
A ASSINATURA 
QUE vale direitos

Deputados e senadores votaram contra o povo. Aprovaram o projeto do Temer 
que acaba com direitos históricos da classe trabalhadora.

VOCÊ 

O povo tem o poder de apresentar um projeto de lei de iniciativa popular para 
anular a reforma trabalhista.

que VOCÊ pode 

mudar essa 

história? SABIA

Assine o poder está em

nossas mãos
Já

Se 1% da população assinar, esse projeto vai ter que tramitar no Congresso 
Nacional e podemos retomar os nosso direitos. 

Você Ajudar a coletar

assinaturas

pode

Retire um formulário de assinaturas no sindicato da CUT mais próximo e leve 
para sua família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho assinarem. Devolva ao 

sindicato até dia 30 de outubro. O futuro dos nossos direitos, depende de nossa 
mobilização.

Todo mês de outubro a MOBILIZADA pela cut 
anulação da reforma que retira direitos

01 a 10/10  na praçaCUT
08 a 14/10 nos bairros/comunidadesCUT 
15 a 21/10  nos locais de trabalhoCUT
22 a 28/10  nas escolasCUT



JORNADA DE TRABALHO

mudanças reforma 
trabalhista

cOMO É HOJE

8 horas diárias De 10 a 12 horas diárias

cOMO VAI FICAR

HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO

Todos os trabalhadores acima de 9 
meses no emprego, quando demitido a 
rescisão é conferida pelo sindicato

O trabalhador não poderá mais 
recorrer ao sindicato e terá que assinar 
um termo que o impede de recorrer à 
justiça para reclamar qualquer direito

INTERVALO PARA ALMOÇO

Mínimo de 30 minutosMínimo de uma hora e máximo de 
duas

Autoriza o rebaixamento de direitos 
previstos em leis, por meio de acordos 
individuais com o trabalhador.

A lei garante um mínimo e a 
negociação pode ampliar para além do 
que está na lei

SALÁRIO E DIREITOS

O trabalhador fica à disposição da 
empresa e só vai receber pelas horas 
trabalhadas, sem ter definida a renda 
mensal e a jornada de trabalho.

Não existe, quando contratado o 
trabalhador sabe quantas horas de 
serviço e qual será o salário.

TRABALHO INTERMITENTE

Se a mulher não apresentar atestado 
com restrições, terá que trabalhar em 
locais prejudiciais a ela e ao bebê.

Nenhuma mulher grávida pode 
trabalhar em ambientes insalubres.

GESTANTES

Três meses para entrar na justiça após 
sair do emprego e cobrar os dois 
últimos anos de trabalho, isso se não 
assinar o termo na rescissão

Dois anos para entrar na justiça após 
sair do emprego e cobrar os últimos 
cinco anos de trabalho

TEMPO PARA ENTRAR COM AÇÃO NA JUSTIÇA

Este são alguns exemplos, mas a Reforma alterou mais de 100 pontos da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), includive FGTS e Férias.
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