 
acesso ao FGTS será de apenas 80%. O 
trabalhador perderá direito ao seguro 
desemprego. 
É roubar o trabalhador!

fÉRias EM cONta GOtas
As em presas, poderão dividir as fé-
rias em até 3 vezes no ano, tirando o 
direito do trabalhador programar seu 
descanso com a família. 

tRabalhO tEMPORÁRiO
O trabalhador poderá trabalhar tem-
porariamente por até 180 dias prorro-
gáveis por mais 90 dias, ou seja, a em-
presa ficará trocando de funcionário, 
sem precisar registrar. 
O que era ruim, ficou pior!

EXtiNçãO da justiça dO 
tRabalhO 
É o fim do direito adquirido, a mudan-
ça atinge os contratos atuais. Impede 
a justiça gratuita aos trabalhadores de 
baixa renda. As dificuldades impostas 
levarão ao enfraquecimento e até mes-
mo a extinção da justiça do trabalho.

FIQUE 
FORTE.
FIQUE

SÓCIO!

ACORDA!

Você vai trabalhar 
mais e ganhar menOs


