
POR QUE PARAR?
PARAR POR QUÊ?
Dia 28 de abril devemos ir pra rua 

lutar contra o retrocesso. Em todo o 
País, haverá greve geral na defesa do 
direito dos trabalhadores.

E A LUTA É DE TODOS POR NE-
NHUM DIREITO A MENOS.

E SABE POR QUÊ? Porque as propos-
tas do Governo Michel Temer retiram 
direitos trabalhistas e ainda represen-
tam o retrocesso com perdas concre-
tas nos serviços oferecidos ao povo.

PREVIDÊNCIA - Um dos graves pro-
blemas, se a Reforma da Previdência 
for aprovada, é que eu, você, sua espo-
sa(o), o seu filho(a) etc. terão que tra-
balhar a vida toda sem se aposentar.

A TERCEIRIZAÇÃO propõe amplia-
ção de contratos temporários de até 
nove meses. Hoje, os contratos são de 
até três meses. Com isso, os trabalha-
dores serão ainda mais explorados e a 
rotatividade irá aumentar ainda mais.

Já a REFORMA TRABALHISTA retira 
direitos conquistados com muita luta, 
como 13º salário, férias e muito mais. 
Ou seja, ficaremos ainda mais escravos. 

LUTE!
JUNTE-SE AO SEU SINDICATO!
Mobilize seu bairro!
Mobilize seu colega de trabalho.
Fortaleça nossa luta!
O BRASIL VAI PARAR!

NENHUM DIREITO A MENOS
VOCÊ VAI DEIXAR MEXER NOS DIREITOS 
DA SUA FAMÍLIA E NÃO VAI FAZER NADA?



DIA DO NÃO!
PRECISAMOS REAGIR!
Hoje, o País passa por um dos momentos mais delicados de sua história. Temos 

um Governo GOLPISTA, que não é legítimo e até aqui só apresentou propostas 
contra os trabalhadores. O povo precisa reagir. O povo precisa ir às ruas, e lu-
tar do lado certo. Lute do lado daqueles que defendam os trabalhadores.

NÃO À REFORMA TRABALHISTA
NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA

NÃO À TERCEIRIZAÇÃO 

28 DE ABRIL É O

GOLPEARAM O BRASIL PARA  GOLPEAR VOCÊ!
SÓ A RESISTÊNCIA DO POVO IRÁ 

BARRAR AS TENTATIVAS
DESUMANAS DO GOVERNO TEMER

LUTE! PARTICIPE!

Dia 28 de abril, o Brasil vai parar por-
que as reformas propostas até aqui pelo 
Governo Temer não atingem apenas nós 
Servidores, mas toda a população.

Por isso, o Sindicato dos Servidores de 
Itapecerica da Serra está na rua, panfle-
tando nos setores da Administração e 
também mobilizando o povo.

No dia 28, podemos perder um dia de 
trabalho, mas ganharemos nos próximos 
anos. Nossos filhos merecem um País jus-
to, igualitário e com justiça social.

Vamos pra rua! Vamos à luta! 

ITAPECERICA E TODO O POVO NAS RUAS
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