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Temos que dar um basta!

28 DE ABRIL
DIA NACIONAL DE PARALISAÇÃO
Querem acabar com nossos direitos
Não podemos aceitar as Reformas Trabalhista e da Previdência e o Projeto de
Terceirização que esse Governo corrupto e ilegítimo quer impor aos trabalhadores
e ao povo brasileiro. No dia 28 de abril vamos parar nossa região e todo país.
Chegou a hora de dar um basta, antes que seja tarde demais! Acorda meu povo
porque enquanto você dorme seus direitos estão sumindo!

Não aceitamos nenhum direito a menos
O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil de Volta Redonda e
região, filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT), junto com centrais
sindicais e vários sindicatos representativos de trabalhadores, mais os

representantes de movimentos sociais e populares, tem se reunido numa frente unificada para preparar a
greve geral do dia 28 e as ações contra as reformas. Chegou a hora de
intensificar as ações e fazer pressão.

Temos que cobrar dos deputados federais e senadores, que representam a
nossa região e o estado, que sejam
contra as mudanças. Fique atento ao
chamado da sua representação para o
Dia Nacional de Paralisação.

Reforma Cadê os nossos direitos
Trabalhista que estavam aqui?

A primeira
grande mentira!

O argumento do Governo
para a Reforma Trabalhista é
que uma legislação mais flexível irá incentivar os empresários a gerar mais empregos. Uma grande mentira! A
Reforma Trabalhista foi criada pelo Governo para retirar
direitos dos trabalhadores.

Sumirammm!!!
Fonte: www.tudodesenhos.com

Negociado sobre
o Legislado

A lei trabalhista vai deixar de valer. O que vai
valer é a força patronal contra os
trabalhadores.

Fim dos principais
direitos existentes hoje
na Legislação Trabalhista:
Fim das férias e de 1/3 de
férias
Fim do 13º salário
Fim do FGTS e da multa de
40%
Fim do intervalo de refeição
Fim da licença maternidade
Jornada de trabalho de
até 12 horas diárias (sem
horas extras)
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Não somos contra a terceirização

Somos contra o novo projeto de terceirização que precariza o trabalho
O Projeto de Lei da Terceirização quer na verdade legitimar a precarização do trabalho, sem a
responsabilidade das leis trabalhistas. Isso significa redução de remuneração e desvalorização
de mão de obra.

Governo prega a falência da Previdência Social

A segunda grande mentira!
Os números que não são mostrados

VEJA O QUE VAMOS PERDER:

Receitas da seguridade social ....... R$....... 694,398 bilhões

Aposentadoria com idade mínima de 65 anos (homens e
mulheres)

Despesas da seguridade social...... R$....... 683,168 bilhões
Superávit da seguridade social....... R$......... 11,230 bilhões

Fonte da imagem:
goo.gl/Kcka5w

Proposta do Governo corrupto
e ilegítimo quer aumentar a
idade mínima de aposentadoria,
aumentar o tempo de contribuição e diminuir valores a serem

pagos como benefícios. Se o Governo tivesse comprometimento e preocupado
com a possibilidade
de faltar dinheiro para
os aposentados, não
daria privilégios para
a turma do ar condicionado (políticos,
desembargadores,
juízes, procuradores do ministério público, militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, etc).
Os que trabalham debaixo de
sol e chuva não têm privilégios.

Tempo mínimo de contribuição
25 anos de contribuição com
direito a 76% do salário. A grande maioria receberá um salário
mínimo
Exigência de 49 anos de contribuição
Isso para receber 100% do
benefício. O trabalhador estará
com mais de 80 anos, levando
em consideração a rotatividade
imposta pelo mercado de
trabalho.
Pensões por morte
Para as viúvas da turma do ar
condicionado a pensão é de
100%, para as viúvas da turma
do sol e chuva a pensão será de
apenas 50%.

Atenção trabalhadores dos Setores
da Construção Pesada e Montagem Industrial
A diretoria do Sindicato
informa que foram iniciadas
as negociações com os
Setores Patronais da con-

venção coletiva de trabalho
2017/ 2018. Mais uma vez os
empresários estão tentando
ditar as regras da negocia-

ção, utilizando o discurso da
crise econômica para não
reajustar salários e benefícios.

