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O vampiro Temer quer acabar
com a sua aposentadoria!
Temer quer aprovar uma reforma que acaba com o direito dos brasileiros
de se aposentar. Não vamos permitir! Hoje é o Dia Nacional de Luta Contra a
Reforma. Participe do ato que será realizado à tarde

M

ais de 85% dos brasileiros são contra a
reforma da Previdência. Mesmo assim, o
governo Temer insiste em aprovar o fim
da nossa aposentadoria. Temos de lutar para evitar
mais esse ataque do vampiro Temer.
Hoje, no Dia Nacional de Luta Contra a Reforma,
serão realizados em todo o País atos, greves e pa-

ralisações. O povo brasileiro tem que se manifestar.
Participe você, também.
Esta luta é de todos nós porque mexe com o
direito fundamental de toda a classe trabalhadora que é o de ter uma aposentadoria digna. Só a
nossa luta pode enterrar de vez esse projeto do
vampiro Temer!

Todos ao ato HOJE contra a reforma!
A partir das 16h, na avenida Paulista (Masp)
Participe! O que está em jogo é o nosso futuro e o de nossos filhos

Só a luta vai barrar a
Reforma Trabalhista

O

s trabalhadores não aceitam a perda de direitos com a aprovação da Lei nº 13.467,
chamada de Reforma Trabalhista. O exemplo
disso foi o desfile da escola de samba Paraíso do
Tuiuti, que denunciou para o mundo todo as medidas que prejudicam os brasileiros.

As alterações na legislação permitem exploração ainda maior, menos direitos e mais riscos para
os trabalhadores. Vamos às ruas contra esse pacote
de maldades do governo Temer! Muitas lutas estão
acontecendo em todo o País. A resistência do povo é
que vai impedir, na prática, esta maldade.

Desfile da Paraíso do Tuiuti
denunciou a Reforma Trabalhista

Privatização:

Serviços precários e
prejuízos à população

O

governo Temer quer vender as empresas que controlam a enegia elétrica
no Brasil. A Eletrobras e Furnas
estão na mira de empresários
chineses que querem lucrar com
o fornecimento de energia. O resultado disso será o aumento da
conta de luz, mais acidentes, demissões em massa e perda de investimentos no País.

Alckmin quer metrô
na mão de corruptos

Previdência privada garante
privilégio a banqueiros

O governo Alckmin quer entregar todo o metrô para empresas envolvidas em corrupção.
Em janeiro, o tucano privatizou
as Linhas 5 e 17 para o grupo
CCR, composto por empresas
denunciadas por corrupção,
num leilão de cartas marcadas.

A Reforma da Previdência
quer acabar com a aposentadoria dos trabalhadores. É também
uma espécie de privatização.
Com ela a tendência é dos grandes bancos lucrarem ainda mais
com a migração de aposentadorias para o setor privado.
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