SETEMBRO DE 2021

MAIS DESEMPREGO, PREÇOS MAIS ALTOS

E MENOS DIREITOS, ESTE É O BRASIL

GOVERNADO POR BOLSONARO

J

á temos mais de 20 milhões de desempregaEssa Medida Provisória, que agora está no
dos no Brasil e mais de 2,8 milhões de famí- senado, cria um programa que promete ampliar
lias vivendo com menos de 90 reais por mês as vagas de emprego para jovens entre 18 e 29
por pessoa.
anos e para adultos acima dos 55 anos. Mas o
golpe está exatamente na ausência dos direitos
A cada dia que passa nosso poder de com- como férias remuneradas, seguro desemprego,
pra fica reduzido, pois nossos ganhos não conse- redução do FGTS e do recolhimento da contriguem acompanhar o aumento dos preços do gás buição previdenciária.
de cozinha e dos itens básicos de alimentação.
O preço dos combustíveis também não para de
Esta Medida Provisória (MP) é mais um
subir e para piorar a situação, o governo segue ataque contra os direitos da classe trabalhadora
massacrando a classe trabalhadora.
e serve para arrancar outros direitos que ainda
não haviam sido retirados pela contrarreforma
Bolsonaro encaminhou ao congresso a trabalhista.
Medida Provisória 1045, mais uma reforma
trabalhista que retira direitos dos trabalhadores
Se nós trabalhadores não reagirmos a
para aumentar os lucros e proteger os empresá- mais este ataque, a tendência é que o governo
rios, inclusive aqueles envolvidos com crimes de generalize as ações da MP 1045 para todas as faitrabalho escravo.
xas etárias, para atingir todos os trabalhadores
em todos os setores.
Os defensores da MP 1045 falam as mesmas mentiras de sempre, que querem gerar em- É PRECISO REAGIR E DIALOGAR COM OS
pregos e melhorar a vida de todos. Mas basta COLEGAS DE TRABALHO PARA PARTICIPAR
lembrar que foram esses mesmos senhores que DA LUTA CONTRA ESTE GOVERNO.
aprovaram as contrarreformas trabalhista e da
previdência, que retiraram direitos, não au- TAMBÉM É FUNDAMENTAL QUE VOCÊ
mentaram os empregos e reduziram os valores CONSTRUA UMA CORRENTE SINDICAL PARA
dos salários e das aposentadorias.
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O POVO VAI PERDER AINDA MAIS COM
AS PRIVATIZAÇÕES E COM A
CONTRARREFORMA ADMINISTRATIVA

O

ços públicos, atacando os servidores de carreira,
reduzindo a qualidade, diminuindo o número
de funcionários e favorecendo tanto a terceirização, como as indicações políticas. A PEC 32 é
um verdadeiro retrocesso que vai atingir primeiramente professores, médicos, agentes de saúde,
policiais e outros tantos servidores públicos que
atendem mais de 80% da população que não
tem dinheiro para pagar por esses serviços nas
Os projetos de privatização da Eletrobras redes privadas.
e dos Correios foram aprovados na Câmara FeLutar contra esse governo é lutar pela
deral, tudo feito de forma explicita na base do
“toma lá da cá” com o Centrão e outros deputa- manutenção de nossos direitos, pela garantia do
dos mercenários que venderiam até a mãe para emprego, da alimentação e dos serviços básicos
obter lucros. A privatização dessas duas grandes que toda a sociedade desfruta. É lutar pelo diestatais vai gerar aumentos no preço da conta de reito a vida, principalmente em um contexto de
luz e nos serviços dos Correios e o fechamento pandemia que já deixou mais de 590 mil mortos.
de várias agências nas cidades mais distantes das
Em todo Brasil, partidos, correntes sincapitais. Pois o interesse está concentrado no lucro e não na prestação dos serviços postais como dicais, sindicatos, movimentos populares e trabalhadores indignados estão mobilizados para
previsto na Constituição Federal.
construirem greves e realizarem atos pelo FORA
Já por meio do Projeto de Emenda Cons- BOLSONARO, PARTICIPE E CONSTRUA A
titucional (PEC 32) – A contrarreforma Admi- LUTA NA SUA CIDADE!
nistrativa, Bolsonaro pretende destruir os servigoverno que favorece as grandes empresas e massacra os trabalhadores não merece o respeito de quem produz a riqueza
neste país. Bolsonaro vem tentando destruir os
serviços básicos que atendem a população para
junto com Paulo Guedes entregar esse mercado
para os seus amigos bilionários que ganham com
o sangue da nossa classe.

ESTAS SÃO NOSSAS BANDEIRAS DE LUTA EMERGENCIAIS:
• Vacinação para todos;

• Rejeição completa da Reforma Administrativa;

• SUS 100% estatal, público, universal, gratuito e de
qualidade;

• Total oposição às aulas presenciais durante a pandemia;

• Auxílio emergencial de, no mínimo, 600 reais,
para todos que necessitarem;

• Garantia de estabilidade no emprego, com salário
integral e todos os direitos e garantias, a todos os trabalhadores;

• Tabelamento dos preços dos gêneros de primeira
necessidade;
• Nenhuma ação de despejo das comunidades que
lutam legitimamente em defesa da moradia popular;
• Defesa das empresas públicas e reestatização de todas as empresas estratégicas;
• Revogação imediata da emenda constitucional do
teto dos gastos e das contrarreformas trabalhista e
previdenciária;

• Transporte público gratuito aos idosos e desempregados;
• Suspensão imediata do pagamento dos juros da
dívida interna;
• Taxação das grandes fortunas;
• Criação de Frentes de Trabalho e programa habitacional de construção e distribuição de casas populares.

FORA BOLSONARO E MOURÃO, IMPEACHMENT JÁ!
VAMOS CONSTRUIR O FÓRUM, SINDICAL POPULAR E DA JUVENTUDE, DE LUTA
POR DIREITOS E LIBERDADES DEMOCRÁTICAS EM TODO O BRASIL!
RUMO A UM ENCONTRO NACIONAL DA CLASSE TRABALHADORA!
RUMO A GREVE GERAL!
CONHEÇA A UNIDADE CLASSISTA E LUTE CONOSCO POR UM FUTURO SOCIALISTA!

