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O RS E O BRASIL

VÃO PARAR

Só saia de casa para participar
dos atos, protestos e paralisações
Contra a reforma da Previdência

Déficit da Previdência é um mito, uma mentira! Em 2015, o superávit foi de R$ 20 bilhões!
Contra a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres. Você toparia se aposentar com essa idade?
Contra a desvinculação do aumento do salário mínimo do reajuste das aposentadorias
Manutenção da fórmula 85/95 (soma da idade e tempo de contribuição)

Contra o projeto da terceirização sem limites
Não ao PLS 030/2015, já aprovado na Câmara, que libera a terceirização para todas as áreas
Substituir empregados por terceirizados é reduzir salários em 30%. É roubo de direitos!
Terceirizados ganham bem menos e sofrem muito mais acidentes de trabalho

Em defesa da CLT e da Justiça do Trabalho

Leis trabalhistas nunca impediram geração de empregos e crescimento da economia
Aprovar o negociado sobre o legislado é rasgar a CLT e precarizar o trabalho
Contra os cortes no orçamento da Justiça do Trabalho para dificultar ações trabalhistas

Dia Nacional de Luta e
Mobilização da Classe Trabalhadora

TEMER, EMPRESÁRIOS E MÍDIA

NÃO AOS LADRÕES DE DIREITOS
As centrais sindicais
alertam a sociedade brasileira para os ataques
que vem sendo disparados contra os direitos da
classe trabalhadora. O
governo ilegítimo e golpista de Michel Temer e
federações empresariais,
com a manipulação da mídia tradicional, querem
que os trabalhadores paguem o pato para aumentar os lucros das empresas. É preciso
resistir, defender o que foi conquistado com muita luta, pressionar deputados e senadores, impedir o roubo de direitos e evitar qualquer retrocesso.

NENHUM DIREITO A MENOS!
Contra a reforma da Previdência
Manutenção da CLT e não ao projeto da terceirização sem limites
Contra a precarização do Sistema Único de Saúde (SUS)
Não ao PL 4567/16 que entrega o pré-sal às multinacionais
Não ao PEC 241/16 que congela gastos de saúde e educação por 20 anos
Não ao PLP 257/16 que precariza serviços públicos
Não ao PLP 268/16 que tira participantes da gestão de fundos de pensão

SARTORI: NÃO AO DESMONTE DO ESTADO

Fim do parcelamento de salário dos servidores públicos estaduais
Chega de violência e caos na segurança pública! Concurso já!
Defesa dos serviços públicos e contra a privatização das empresas estatais

RUMO À GREVE GERAL

FORA TEMER

Golpistas e fascistas não passarão!
8 Federações e 275 Sindicatos filiados

