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NACIONAL

Na luta por nenhum direito a m

enos!

Vamos paralisar os locais de trabalho e tomar as
ruas contra a lei que libera geral a terceirização
e as reformas da Previdência e Trabalhista

9h

Manifestação no Centro Cívico,

em frente à Praça Nossa Senhora da Salette

Cortem seus privilégios,
não nossos direitos!
Mesmo afundado em tantas denúncias de corrupção, o governo e o congresso
nacional aceleram os ataques aos nossos direitos para proteger seus privilégios
e os lucros de empresários e banqueiros que são seus aliados.
Reforma da Previdência: Querem que você e
TODOS ao seu redor trabalhem até morrer

A pressão dos trabalhadores na greve nacional do dia 15 de
março fez o governo apresentar um primeiro recuo. Agora,
quer exigir 40 anos de contribuição ao invés de 49 para que os
trabalhadores possam se aposentar com todo o benefício. Essa
mudança mostra que o governo teme
a luta dos trabalhadores e que juntos
podemos barrar o projeto e impedir a
retirada de direitos. Não dá para cair
na ilusão de que é possível consertar
uma reforma que já nasceu podre.

Reforma Trabalhista: Permite que patrões
chantageiem trabalhadores para reduzir direitos
Querem que as negociações entre empresas e trabalhadores
possam se sobrepor à legislação trabalhista. Na prática,
permite que empresários usem as crises como chantagem
para forçar os trabalhadores
a negociar redução de salário,
flexibilização da jornada de
trabalho, parcelamento de
férias e banco de horas.

Lei da Terceirização mata: Redução
de salários e mais mortes no trabalho
Libera a contratação terceirizada em todos os
ramos e atividades, inclusive no serviço público.
Empresas podem demitir seus trabalhadores
para recontratar depois de forma terceirizada,
com salários mais
baixos e condições
de trabalho muito
piores. Hoje, a cada 10
mortes no trabalho, 8
são de trabalhadores
terceirizados.

Ajuste Fiscal em Curitiba:
Tira do bolso do trabalhador para manter
privilégios de empresários e políticos
A população trabalhadora de Curitiba já paga a
passagem de ônibus mais cara do país. Agora, o prefeito
Rafael Greca quer piorar ainda mais nossas condições de
vida com um pacote de ajuste fiscal que
aumenta impostos e ataca os
servidores públicos da cidade,
o que piora a qualidade da
saúde, educação e segurança.

JUNTOS, NÓS PODEMOS IMPEDIR QUE METAM A MÃO NOS NOSSOS DIREITOS!
A greve nacional do dia 15 de março colocou mais de 800 mil trabalhadores nas ruas
em todo o país. Agora, a luta será ainda maior. É hora de parar todos os locais de trabalho
e ocupar as ruas para mostrar a força da união dos trabalhadores!

