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RESISTIR E DERROTAR   
A LEI DA ESCRAVIDÃO TRABALHISTA!
Direitos históricos dos trabalhadores estão ameaçados como nunca.

Entidades que integram o FST - Fórum Sindical dos Trabalhadores: 
CNTI ▪ CNTTT ▪ CNPL ▪ CONTTMAF ▪ CONTEC ▪ CONTCOP ▪ CNTEEC ▪ CONTAG ▪ CONTRATUH ▪ CNTM ▪ CNTA
CNTS ▪ COBAP ▪ CSPB ▪ CNTQ ▪ CONTRICOM ▪ COBRAPOL ▪ CNTV ▪ CONATEC ▪ CONATIG ▪ CSPM ▪ CONACATE

O Fórum Sindical dos Trabalhadores (FST), integrado 
por 22 confederações nacionais, centenas de federações 
e milhares de sindicatos em todo o País, representantes 
de milhões de trabalhadores, conclama a todos para 
resistir e impedir o desmonte proposto pela legislação 
trabalhista aprovada recentemente por parlamentares 
traidores do povo brasileiro a serviço do desgoverno 
Temer e do grande capital e dos especuladores.

A “nova” lei (13467/17), camuflada de reforma 
trabalhista, entrará em vigor em novembro.  
Ela agride em vários pontos a Constituição Federal e, 
ao contrário do que o governo diz, enganosamente, não 
gerará emprego, aumentará os acidentes de trabalho,  

PELA REVOGAÇÃO DA LEI DA ESCRAVIDÃO TRABALHISTA!
CONTRA O ASSALTO ÀS APOSENTADORIAS!
NENHUM DIREITO A MENOS!

Mais de 200 mil trabalhadores ocuparam Brasília no último dia 24 de maio 
contra o desmonte da CLT e o assalto às aposentadorias

e as doenças ocupacionais, elevando o custo para a 
Previdência Social.

Só uma ação de RESISTÊNCIA e CONCIENTI-
ZAÇÃO barrará tamanho retrocesso. E só uma nova 
representação política e parlamentar conseguirá promo-
ver um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil, 
com crescimento e qualidade de vida para todos. 

Até lá, vamos usar todas armas da democracia que 
estiverem ao nosso alcance: as ações permanentes 
nos locais de trabalho a mobilização nas ruas, a resis-
tência nas convenções e acordos coletivos de trabalho 
e as ações na Justiça do Trabalho.

Participe desta nossa luta! Contamos com você!

BARRAR O ASSALTO 
ÀS APOSENTADORIAS!

Além do desmonte da legislação trabalhista,  
o desgoverno de Temer, com o respaldo dos 
deputados e senadores que o apoiam, muitos 
deles denunciados e até já condenados por cor-
rupção, quer aprovar a “reforma” da Previdência.

O objetivo é um só: ampliar o tempo de con-
tribuição e aumentar a idade mínima para se 
aposentar. Se as regras dessa “reforma” forem 
aprovadas, milhões de trabalhadores, principal-
mente os que começam a trabalhar muito cedo, 
simplesmente não conseguirão se aposentar. 

É o maior assalto às aposentadorias que um 
governo já propôs.

NÃO AOS QUE VOTARAM 
CONTRA OS TRABALHADORES

Estamos divulgando amplamente os parlamen-
tares que votaram a favor e contra o projeto de 
desmonte trabalhista do governo Temer.

Em 2018, vamos eleger quem tem compromisso 
com os trabalhadores e a sociedade.

Saiba pelo site do FST (www.fst.org.br) como 
votaram os deputados federais e senadores.

VEJA QUEM  
ESTÁ DO NOSSO LADO

Os trabalhadores não estão sozinhos nessa luta.
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), os 

magistrados da Justiça do Trabalho,  
os representantes dos estudantes e das mulheres e  

a CNBB já se manifestaram contra essa lei  
que massacra os direitos dos trabalhadores.  

Por isso, a chance de vencer essa batalha é grande. 
Participe conosco desta luta  
que é de todos os brasileiros!

