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REFORMA TRABALHISTA E A 
PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO

A
 Reforma trabalhista, que este ano 
completou cinco anos, foi um dos 
piores ataques da era 

Temer/Bolsonaro aos trabalhadores e 
trabalhadoras do país.

A CLT teve como objetivo, desde sua consoli-
dação, regular minimamente a relação capital X 
trabalho, na tentativa de minimizar a exploração 
desmedida da classe trabalhadora. Esteve sem-
pre na mira dos setores do capital e parlamenta-
res afinados com estes setores, com o intuito de 
enfraquecer ainda mais as seguridades, que já 
eram frágeis, mantidas na normativa e garantida 
pela Justiça do Trabalho.

Com a aprovação da Reforma no 
Parlamento, no governo Temer, a porteira se 
abriu, mesmo que a retórica dos apoiadores 
da Reforma se baseasse no discurso do 
aumento de postos de trabalho, o que não 
aconteceu, os parlamentares aprovaram a 
proposta.

LUTAR PELA REVOGAÇÃO DA REFORMA 
TRABALHISTA: QUEM VOTOU NÃO VOLTA

“REVOGA JÁ”

No RS foi lançada, dia 22 de junho, a 
campanha nacional pela revogação da reforma 
trabalhista – “REVOGA JÁ”. A campanha propõe 
uma discussão sobre o que foi a reforma 
implantada no Brasil e a sua revogação e apre-
sentar o quadro de degradação social que se 
formou com a aprovação da reforma. A Frente 
Nacional pela Revogação da Reforma Trabalhista 
é formada por entidades sindicais, instituições 
públicas de pesquisa e grupos de advocacia 
trabalhista de todo o país.

PARLAMENTARES DO RS QUE VOTARAM A REFORMA 
TRABALHISTA E AGORA QUEREM SEU VOTO

De um total de 11 dos 16 parlamentares do Rio Grande do Sul, que foram favoráveis a Reforma 

Trabalhista de Temer, aprofundada por Bolsonaro, disputam cargos eletivos nesta eleição. Estes 

que votaram contra os trabalhadores e as trabalhadoras não merecem seu voto!
- Candidatos ao governo do Estado: Onyx Lorenzoni (PL) e Luís Carlos Heinze (PP);
Candidata ao Senado: Ana Amélia (PSD);
- Candidatos a Deputado Federal: Alceu Moreira (MDB), Mauro Pereira (MDB), Danrlei (PSD), 

Covatti Filho (PP), Renato Molling (PP), Lasier Martins (Podemos), Carlos Gomes (Republica-

nos) e Ronaldo Nogueira (Republicanos).
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QUEM FOI QUEM
O DIAP criou uma importante ferramenta para 

saber como os parlamentares votaram no 
Congresso em temas de interesses dos trabalhado-
res. Trata-se da plataforma “QUEM FOI QUEM”. 
Acessando a plataforma é possível ver que parla-
mentares e que partidos mais votaram contra ou a 
favor dos trabalhadores. Acesse 

LEMBRE ALGUNS DIREITOS ATACADOS PELA REFORMA TRABALHISTA
Negociado sobre legislado: Agora as relações de trabalho se fragilizam ainda mais, podendo 

as categorias de trabalho firmarem acordos coletivos que posam ter um efeito legal inferior 
ao da legislação trabalhista;

Trabalho intermitente: O funcionário é contratado para trabalhar eventualmente e sua remu-
neração corresponde ao tempo trabalhado;

Mulheres grávidas: As mulheres foram as mais atingidas com a Reforma Trabalhista, antes, 
mulheres grávidas ou lactantes eram proibidas de trabalhar em lugares com condições insalu-
bres, com a mudança, o trabalho de mulheres grávidas em ambientes considerados insalu-
bres é permitido, desde que a empresa apresente atestado médico que garanta que não há 
risco ao bebê nem à mãe;

Ampliação de jornada e redução do almoço: A lei abriu a possibilidade para que o trabalha-
dor cumpra jornadas de 12 horas, ou até mais e tenha a redução do horário de almoço de 
uma hora para 30 minutos;

Estímulo ao contrato em tempo parcial: A reforma aumentou o regime de tempo parcial de 
25 para 30 horas, com salários abaixo do mínimo, já que contabiliza a remuneração propor-
cional às horas trabalhadas com base no salário-mínimo;

Estímulo ao trabalho temporário: A nova lei ampliou o trabalho temporário de 90 para 120 
dias, renováveis por mais 120. Na prática, a empresa passou a poder manter um trabalhador 
por oito meses sem formalizar sua situação;

Representação sindical: o representante não necessita ter filiação sindical, abrindo espaço 
para que os patrões, possam “escolher” esses representantes;

No Caso dos Correios duas questões na Reforma se mostram preocupantes: a) A possibilida-
de de se acordar um banco de horas de forma individual e, b) e o fim do princípio da ultrativi-
dade, que consistia na prolongação dos efeitos de uma norma – no caso, uma convenção ou 
um acordo coletivo de trabalho – para além do prazo de sua vigência.

A Reforma Trabalhista, e na 
sequência a da Previdenciária, 
trouxe imensos prejuízos aos 
trabalhadores e trabalhadoras e 
para aqueles que se aposenta-
ram. 

Hoje, o Brasil se apresenta 
como o 2º pior país do mundo 
para aposentados - segundo um 
ranking global da empresa 
norte-americana Natixis 
Investiment Managers que 
analisou os impactos da saúde, 
finanças, qualidade de vida e 
bem-estar material na vida de 

quem já deixou o mercado de 
trabalho. Entre 44 países anali-
sados, o Brasil ocupou a 43ª 
posição, só ganhando da Índia, 
que ficou em último lugar. Estas 
reformas aprovadas em 2017 e 
2019 contribuíram para a queda 
na renda e a piora na qualidade 
de vida dos aposentados, um 
claro projeto político de destrui-
ção do país está no centro deste 
resultado. A reforma trabalhista 
precarizou a Previdência, não 
acontecendo o crescimento nos 
índices de trabalho formal a 

redução da contribuição é um 
fato, desta forma, reduzindo a 
contribuição na Previdência.

Lutar Pela revogação da 
Reforma Trabalhista: Quem 
Votou, Não Volta!

O PIOR DOS MUNDOS


