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ACORDA!!!

O governo quer roubar os seus direitos.
Você pode impedir que isso aconteça!
O presidente ilegítimo Michel Temer quer tirar tudo quanto é
direito do trabalhador e da trabalhadora. Ele está acabando
com os serviços públicos, especialmente com a Saúde e
Educação, quer aumentar a idade mínima da aposentaria
para 65 anos, tanto para mulher quanto para homem, e pior:

quer acabar com a carteira de trabalho, diminuindo os
salários e acabando com os direitos trabalhistas de vez! Por
que ele está fazendo isso? Para tirar dinheiro do povo e dar
aos seus amigos banqueiros e empresários! No governo
Temer, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre!

11/11 - DIA NACIONAL DE GREVE - Participe!
Temer e seus aliados querem aprovar a PEC 55, que está no
Senado pronta para ser votada. Ela já foi aprovada no
Congresso como PEC 241. Essa proposta é um perigo
porque, se aprovada, muda a Constituição brasileira,
congelando por 20 anos os investimentos em serviços
públicos essenciais à população. É como se você tivesse
que viver durante 20 anos com o mesmo salário, sem
reajuste, mesmo com os preços das coisas aumentando e
sua família crescendo. Olha só o que vai acontecer se essa
bomba for aprovada: Atingirá em cheio o atendimento do
SUS.
Programas como o Saúde da Família,
remédio grátis especialmente os de alto
custo, SAMU, medidas de prevenção e
combate à dengue, zika e chikungunya,
tratamento e prevenção do HIV e DSTs,
gripe H1N1, campanhas de vacinação e
outros serviços serão gravemente
afetados por falta de recursos. Isso afeta também os
hospitais públicos, além dos convênios com as Santas
Casas e hospitais filantrópicos.
Va i f a l t a r d i n h e i r o p a r a
construção, manutenção e
reforma de escolas e creches. Os
salários dos professores ficarão
congelados e não haverá novas
contratações. O governo
ilegítimo acabou com o Ciência
sem Fronteiras, bolsas para
estudantes e pesquisadores.
Cortou quase pela metade as
verbas para universidades. Além disso, foram cancelados
programas de alfabetização de jovens e adultos. Material e
uniforme gratuito, merenda, transporte escolar serão
cortados ou reduzidos. Programas como Fies e o Pronatec
estão suspensos e não terão novos contratos.

SAÚDE

EDUCAÇÃO

PREVIDÊNCIA
Temer e seus aliados querem reformar a
PREVIDÊNCIA, aumentando a idade
mínima para se aposentar para 65 anos, seja
homem ou mulher, independentemente de
quanto tempo já contribuiu com a
Previdência! Isso quer dizer que quem
começou a trabalhar cedo e os jovens que
ainda não entraram no mercado de
trabalho, vão ter que trabalhar quase que a
vida inteira para poder um dia se aposentar.

DIREITOS TRABALHISTAS
Temer e seus aliados querem acabar
com a CARTEIRA DE TRABALHO
(CLT). As leis do trabalho, que
protegem os direitos dos trabalhadores
há 73 anos - como FGTS, Férias, 13º,
licença-maternidade e paternidade,
auxílio creche e outras garantias, estão
em risco! Temer quer aumentar as
terceirizações, permitindo a
contratação com salários mais baixos, condições precárias
de trabalho e sem nenhum direito trabalhista!

PRÉ-SAL
Querem dar de mão beijada a maior
riqueza natural do País, que pertence
ao povo brasileiro, para as empresas
estrangeiras. Estão de olho no nosso
petróleo por ser um negócio muito
rentável. Lula e Dilma aprovaram uma
Lei que garante investimentos dos
recursos do Pré-Sal em Saúde e Educação. Mas Temer não
concorda! Ele quer passar por cima da lei e entregar todo
esse dinheiro, que seria investido no povo, para os
estrangeiras!
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