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DIA NACIONAL DE
PARALISAÇÃO
E LUTA
LUTAR CONTRA OS
ATAQUES DE TEMER SOBRE
A CLASSE TRABALHADORA

Nos últimos meses a classe trabalhadora
vem sofrendo com os enormes ataques do
governo Temer. A privatização de empresas
públicas; os cortes nas políticas públicas

de educação, saúde; e as antirreformas
trabalhistas previdenciárias - vem colocando
profundas diﬁculdades para a vida do povo
trabalhador de todo o país.

PRECISAMOS DAR UM BASTA NESSE GOVERNO ILEGÍTIMO DE TEMER
A n o v a L e i Tr a b a l h i s t a a s e r
implementada neste sábado (11) retirará
direitos dos trabalhadores, colocando mais

dinheiro na mão dos patrões! Se não nos
organizarmos e resistirmos a esse governo
usurpador, a partir de 11 de novembro:

Ѵ

A empresa em que você trabalha poderá resolver demitir todo mundo, sem qualquer
negociação
Ѵ O acesso ao FGTS e ao Seguro Desemprego será diﬁcultado
Ѵ Se você for demitido, vai receber seus direitos na empresa e não terá ninguém que
ajude a conferir as contas, que poderá estar erradas
Ѵ Estará permitido que o trabalhador trabalhe 12 horas ininterruptas, sem intervalos
Ѵ Será aprovado contrato intermitente: o patrão decide se tem ou não trabalho, se
tem ou não pagamento (com só três dias de antecedência). Isso acaba com o emprego
ﬁxo e impossibilita o trabalhador de se organizar na vida, pois tem que se planejar a
cada três dias!
Ѵ Permitirá o pagamento abaixo do salário mínimo mensal
Ѵ Aumentará o desemprego, os salários serão menores e os empregos mais precários

ANULAR A
ANTIRREFORMA
TRABALHISTA

A NOVA LEI TRABALHISTA VAI ACABAR COM SEUS DIREITOS.
VAMOS TODOS ANULAR ESSAS MEDIDAS!
Esses ataques se somam a tantos
outros retrocessos que esse governo
ilegítimo vem tentando implantar, como:
corte na aposentadoria, aumento da
idade mínima para se aposentar, ataques
aos direitos das mulheres, permissão do

trabalho escravo, privatização das estatais
(Petrobras, Eletrobras, Caixa Econômica),
cortes nos serviços públicos, entre outras
tantas atrocidades.
10 DE NOVEMBRO
Por tudo isso, conclamamos

todos para o DIA NACIONAL DE
PARALISAÇÃO E LUTA, contra as
antirreformas de Temer!
Participe do abaixo assinado da CUT
pela anulação da antirreforma trabalhista!
À luta!!!
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