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SMC E FORÇA 
PARANÁ PUXAM 

MOBILIZAÇÃO 
NACIONAL 

CONTRA ATAQUE 
AOS DIREITOS 

TRABALHISTAS, 
QUE APÓS O 

IMPEACHMENT 
SERÃO ALVO DE 

CORTES!

É GUERRA!

Com a chegada de Te-
mer ao poder, a direita e o 
patronal estão com a faca 
e o queijo na mão e já tem 
uma série de projetos pre-
parados visando acabar com 
os direitos trabalhistas e 
sociais. Tudo para aumentar 
os lucros da patrãozada e 
sobrar dinheiro para pagar 
banqueiros. Tudo às custas 
do estrangulamento dos 
trabalhadores  e dos aposen-
tados brasileiros.  Por isso, 
vamos iniciar uma campanha 
para mostrar que é possível 
fazer a retomada econômica, 
sem atingir nossos direitos. 
Não tem jeito. A patrãozada 
tá assanhada querendo aca-
bar com os direitos da nação. 
Ou resistimos ou vamos 
comer o pão que o diabo a 
amassou. Cortar direitos não 
gera empregos! Queremos 
retomada econômica já!

RETOMADA DA ECONOMIA JÁ!!
GERA EMPREGO!!
NÃO

CORTAR DIREITOS



Passado o impeachment, patrões estão com a 
faca e o queijo para cortar direitos trabalhistas  

O projeto transforma todos os trabalhadores em 

terceirizados, que ganham menos, tem jornada maior, 

sofrem mais acidentes e mortes no trabalho. O próprio 

Ministério Público disse que se o projeto for aprovado 

vai ser uma tragédia para o trabalhador.

Patrãozada quer que o 

trabalhador jogue sua família e 

seu descanso no lixo e viva para 

trabalhar e não trabalhe para 

viver. É a volta da escravidão.

Governo quer desregula-

mentar as aposentadorias 

do reajuste do salário mí-

nimo, ou seja, mesmo que 

o salário mínimo suba, as 

aposentadorias ficarão esta-

cionadas. 

O governo diz que isso já acon-

tece nos países desenvolvidos. 

Ora, a qualidade de vida, empre-

go e salário nestes países é alta-

mente superior à dura realidade 

brasileira. Pense nos efeitos disso 

num cortador de cana ou num 

operário que tem que enfrentar 

o ritmo e a pressão frenética na 

fábrica. Os caras querem que o 

trabalhador só pare quando esti-

ver à beira do caixão. 
Sérgio Butka

Governo quer congelar o 

orçamento da saúde e educa-

ção por 20 anos. Se a propos-

ta for aprovada, já no ano que 

vem o corte na saúde será de 

R$ 44 bilhões e na educação, 

de R$ 13, 3 bilhões. Um retro-

cesso tremendo.

Medida que só interessa 

ao capital financeiro 

internacional que sempre 

esteve louco para  

esticar suas garras sobre 

as empresas nacionais e 

suas receitas.

Tudo será picado 

e pago ou tirado à 

conta gotas.

A Norma Regulamentadora 12 

define regras de segurança 

para manuseio de máquinas 

e equipamentos. Tirar essa 

regra é jogar no lixo a vida do 

trabalhador. 

 Em vez de exigir ações do governo 
para retomar a economia, a patrãozada 
oportunista só está tentando 
tirar vantagem da situação, 
seguindo a Lei de Gerson! 
Não vamos admitir corte 
de direitos! Vamos à luta! 
Retomada da  
economia já!!! 

Modelo que permite que a legisla-

ção trabalhista seja atropelada, o 

que  favorece o patrão e deixa o 

trabalhador vulnerável.

NEGOCIADO X LEGISLADO =  
FIM DA CLT

PRIVATIZAÇÕES 
DO PATRIMÔNIO 
PÚBLICO

EXTINÇÃO 
DA NR12

PARCELAMENTO  
DE FÉRIAS E 13º

AUMENTO DE JORNADA 
PARA ATÉ 80 HORAS 
SEMANAIS, COMO JÁ 
DEFENDEU A CNI

CONGELAMENTO DAS 
APOSENTADORIAS E 
FIM DA DISTRIBUIÇÃO 
DE RENDA QUE ELAS 
GERAM

IDADE MÍNIMA DE 70 ANOS 
PARA SE APOSENTAR

CONGELAR 
INVESTIMENTOS EM 
SAÚDE E EDUCAÇÃO

TERCEIRIZAÇÃO GERAL 


