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A lei da reforma traba-
lhista de Michel Temer, que 
acaba com os direitos traba-
lhistas, entrará em vigor no 
dia 11 de novembro de 2017. 
Para impedir que esta lei 
nefasta passe a valer, a CUT 
lançou a campanha nacional 
pela anulação da reforma 
trabalhista, cujo principal 
instrumento é um abaixo-as-
sinado em apoio ao projeto 
de lei de iniciativa popular 
(PLIP) que revoga, ou seja, 
anula a lei da reforma apro-
vada por temer.

O SINTTEL-ES junto com 
os demais sindicatos cutistas 
no ES formou um comitê 
para colher assinaturas. 

Não podemos permitir 
que nossos direitos sejam 
usurpados por golpistas cor-
ruptos que tomaram conta 
do país após o golpe do ano 
passado. 

Uma assinatura que 
vale DIREITOS!

A reforma trabalhista escravagista é um marco regulatório para as 
relações de trabalho em que prevalece os interesses das empresas. 

Tira a proteção do trabalhador
Reduz o poder de negociação coletiva dos sindicatos, 

permitindo acordos individuais – inclusive verbais – para a 
pactuação de normas que prevalecerão sobre a legislação, 
os acordos e as convenções coletivas.

Enfraquece os sindicatos
Retira dos sindicatos o poder de fazer a homologação de 

rescisões. Cria uma forma de representação dos trabalhado-
res independente do sindicato;

Reduz salários e benefícios
Autoriza o rebaixamento de direitos previstos em lei, já 

que o negociado prevalece sobre o legislado em relação a 
direitos, benefícios, Acordos e Convenções  Coletivas.

Aumenta lucro sem pagar encargos e benefícios
Amplia a contratação de trabalhadores autônomos, aumentando o lucro das 

empresas, que deixam de pagar os encargos sociais e benefícios, o que pode real-
mente quebrar a Previdência Social

Restringir acesso do trabalhador à Justiça
    Restringe a atuação da Justiça do Trabalho, o acesso dos 
trabalhadores, por que cria uma série de condicionantes, 
limitando a gratuidade e impondo penalidades ao 
trabalhador caso perca a ação. Além desses fundamentos, 
a lei faz “blindagem patrimonial”, ao limitar o conceito de 

grupo econômico de forma a restringir a cobrança de dívidas trabalhistas.

Retirar direitos para 
beneficiar os patrões

TÍTULO DE ELEITOR 
É NECESSÁRIO

Para que projeto de lei seja aceito no 
Congresso Nacional é preciso ter, além da 
assinatura, o nome, o número do Título 
Eleitoral, endereço,CEP e data de nasci-
mento. 

Assim a coisa fica séria e legal. 
Participe! Traga seu título.
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