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VOTE PELA DEMOCRACIA
E DEFESA DOS

NOSSOS DIREITOS!

O sindicato chama os trabalhadores
para uma reflexão neste período eleitoral.
No dia 7 de outubro teremos a chance de
eleger candidatos que tenham propostas,
principalmente, para barrar as perdas de
direitos e reerguer a economia para gerar
empregos. Existem os candidatos com
propostas para promover a igualdade
social, distribuição de renda e a ascensão
da classe trabalhadora. Existem os
candidatos que visam claramente lucros
para enriquecer determinado grupo ou
segmento, com propostas que exploram e
desvalorizavam a mão de obra.

Em quem você vai votar?
Em quem defende os seus
direitos ou em quem só quer o
seu voto? Por uma questão de
sobrevivência temos que refletir quem
são os candidatos que defenderão
nossos direitos na câmara federal,
assembleia legislativa, senado, governos
estadual e federal. A reforma trabalhista,
que modificou contratos de trabalho,
FGTS, horas extras, férias, intervalos de
refeição, entre outros direitos, acendeu o

sinal vermelho, pois só serviu para
enfraquecer as categorias e o poder de
negociação dos trabalhadores, mas
fortaleceu as empresas.
A única arma para barrar e revogar
esse pacote de maldades é não permitir
que candidatos que votaram contra o
trabalhador, cresçam com o nosso apoio.
Não vamos acreditar em promessas políticas, vamos acreditar no que conhecemos que é a luta pelo retorno de
conquistas trabalhistas, econômicas e
sociais.

Os candidatos que representam os trabalhadores precisam ter:
Propostas
para revogação
imediata da
reforma
trabalhista

Propostas para
reverter o caos
econômico que
foi instaurado no
nosso país,
que causou o
empobrecimento
das famílias

Propostas para
ouvir as categorias,
os movimentos
sindicais,
sociais e populares,
construindo as ações
com base nas
reivindicações

Propostas para
o retorno das
oportunidades de
emprego, acesso
às universidades
e aos serviços de
saúde e educação
de qualidade

PENSE, NÃO VOTE CONTRA VOCÊ NAS ELEIÇÕES!

ESTES POLÍTICOS DA BANCADA DO RIO DE
JANEIRO VOTARAM CONTRA OS SEUS DIREITOS
NA REFORMA TRABALHISTA, MERECEM O SEU VOTO?

Alexandre
Serfiotis - PSD

Altineu
Cortes - PR

Arolde de
Oliveira - PSD

Celso
Jacob - MDB

Cristiane
Brasil - PTB

Francisco
Floriano - DEM

Jair
Bolsonaro - PSL

Júlio
Lopes - PP

Laura
Carneiro - DEM

Marcelo
Delaroli - PR

Marcelo
Matos - PSD

Marcos
Soares - DEM

Otávio
Leite - PSDB

Pedro
Paulo - DEM

Rodrigo
Maia - DEM

Rosangela
Gomes - PRB

Sérgio
Zveiter (DEM)

Simão
Sessim - PP

Soraya
Santos - PR

Sóstenes
Cavalcante - DEM

Wilson
Beserra - MDB

A maioria destes políticos também votou favorável à PEC 241 (55), na Câmara Federal, permitindo que o governo congelasse
investimentos em saúde e educação, por 20 anos. Conhecida como “PEC da Morte”, a medida compromete a qualidade do
ensino, o funcionamento do sistema de saúde, a geração de emprego, entre outras perdas. Os que mais dependem e
necessitam dos investimentos públicos foram prejudicados.

