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ATO EM 19/6

Bolsonaro é a cara da morte, do pouco caso, da crueldade.
Ele é o principal responsável pelas quase 500 mil mortes e
também pelo desemprego e a miséria em nosso País

T

emos um
presidente que
sabota todas
as iniciativas de
combate à pandemia.
Promove aglomerações,
incentiva a retirada da
máscara e promove o
uso de medicamentos
inadequados. Para
Bolsonaro, 500 mil
mortes é pouco. Ele quer
mais.
Tirar Bolsonaro da
presidência é a única
forma de combater
a pandemia e fazer o
Brasil voltar a crescer.

Ele não tem um
plano para aquecer a
economia e combater o
desemprego. O objetivo
dele é só cortar direitos
e privilegiar os grandes
empresários.
Não dá pra esperar
a eleição. Precisamos
despachar esse ﬁlhote de
Hitler agora! No sábado
(19/6), a partir das 16h,
no Masp, será realizado
um grande ato pelo Fora,
Bolsonaro! Se puder, vá
ao local. Se não se sentir
seguro, faça a campanha
pelas redes sociais.

JUNHO MÊS DO FORA BOLSONARO!

#18J #19J

NOS LOCAIS
DE TRABALHO

NAS RUAS

• CONTRA O DESEMPREGO
• PELO AUXÍLIO DE 600 REAIS
• CONTRA A FOME E A CARESTIA
• VACINA JÁ PARA TODOS
• CONTRA A REFORMA
ADMINISTRATIVA
• CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES

ATO EM 19/6 (SÁBADO)

SÃO PAULO: no MASP
(Av. Paulista) às 16h

Use MÁSCARA, leve ÁLCOOL em GEL e MANTENHA O
DISTANCIAMENTO SOCIAL. Quem não se sentir seguro
SE MANIFESTE VIRTUALMENTE PELAS REDES

Doria, respeite
os metroviários!

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

O governo de João
Doria promove ofensiva
violenta contra a
categoria metroviária
impondo precarização,
retirada de direitos,
arrocho salarial e
calotes. Os trabalhadores
fazem uma forte luta para
defender seus direitos
e evitar os estragos
que o governador tenta
aplicar. Na Justiça, os
metroviários tiveram
vitória de 11 x 0 contra os
ataques do governo

Essenciais
Da mesma maneira
como proﬁssionais da saúde,
abastecimento, limpeza e
tantos outros, os metroviários
realizam um serviço
essencial para a população,
transportando milhões de
passageiros diariamente.
Mais de mil metroviários já
foram afastados e ao menos
27 morreram por causa da
Covid-19.
Mesmo assim, o governo
Doria aplica um duro golpe
à categoria com corte e
diminuição de direitos como
auxílio-creche, adicional
noturno e muitos outros. Já
imaginou achatar salários,

cortar benefícios e prejudicar
médicos, enfermeiros, agentes
de segurança em plena
pandemia?

Tire as mãos da sede
dos metroviários
Doria joga sujo contra
os metroviários agindo
com práticas antissindicais
e antidemocráticas. Em
meio a negociações com os
trabalhadores, o governo
estadual leiloou o terreno
da sede do Sindicato dos
Metroviários, concedido
em contrato há mais de 30
anos.
Dessa maneira busca
favorecer empresários

do setor imobiliário e ataca
trabalhadores e sua legítima
entidade sindical.

Vitória judicial
Os trabalhadores obtiveram
na Justiça uma importante
vitória. O Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) julgou por 11
votos a zero o Dissídio Coletivo
a favor dos metroviários.
Essa decisão conﬁrma a razão
da categoria, que pede o
cumprimento da sentença
pelo Metrô.

Use nas redes e apoie a luta dos trabalhadores:
#DoriaRespeiteOsMetroviários
#MetrôNãoRecorra
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