NÃO TEM ARREGO

TEM GREVE

Dia 28 de abril vamos pra rua lutar Com luta, NA RUA, vamos preservar
contra o retrocesso. Em todo o País, os direitos já conquistados, porque a
haverá greve geral na defesa do direi- classe política tem se mostrado contra
to dos trabalhadores.
os anseios da população.
E A LUTA É DE TODOS POR NENHUM DIREITO A MENOS.
Políticos e Governo que retiram direitos de um povo não nos representam.
É hora de reagir contra o Governo
Temer porque todas as reformas pro- Para manter a Previdência, para manpostas até aqui não são reformas.
ter a CLT, para manter a Constituição
SÃO ATAQUES COVARDES!
temos que lutar. 28 de abril é dia!
Sem você na rua as conquistas históri- LUTE!
cas da classe trabalhadora obtidas com JUNTE-SE AO SEU SINDICATO!
suor e sangue serão perdidas. Será o MOBILIZE SEU BAIRRO, SUA CIDADE E
fim do direito do trabalho e das condi- SEU ESTADO. O BRASIL VAI PARAR!
ções sociais do povo brasileiro.
NÃO TEM ARREGO!

NÃO VÃO MEXER NOS DIREITOS DE NOSSA FAMÍLIA!

NENHUM DIREITO A MENOS

TEMOS QUE REAGIR

Hoje, o País passa por um dos momentos mais delicados de sua história. Temos
um Governo que não foi eleito pelo voto popular e até aqui só apresentou propostas contra os trabalhadores. O povo precisa reagir. O povo precisa ir às ruas,
e lutar do lado certo. Lute do lado daqueles que defendam os trabalhadores.

PARE SEU BAIRRO, SUA CIDADE E
SEU ESTADO. O BRASIL VAI PARAR!

PROPOSTAS SÃO DESUMANAS E INJUSTAS

Dia 28 de abril, vamos lutar para não entregar o País e nossos direitos aos banqueiros. O povo e a história não vão perdoar políticos acovardados.
E quando temos um Congresso acovardado temos que ir às ruas mostrar nossa
luta, união e organização.
Os ataques só vão parar quando toda a
população resistir! A luta contra o retrocesso não é apenas do Servidor, mas de
todos os trabalhadores.
O Brasil vai parar porque é necessário.
Porque vamos conclamar por justiça!

Aires Ribeiro é presidente da Fesspmesp e
CSPM (Federação e Confederação Nacional
dos Servidores Públicos Municipais).

COMO SERÃO AS ORGANIZAÇÕES NO DIA 28
Serão várias ações em todo o País no dia participe das manifestações e grandes
28 de abril. É fundamental o trabalhador mobizações convocadas pela sua entidaficar em sintonia com o seu Sindicato e de representativa. LUTE! REAJA!

GOLPEARAM O BRASIL PARA GOLPEAR VOCÊ!
SÓ A RESISTÊNCIA DO POVO IRÁ
BARRAR AS TENTATIVAS
CRUÉIS DO GOVERNO TEMER

LUTE! PARTICIPE!

