SEXTA - 31 DE MARÇO
ATO - 18H - PORTO ALEGRE
ESQUINA DEMOCRÁTICA
Dia Nacional de Mobilização

Pela democracia, em defesa
da aposentadoria e da CLT,
contra as reformas do Temer

Golpe nunca mais! Fora Temer!
GREVE GERAL - 28 DE ABRIL

Vamos parar o Brasil
O golpe militar de 31 de março de 1964
implantou uma ditadura de 21 anos no Brasil,
que deixou um saldo de perseguições, torturas,
desaparecimentos e mortes, além de censura e
ataques às liberdades democráticas, o que não
pode ser esquecido.
Em 2016, nossa democracia sofreu mais um
golpe, agora parlamentar, midiático e jurídico.
O impeachment foi o começo do golpe que hoje
quer retirar direitos dos trabalhadores.
Por isso, queremos a volta da democracia
com “fora Temer” e eleições diretas para presidente.
Somos contra a Reforma da Previdência do presidente golpista Temer
(PMDB), que acaba com a aposentadoria ao estipular a idade mínima de
65 anos para homens e mulheres se aposentarem. Não é possível trabalhar até morrer ou morrer trabalhando.
Somos também contra a Reforma Trabalhista que rasga a CLT e precariza o trabalho. A CLT nunca foi empecilho para gerar empregos e fazer o
Brasil crescer. Sem direitos trabalhistas, o emprego vira “bico” ou biscate.
Repudiamos o Projeto de Lei (PL) 4302/98, aprovado na Câmara dos
Deputados, que libera a terceirização para todas as atividades das empresas e amplia o trabalho temporário para 9
meses.
Por isso, vamos às ruas neste dia 31 de
março realizar um grande ato às 18h, na Esquina Democrática, em Porto Alegre, pela democracia, em defesa da aposentadoria e da
CLT e contra as reformas de Temer.
Vamos construir a greve geral, marcada
pela CUT e centrais sindicais para 28 de abril
contra as reformas da Previdência, Trabalhista, Terceirização e nenhum direito a menos.
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