Saiba a verdade que
escondem de você
Os que estão por trás da retirada de direitos do povo
são os mesmos que querem tirar Lula da eleição

Eles querem
acabar com a
saúde pública!
A aprovação da “PEC da Morte”
pelo governo Temer, que congelou
por 20 anos o orçamento da
saúde e da educação, já piorou o
atendimento no Sistema Único de
Saúde (SUS).
É muita cara de pau desses
golpistas! Agora eles estão
defendendo o que chamam de
“novo sistema de saúde“, que
pretende excluir metade da
população do acesso à saúde
pública e empurrar goela abaixo
do povo o que eles chamam de
“planos populares“.

O objetivo é encher os bolsos dos
empresários de planos de saúde. Por
isso querem mudar o artigo 196 da
Constituição Federal, que garante que
“saúde é direito de todos e dever do
Estado”.
A CUT defende o fortalecimento do
SUS e chama a população para a
defesa da saúde pública, gratuita,
universal e de qualidade. Só um
governo popular pode assumir esse
compromisso!

Rio Grande do Sul

A verdade sobre
a prisão de Lula
A preocupação com o futuro é o mínimo que passa
pela cabeça de todos os trabalhadores. Até pouco
tempo atrás os empregos e os salários cresciam e as
famílias faziam planos.

Eles querem impedir Lula de disputar a eleição para
manter o desemprego, rebaixar os salários e para
vender o que resta de patrimônio da nação, como a
Eletrobrás, a Petrobras, o Banco do Brasil e a CEF.

Hoje é diferente, são mais de 13,7 milhões de
desempregados, a saúde e a educação estrangulados
pela PEC 55 (congelamento de recursos por 20 anos)
e uma pressão enorme dos patrões sobre os
sindicatos para aplicação da Reforma Trabalhista
para reduzir conquistas. Até com a Previdência Social
tentaram acabar.

Enquanto o ex-presidente Lula foi condenado sem
provas por um apartamento que nunca foi dele, os
donos das malas de dinheiro estão soltos. É muita cara
de pau dos golpistas!

O Judiciário, com apoio da Rede Globo e da mídia
golpista, fabricou uma farsa para prender Lula e
impedi-lo de disputar as eleições presidenciais deste
ano. Lula é favorito para essas eleições.

Parte do judiciário,
os grandes
empresários,
e a Globo querem
ganhar no tapetão!

Mas o povo não é bobo! No dia 1º de Maio, em São
Paulo, botou o Temer para correr e em Curitiba fez um
grande ato pela liberdade de Lula! Isso a imprensa não
mostra!
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Todos
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Pesquisa do Instituto Vox Populi realizada dos dias 13 a 15 de abril

A mesma imprensa que mentiu para você e defendeu
a Reforma da Trabalhista dizendo que ela não
retirava direitos e ia gerar empregos mente
novamente dizendo que Lula está fora das eleições.

Só com a força da classe trabalhadora é que podemos
garantir eleições livres, revogar a Reforma Trabalhista
e fazer com que o Brasil volte a ter empregos e
oportunidades.

A verdade é que tudo isso é contra nossos direitos.
Por isso tentam fraudar as eleições mantendo preso
e isolado o maior líder operário e popular de nossa
história.

Estão pipocando atos e manifestações em todo país e
em vários cantos do mundo em defesa de LULA LIVRE!
O acampamento em frente à sede da Polícia Federal
em Curitiba não para de receber delegações.

Mesmo na prisão, gostando os golpistas ou não,
Lula registrará sua candidatura no dia 15 de agosto,
a lei permite, mas a imprensa esconde isso de você.

Vivemos um momento crucial em que está em jogo o
futuro do país e da classe trabalhadora. Organize
comitês LULA LIVRE, reúna seus amigos, a família e
colegas. É por nossos direitos, por nosso futuro!

LULA LIVRE!
LULA PRESIDENTE!

É pelos Direitos,
pela Previdência,
pela Democracia!