DENÚNCIA À ORGANIZAÇÃO 
INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT

O FST já levou à Organização Internacional do 
Trabalho – OIT, um órgão da ONU que o Brasil é sig-
natário, a denúncia da Lei da Escravidão Trabalhista.

APOIO AO PROJETO PARA   
REVOGAR O DESMONTE DA CLT!

O FST realizará manifestações e reuniões com trabalhadores e 
lideranças sindicais em todos os estados brasileiros a partir do mês 
de setembro e, em novembro, quando está previsto o início da 
validade da “nova” lei, pretendemos fazer grande mobiliza-
ção em Brasília.

Durante esse período, estaremos coletando assinaturas 
para a apresentação de um Projeto de Lei de Iniciativa Popular 
para revogar a Lei da Escravidão Trabalhista a ser apresentado 
ao Congresso Nacional.

Queremos reunir mais de um milhão de assinaturas para mostrar que 
a força dos trabalhadores e da sociedade é muito maior.

UM PROJETO PARA O BRASIL
Os trabalhadores, através de suas organizações sin-

dicais, também têm um projeto para o Brasil baseado 
no desenvolvimento econômico sustentável e sobe-
rano, com justiça social e ética na política.

Para isso, sustentamos a necessidade de uma série 
de verdadeiras reformas (financeira, bancária, tribu-
tária, política, agrária, etc.) que assegurem os recur-
sos necessários para a retomada dos investimentos 
públicos e a recuperação dos e empregos e da renda 
dos brasileiros e a melhoria de suas condições de vida 
(saúde, educação, moradia, segurança, etc.).



QUEM SOMOS E O QUE JÁ FIZEMOS PELOS TRABALHADORES
O FÓRUM SINDICAL DOS TRABALHADORES – FST – é constituído por 22 confederações nacionais, centenas de federações estaduais e interestaduais 

e milhares de sindicatos em todo país que representam milhões de trabalhadores.
Atuamos na defesa da classe trabalhadora e do fortalecimento do movimento sindical.
Estamos presentes   no Congresso Nacional em defesa dos direitos dos trabalhadores ameaçados.
Participamos de reuniões internacionais e nacionais com representantes de trabalhadores de outros países para trocar experiências e fortalecer a luta sindical.
Recentemente, nossas entidades tiveram um papel decisivo para o sucesso da Greve Geral realizada no dia 28 de abril e na mobilização na capital federal de 

mais de 200 mil trabalhadores no movimento denominado OcupaBrasília contra os retrocessos do governo Temer.

COMO ERA 

O excesso de horas  
em um dia de trabalho pode ser 
compensado em outro dia,  

desde que não exceda,  
no período máximo de um ano, à 
soma das jornadas semanais de 
trabalho previstas. Há também  
um limite de 10 horas diárias.

COMO FICOU 

O banco de  
horas pode ser 

pactuado por acordo 
individual escrito,  

desde que  
a compensação  

se realize  
no mesmo mês.

BANCO DE HORAS

COMO ERA 

Quando o trabalhador pede demissão 
ou é demitido por justa causa,  
ele não tem direito à multa de  
40% sobre o saldo do FGTS  

nem à retirada do fundo.  
Em relação ao aviso prévio, a 

empresa pode avisar  
o trabalhador sobre a 

demissão com 30 dias de 
antecedência ou pagar o 

salário referente ao mês sem 
que o funcionário precise trabalhar.

COMO FICOU 

O contrato de trabalho poderá 
ser extinto de comum acordo, 

com pagamento de  
metade do aviso prévio e 
metade da multa de 40% 
sobre o saldo do FGTS.  

O empregado poderá  
ainda movimentar até 80%  
do valor depositado pela 

empresa na conta do FGTS,  
mas não terá direito ao  
seguro-desemprego.

DEMISSÃO
COMO ERA 

As férias de 30 dias  
podem ser fracionadas  

em até dois períodos,  
sendo que um deles não  

pode ser inferior a 10 dias.  
Há possibilidade de 1/3 do período 

ser pago em forma de abono.

