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Não tem alternativa. Se não tomamos às ruas AGORA vamos perder definitivamente todos os direitos 
que temos na nossa Convenção Coletiva de Trabalho e aqueles que estão na CLT, como o 13º salário, 
30 dias de férias, FGTS e aposentadoria.

O bicho é feio demais!!
Um presidente da República golpista e um Congresso minado por escândalos de corrupção estão, a 
cada dia, empurrando um pouco mais o País para o caos social. 

Primeiro foi a Reforma da Previdência, depois a Trabalhista e agora essa da liberalização da terceirização.

Ressuscitaram um projeto de lei de 2002, que foi arquivado pelo presidente Lula em 2003 exatamente 
por colocar em risco todos os direitos 
trabalhistas.

A terceirização sem limites aumenta a 
insegurança jurídica dos trabalhadores, 
acaba com os direitos trabalhistas, divide as categorias e permite que o setor patronal faça o 
que bem entender com os trabalhadores e seus sindicatos. 

O trabalhador ganhará menos, trabalhará mais e ficará 
exposto a acidentes de trabalho. 
Da mesma forma, o governo quer nos fazer engolir o fim da previdência privada e acabar com 
a aposentadoria por tempo de contribuição. A reforma proposta estabelece a idade mínima de 
65 anos de idade e 25 anos de contribuição para aposentadoria de homens e mulheres. E mais: 
terá que trabalhar 49 anos, contribuindo ininterruptamente ao INSS, para conseguir ganhar a 
aposentadoria integral.

TUDO ISSO É INACEITÁVEL!
Essa corja política que está no governo e congresso impõe desemprego, recessão, redução de 
salários e direitos e fim da aposentadoria pública para o povo. Já para banqueiros e empre-
sários, oferece de bandeja o aumento das margens de lucro e alta rentabilidade no mercado 
financeiro.

Não será com desemprego e rebaixamento de salários e direitos que o Brasil voltará a crescer 
economicamente.

REAJA AGORA, OU MORRA TRABALHANDO!

SE VOCÊ NÃO LUTAR
Seu 13º Salário, Férias e Aposentadoria

VÃO ACABAR!!!!

A chapa vai esquentar! Só o povo nas ruas derrotará os brutais ataques de Temer. 
TODOS À GRANDE PASSEATA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA E DA TERCEIRIZAÇÃO

Dia 8 de Abril - Sábado
Concentração a partir das 9h na Rua João Basso 231 

(Em frente à Sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC)
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Escravidão Moderna!

• Com a terceirização generalizada milhões de empregos diretos migrarão para contratos terceirizados, quarteirizados ou pejotizados. 

• Será o fim das atuais categorias de trabalhadores. Todos seriam transformados em prestadores de serviços, com rendimentos menores, jornadas maiores e 
sem direitos trabalhistas 

• Empresas poderão demitir trabalhadores e os recontratarem pagando menos para exercer as mesmas funções.

• A pessoa pode ser demitida e depois recontratada como prestadora de serviços (PJ), acabando com direitos como férias, 13º salário, pagamento do INSS, 
FGTS, descanso semanal remunerado, aposentadoria e diversas conquistas da Convenção ou Acordo Coletivo.

• Trabalhador terceirizado ganha 25% menos, trabalha quatro horas a mais e fica 2,7 anos a menos no emprego quando comparado com o trabalhador 

• contratado direto.

• Favorece ainda situações análogas à escravidão. Estudos apontam que de 2010 e 2013, entre os 10 maiores resgates de trabalhadores escravizados, nove 
eram de terceirizados.

• No setor público, a terceirização generalizada permitirá que milhares de prefeitos e empresas públicas dispensem a realização de concursos públicos e 
passem a contratar firmas terceiras para prestar serviços. Ou seja, será a festa dos amigos, aumentando em muito a corrupção no Brasil.

• O projeto legaliza as práticas fraudulentas de contratação, para garantir segurança jurídica para as empresas.

• O avanço da terceirização trará, também, consequências graves para a economia brasileira como aumento do desemprego, redução da massa salarial e do 
consumo, redução da arrecadação de impostos, o que aumentará as desigualdades sociais e barbarização das relações de trabalho.

Deputados e partidos 
políticos que aprovaram a lei 
não serão esquecidos!
O movimento sindical e movimentos sociais já estão divulgando a relação 
daqueles que votaram a favor da terceirização sem limites e quais são seus 
partidos políticos. É uma questão de honra para a classe trabalhadora impedir que 
algum deles seja reeleito na próxima e nas demais eleições! Estamos de olho!

TODOS ÀS RUAS! Só a mobilização da população irá 
barrar os ataques do governo e Congresso golpistas
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