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Atenção!

TEMER QUER APROVAR A
“REFORMA” DA PREVIDÊNCIA
APÓS AS ELEIÇÕES
O

presidente Temer tentará após as
eleições de 7 de outubro fazer com
que o Congresso Nacional aprove a sua
derradeira maldade: a “reforma” da
Previdência.
Dependendo do resultado das eleições e do presidente eleito, o Temer
fará de tudo para aprovar a “reforma” e
acabar com a aposentadoria pública no
País, penalizando milhões de brasileiros
e beneficiando os planos de previdência
privada dos bancos.
Até o fim da intervenção federal na
segurança pública do Rio de Janeiro foi
articulada para que os parlamentares
possam, após as eleições, aprovar a
“reforma”.
Temos que continuar mobilizados e

não reeleger os parlamentares que
votaram a favor
da terceirização
e da “reforma”
trabalhista e defendem a “reforma” da Previdência
do Temer.
Nem podemos votar nos candidatos a presidente da República favoráveis ao sistema financeiro e arredios
à pauta social dos trabalhadores e
aposentados.
Participe das eleições. Não anule seu voto nem vote em branco. Exerça
este direito de forma consequente. Está
em nossas mãos mudar a realidade!

As eleições são uma oportunidade para melhorar os rumos do País.
Os governantes e parlamentares eleitos precisam ter
compromissos com as transformações que recoloquem o Brasil no
rumo do desenvolvimento econômico e social, com industrialização,
aumento da renda do trabalho, geração de emprego de qualidade, fim da
miséria, redução da pobreza e respeito aos direitos sociais, trabalhistas e
previdenciários da classe trabalhadora”
MIGUEL TORRES, presidente do Sindicato,
da CNTM e interino da Força Sindical

NENHUM DIREITO A MENOS!
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NOTA UNITÁRIA DAS CENTRAIS SINDICAIS

EM DEFESA DO 13º SALÁRIO, ADICIONAL
DE FÉRIAS E DOS DIREITOS TRABALHISTAS

A

fala do general Mourão contra direitos
trabalhistas revela o que está por traz da
candidatura de Bolsonaro: uma candidatura
antissocial que deve ser repudiada por toda
a classe trabalhadora brasileira!
Consideramos descabida, ofensiva e
lamentável a afirmação que o candidato a
vice-presidente da República na chapa de Jair
Bolsonaro (PSL), o general da reserva Hamílton Mourão (PRTB), fez na 4ª feira, 26, para
empresários e representantes de associações
e sindicatos patronais, em Uruguaiana, RS,
sobre o 13º salário e o adicional de férias.
Segundo ele: “Se a gente (sic) arrecada 12,
como vamos pagar 13 (salários)?”. E ainda:
“É complicado e é o único lugar (o Brasil) em
que a pessoa entra em férias e ganha mais”.
Tais direitos, desdenhados por ele, foram
conquistados após árduas batalhas travadas
e constam nos direitos constitucionais. Ao
contrário do que disse Mourão, direitos trabalhistas, como o 13° salário, geram empregos
e movem a economia justamente porque nela
inserem os trabalhadores.
Vamos entregar o controle do nosso País
a pessoas com esse tipo de pensamento?
Não foi para isto que os trabalhadores e as
trabalhadoras lutaram tanto!
Não podemos aceitar, em hipótese alguma, a retirada dos nossos direitos, nem
posicionamentos que diminuam o valor do
nosso trabalho e que visam aprofundar a
desigualdade social.

LINHA DO

TEMPO

1953

ASSINAM ESTA NOTA
Vagner Freitas, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT)
Miguel Torres, presidente da Força Sindical
Ricardo Patah, presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT)
Adilson Araújo, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)
José Avelino (Chinelo), presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB)
José Calixto Ramos, presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST)
Edson Índio, Secretário-Geral da Intersindical
Atnagoras Lopes, da Secretaria Executiva Nacional da CSP-CONLUTAS

Greve geral de 28 dias. Mais de 300 mil
trabalhadores, incluindo os metalúrgicos, se
mobilizam por melhores condições de vida,
pelo 13º salário e aumento salarial...
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Em dezembro, greve de 3 dias contra a carestia. Apesar
das mais de 5 mil prisões, o governo cede e, no ano
seguinte, sanciona a lei que regulamenta o 13º salário,
principal reivindicação dos grevistas...

ASSOCIE-SE!

FORTALEÇA A LUTA DO SEU SINDICATO.

