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A reforma
trabalhista
expõe a Classe
Trabalhadora à perda
de direitos garantidos pela
CLT. Representa retrocesso,
uma verdadeira ratoeira para o
trabalhador comparado à volta da 
escravidão.

A reforma
do patrão!

P2

P3

P2 P4 P4
Reforma pode
provocar que
trabalhador
pague custas 
processuais!

Projeto
permite saque 
do FGTS para 
nascimento
de filho!

Lei garante 
que no trajeto 
também pode 
haver Acidente
de Trabalho!

Confira as 
tabelas de 
pagamento do 
Abono e do 
PIS pela data.
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FIQUEDE OLHO!
PROJETO 
FAVORECE MÃES
Saque do FGTS  
no nascimento
do filho

Os trabalhadores que 
hoje têm processos na 
Justiça contra empre-
gadores podem ter que 
pagar as custas da cau-
sa e os honorários do 
advogado da empresa 
caso percam total ou 
parcialmente a ação. 

A nova regra foi esta-
belecida pela reforma 
trabalhista e entrará 
em vigor já em novem-
bro/2017, mas pode ser 
aplicada pelos juízes 
nas sentenças relativas 
aos casos que tramitam 

A ARAPUCA DA “REFORMA”:

Risco do trabalhador ter que 
pagar custos processuais!

PERGUNTA: 
O estagiário tem direi-

to a férias?
RESPOSTA: 
Sim. O Estagiário tem 

direito a recesso (férias) 

de 30 dias, sempre que o 
estágio durar um anos ou 
mais. Preferencialmente, 
em suas férias escolares. 

atualmente, afir-
mam o governo, o 
Ministério Público 
e a principal as-
sociação da ma-
gistratura do Tra-
balho.

“Estará na mão 
do juiz. A ação es-
tando em curso, ele a 
principio deverá aplicar 
a lei. Mas, é a autonomia 
dele de como aplicar”, 
afirmou Admilson Morei-
ra, assessor especial do 
Ministério do Trabalho. 

 Com a reforma, só 

poderá pedir o benefício 
da Justiça gratuita e se 
livrar do pagamento 
das custas do processo 
quem tiver salário equi-
valente a no máximo 
40% do teto do INSS, o 
que hoje corresponde a 
R$ 2.212,00

Não há abono de 1/3 das 
férias.

Um projeto de lei 
que tramita pelo 
Senado prevê que 
mães que trabalham 
poderão sacar os 
recursos do FGTS.

As mães poderão 
sacar o dinheiro em 
até seis parcelas 
mensais de um 
salário-mínimo, no 
primeiro ano de 
vida da criança, até 
o limite do saldo 
existente na conta 
vinculada,

A proposta vale 
apenas para as 
mulheres que 
dependam apenas 
de si para o 
sustento dos filhos.

Turma do Tribunal Su-
perior do Trabalho - TST 
condenou a indenizar 
bancária pelo cancela-
mento de férias poucos 
dias antes de seu iní-
cio, o que inviabilizou 
viagem para participar 
de curso na Europa. 
O empregador tinha 
ciência da atividade, 
mas de maneira ex-
cepcional determinou 
a remarcação dos dias 
de descanso, causando 
prejuízo e frustração 
para a trabalhadora.

 Ela disse ter acertado 
a situação com o supe-
rior hierárquico, meses 
antes da viagem, mas 

CANCELAMENTO DE FÉRIAS

Dias antes, Justiça dá indenização!
recebeu comunicado do 
banco que as férias fo-
ram canceladas, faltan-
do três dias para o início 
do curso e 24 horas para 
a viagem.  Na Justiça, 
ganhou indenização em 
vista da frustração e do 
prejuízo ocorridos.
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FIM DA CLT NÃO TEM NADA DE MODERNO!

A reforma no Trabalho,
sonhada pelos patrões!

A reforma trabalhista expõe a Classe 
Trabalhadora à perda de direitos ga-
rantidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT. Representa retrocesso, 
comparado à volta da escravidão.

Veja as perdas em alguns tópicos:

Negociado 
sobre o 
legislado

-  As em-
presas po-
dem fazer 
as suas pró-
prias leis;

- O patrão 
ganha mais 
força que a legislação 
trabalhista;

- Os sindicatos ficam 
fora das negociações.

Trabalhador 
Autônomo

- Pode ge-
rar fraude na 
re lação de 
emprego;

-  Os  t ra -
balhadores 
ficam excluí-
dos do siste-

ma de proteção traba-
lhista, mas devem obe-
decer as normas como 
se fossem registrados.

Trabalho
intermitente

- O trabalhador fica À 
disposição do patrão, a 
qualquer hora, por até 
12 horas;

- Será difícil ter mais 
de um trabalho.

Fim da 
homologação 
nos sindicatos

- O traba-
lhador dis-
p e n s a d o 
passa a fa-
zer sua ho-
mologação 
na própria 
empresa.

Acordo individual de trabalho
- A Jornada de trabalho, com horas extras, po-

derá ser negociada 
por acordo individual 
entre patrão e em-
pregado;

- O trabalhador fica 
responsável por de-
fender seus direitos 
direto com o patrão, 
inclusive para pedir 
aumento.

TERCEIRIZAÇÃO
Precarização
total do
Trabalho!

A Lei 
13.249/17, 
que trata 
da tercei-
rização 
irrestrita 
da mão de 
obra, permite tercei-
rizar qualquer função 
nas empresas, inclu-
sive as principais, ou 
atividades-fim. É a 
pura precarização do 
Trabalho.

Conheça alguns 
pontos desta verda-
deira aberração:

1- Menos 
empregos 
formais

Para re-
duzir en-
c a r g o s 
com direi-
tos traba-

lhistas a tendência dos 
empresários é trans-
formar os empregos 
formais em ofertas 
precárias por tempo 
determinado e com 
garantias reduzidas.

2- Temporário
O tempo má-

ximo passou de 
três para seis 
meses prorrogá-
veis por mais 90 
dias. O limite de 
trabalho temporá-
rio permitido será 
de nove meses.

3- “Pejotização”
Permite que as contratações 

nas empresas sejam feitas por 
pessoas jurídicas. Força os tra-
balhadores a se transformarem 
em microempresários.

4- Representação
Os trabalhadores poderão ter suas 

representatividades alteradas e invadidas 
por sindicatos criados de forma oportunis-
ta por “terceiros”. A lei gera desenquadra-
mento sindical, fragiliza a luta trabalhista.
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CONFIRA O SEU DIREITO

Acidente de trajeto
é Acidente de Trabalho!

S e g u n d o  a  L e i 
8.213/91, é equipara-
do ao Acidente de Tra-
balho aquele ocorrido 
no percurso da resi-
dência para o local de 

MESES
TRABALHADOS (DIAS):

VALOR DO PIS
2017:

Abaixo valor do abono 
de acordo com meses 
trabalhados em 2016

Confira calendário
de pagamento do 

ABONO SALARIAL PIS
2017-2018

VOCÊ SABIA?

trabalho ou vice-versa, 
qualquer que seja o 
meio de locomoção, 
inclusive veículo de 
propriedade do traba-
lhador.


