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Os trabalhadores das Indústrias do 
Ramo da Construção Civil reunidos em 
São Paulo, na sede da Feticom-SP (Fede-
ração dos Trabalhadoares nas Indústrias 
da Construção e do Mobiliário de São 
Paulo), em 11 de maio, decidiram se unir 
e criar a Frente Nacional dos TRabalhado-

res do Ramo da Construção e promover 
em 24 de maio, em Brasília, o ato unifi-
cado contra as reformas da Previdência 
Social e Trabalhista que afetam a popu-
lação brasileira e especialmente os traba-
lhadoares.

A indústria da construção é funda-

mental para o crescimento e desenvolvi-
mento do Brasil. É ela que garante a in-
fraestrutura para que o nosso País tenha 
um setor produtivo competitivo, gere im-
postos e também seja responsável pela 
criação de postos de trabalho, assegu-
rando renda a milhares de famílias. 

A Frente conta com a participação das Federações de Trabalhadores de São Paulo, Rio Grande do Sul,  
Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Piauí, Pernambuco e Bahia e diz NÃO ÀS REFORMAS.

NÃO ÀS REFORMAS!
Querem Acabar com a 

nossa APOSENTADORIA
e os DIREITOS TRABALHISTAS!
Nenhum direito a menos!

Ato Nacional 
contra as reformas
24 de maio • Brasília 

Trabalhadores da construção se unem 
nacionalmente contra as reformas 

da Previdência e Trabalhista 

J O R N A L



JORNAL DA FRENTE NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO DA CONSTRUÇÃO

Jornal da FRENTE NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO DA CONSTRUCAO
 Jornalista: Vanderlei Zampaulo MTB 20.124

REFORMA TRABALHISTA acaba com direitos históricos TERCEIRIZAÇÃO 
libera geral 

• Aumenta para 65 anos a idade para 
o trabalhador e a trabalhadora se 
aposentarem 

• Trabalhador e trabalhadora terão 
que comprovar pelo menos 25 anos 
de contribuição para se aposentar. 
Hoje, a exigência é de 15 anos. 

• Aposentadoria integral só será con-
cedida a quem tiver 65 anos de ida-
de e 49 anos de contribuição 

• Ataca as pensões – Na proposta do 
governo fica vetado o acúmulo de 
benefício. Já o pensionista receberá 
somente 50% do valor do benefício 
do companheiro ou companheira.

• Proposta vale para homens com 
menos de 50 anos e mulher com 
menos de 45 anos. Os com idade 
acima, pagarão pedágio de 50% do 
tempo que falta para se aposentar. 

• Férias e jornada ameaçadas – As férias de 
30 dias, a jornada de 8 horas diárias e 44 se-
manais, a PLR (Participação nos Lucros e Re-
sultados) poderão ser parcelados em quantas 
vezes os patrões desejarem, e pode, inclusive, 
diminuir para 30 minutos o tempo de refeição. 

• Trabalho temporário – O trabalho ficará ainda 
mais desregulamentado, uma vez que o contrato 
de trabalho temporário passará a ter vigência de 4 
meses e poderá ser prorrogado por igual período. 

• Quer que todas as nossas conquistas sejam 
negociadas novamente. 

É isso mesmo, com a apro-
vação da Terceirização, os 
patrões poderão demitir em 
massa trabalhadores para con-
tratar terceirizados. Na prática, 
isso vai significar trabalho com 
salário mais baixos, maior jor-
nada de trabalho, menos di-
reitos e péssimas condições de 
trabalho, resultando em doen-
ças e acidentes de trabalho. 

Temos que parar
 para dizer 
NÃO ÀS 

REFORMAS 

Governo quer acabar com direitos históricos dos trabalhadores assegurados na CLT. Veja só:

Pressão está fazendo o Governo recuar, mas ainda é pouco!

Reformas da Previdência e da Legislação 
Trabalhista retiram direitos dos 

trabalhadores e empobrecem a população 


