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29 de Maio: Dia Nacional de
Manifestações e Paralisações

Contra a Terceirização - PL 4330
Normalmente trabalham
3 horas por semana,
a mais que os demais
trabalhadores e ganham
salários menores.

A cada 10 acidentes de
trabalho, 8 são com
trabalhadores
terceirizados

A cada 5 mortes de
trabalhadores
por acidente de
trabalho, 4 são de
terceirizados

As empresas ficarão
livres de contratar pessoas com deficiência e
menores aprendizes.

Contra o ajuste fiscal

A contratação sem regras
e sem concursos, permite
o nepotismo e indicações
para ter acesso a um emprego no serviço público

As empresas
terceirizadas
burlam direitos
como férias.

Dos trabalhadores
escravizados, e que
foram resgatados entre
2010 e 2013, 90% eram
terceirizados
Os trabalhadores
terceirizados recebem 27,5% a menos
que os trabalhadores, que fazem a
mesma função

Mudanças em benefícios
previdenciários e trabalhistas

O

período mínimo para se
conseguir o
seguro-desemprego
aumentou.
O trabalhador tem
que trabalhar pelo
menos um ano para

Contra as MPs 664 e 665

ter direito ao benefício pela primeira vez.
A pensão por
morte não é mais
vitalícia e o cálculo
varia de acordo com
a idade do pensionista

Em defesa dos direitos e da democracia

DISCURSO NÃO MUDA NADA.
O QUE VOCÊ TEM FEITO PARA MUDAR?

C
Contra a Corrupção

omo já afirmamos, somos
contra quaisquer
medidas de ajuste fiscal,
independente do governo que esteja no poder,
que tragam prejuízos aos
trabalhadores, que possam
gerar desemprego, recessão, ou que restrinjam o
acesso a políticas públicas

e programas de inclusão.
Defendemos a taxação
das grandes fortunas, como
primeiro passo para uma
reforma tributária necessária em nosso País.
Nossos protestos devem
ser acompanhados por
ações, e, principalmente,
pela participação dos trabalhadores.
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