COMO FICOU 

As férias poderão  
ser fracionadas  

em até três períodos, 
mediante negociação, 
contanto que um dos 
períodos seja de pelo 

menos 15 dias corridos.

FÉRIAS

COMO ERA 

A contribuição é obrigatória.  
O pagamento é feito uma vez ao ano,  
por meio do desconto equivalente a  

um dia de salário do trabalhador.

COMO FICOU 

A contribuição sindical  
será opcional.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

COMO ERA 

O trabalhador  
que exceda a  

jornada padrão  
de 8 horas diárias  

tem direito a  
no mínimo 1 hora 

e a no máximo  
2 horas de intervalo 

para repouso ou 
alimentação.

COMO FICOU 

O intervalo poderá ser  
negociado, desde que tenha  
pelo menos 30 minutos.  

Se o empregador não conceder 
intervalo mínimo para almoço 
ou concedê-lo parcialmente, a 

indenização será de 50% do valor 
da hora normal de trabalho apenas 

sobre o tempo não concedido em vez 
de todo o tempo de intervalo devido.

DESCANSO

O MESMO GOVERNO E A MAIORIA DOS PARLAMENTARES 
QUE TIRAM ESSES DIREITOS DOS TRABALHADORES E  
AMEAÇAM SUBTRAIR, ATÉ MESMO, 10 REAIS DO SALÁRIO 
MÍNIMO, ESTÃO PREMIANDO OS GRANDES EMPRESÁRIOS 
DEVEDORES E SONEGADORES DE IMPOSTOS, INCLUSIVE 
PREVIDENCIÁRIOS, E AMEAÇAM APROVAR UM FUNDO BILIO-
NÁRIO PARA SUSTENTAR OS MESMOS PARTIDOS E POLÍTI-
COS QUE APROVARAM ESSAS MEDIDAS ANTIPOPULARES.

COMO ERA 

A jornada é limitada 
a 8 horas diárias, 
44 horas semanais e 
220 horas mensais, 
podendo haver até  

2 horas extras por dia.

COMO FICOU 

Jornada diária poderá ser  
de 12 horas com 36 horas  
de descanso, respeitando o  
limite de 44 horas semanais  

(ou 48 horas com as horas extras)  
e 220 horas mensais.

JORNADA

COMO ERA 

O projeto de lei 
que permite a 

terceirização para 
atividades-fim 
foi sancionado 
anteriormente.

COMO FICOU 

Haverá uma quarentena de 18 meses 
que impede que a empresa  

demita o trabalhador efetivo para 
recontratá-lo como terceirizado.  

O texto prevê ainda que o terceirizado deverá 
ter as mesmas condições de trabalho dos 

efetivos, como atendimento em ambulatório, 
alimentação, segurança, transporte, 

capacitação e qualidade de equipamentos.

TERCEIRIZAÇÃO

COMO ERA 

Mulheres grávidas 
ou lactantes 

estão proibidas de 
trabalhar em lugares 

com condições 
insalubres.  

Não há limite de tempo 
para avisar a empresa 

sobre a gravidez.

COMO FICOU 

É permitido o trabalho 
de mulheres grávidas em 

ambientes de baixa ou 
média insalubridade, exceto 
se apresentarem atestado médico 

que recomende o afastamento. 
Mulheres demitidas têm  

até 30 dias para informar a 
empresa sobre a gravidez.

GRAVIDEZ

COMO ERA 

Convenções e  
acordos coletivos podem 
estabelecer condições de 

trabalho diferentes das 
previstas na legislação 

apenas se conferirem 
ao trabalhador  

um patamar superior 
ao que estiver  
previsto na lei.

COMO FICOU 

Convenções e  
acordos coletivos  

poderão prevalecer sobre 
a legislação. Sindicatos 

e empresas podem negociar 
condições de trabalho diferentes 

das previstas em lei, mas  
não necessariamente  
num patamar melhor  

para os trabalhadores.

NEGOCIAÇÃO

VEJA OS PRINCIPAIS DIREITOS QUE QUEREM ROUBAR DO TRABALHADOR


