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É DIA DE REFLEXÃO E RESGATE, É DIA DE LUTA!
O dia 1º de maio representa a luta histórica dos trabalhadores (as) por melhores
condições de trabalho.
Essa data ficou conhecida no mundo,
após milhares de trabalhadores irem às
ruas de Chicago, nos Estados Unidos, reivindicar a redução da jornada de trabalho.

DIA 1º: DIA DE LUTA

Neste ano, mais uma vez, o 1º de maio vai ser
de luta em todo o Brasil. O Sintaema, juntamente com Centrais Sindicais, Frente Brasil Popular
e movimento Povo Sem Medo, convidam os (as)
trabalhadores (as) para participarem dos ATOS
EM DEFESA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES,
DA DEMOCRACIA E CONTRA O GOLPE.
Esse ato tem como objetivo denunciar e alertar os trabalhadores para os retrocessos que poderemos sofrer.
Atos em Santa Catarina:
• Florianópolis – Dia de Luta dos Trabalhadores
e Trabalhadoras - 15h – Largo da Alfandega
• Chapecó – Mateada dos Trabalhadores contra
o Golpe e em Defesa da Democracia – 16h –
Em frente a Igreja Católica do Bairro Colatto
• Joinville – Encontro pela Democracia – 9h30 –
Parque da Cidade
• Laguna – Ato em Defesa da Democracia e dos
nossos Direitos – 15h – Próximo Ponte Anita
Garibaldi em Cabeçudas
• Blumenau - Classe Trabalhadora em Defesa da
Democracia - 15h – Praça Dr. Blumenau
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O QUE ESTÁ EM JOGO
NESSA BATALHA PELO PODER?
O real objetivo do consórcio oposicionista
não é combater a corrupção, é sim voltar para
o poder! É derrubar o governo Dilma para restabelecer o projeto neoliberal no Brasil. Trata-se da raposa cuidando do galinheiro.
A partir de 2014, com a vitória da presidenta Dilma nas eleições, a direita conservadora, organizada num consórcio oposicionista, incluindo vários setores influentes da
sociedade brasileira, como a REDE GLOBO,
PARTIDOS CONSERVADORES (QUE SEMPRE
VOTARAM OS TRABALHADORES/AS TRABALHADORES), SINDICATOS PATRONAIS, FEDERAÇÕES DAS INDÚSTRIAS DOS ESTADOS,
PARCELA DO JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, entre outras, coordenado pelo imperialismo norte-americano, tramam para
derrubar o governo Dilma com o objetivo de
restabelecer a política neoliberal (de supressão de direitos da classe trabalhadora e do
estado mínimo = privatizações) implementada durante os governo Collor e FHC.

tizações, fim da obrigação de investimentos
mínimos para saúde e educação, redução e
corte de programas sociais, aumento da idade para aposentadoria, dentre outras medidas que vão Reduzir e cortar programas sociais, suprimir direitos trabalhistas, aumentar
idade de aposentadoria, privatização, fim da
obrigação de investimentos percentuais mínimos para saúde e educação, dentre outras
medidas impopulares que vão de encontro
com todas as conquistas do povo brasileiro.
Com certeza a sobrevivência da Casan estará na linha de tiro, com este rol de medidas
apontadas pelo Golpista Temer.

55 AMEAÇAS AOS
DIREITOS SOCIAIS

No Congresso Nacional, também tramitam outros 55 Projetos de Leis (veja aqui),
de Deputados e Senadores pertencentes aos
partidos que defendem o golpe. Destes, 26
estão ligados aos direitos trabalhistas.Estes
têm como objetivo a suprimir os direitos dos
trabalhadores, atacar os serviços públicos e
O vice- presidente Michel Temer apresen- facilitar a volta das privatizações e terceirizatou um documento intitulado “Uma ponte ções
para o futuro” (acesse na íntegra aqui), divulgado pelo PMDB em outubro de 2015. Esse
documento reforça o caráter das medidas
neoliberais com que Temer espera se credenciar para ocupar o comando do governo.
São medidas que vão interferir diretamente
VENHA PARA AS RUAS LUTAR
na vida dos trabalhadores e do povo brasileiro, tais como: retirada e flexibilização dos
CONTRA A RETIRADA
direitos trabalhistas (legalização das terceirizações = PL 4330; PL 5483/2001 = prevaDE DIREITOS!
lência do Acordado sobre o legislado), priva-

UMA PONTE PARA O
ABISMO

NÃO ACEITE ESTE
GOLPE!

