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Cruzar os braços!

Em defesa dos direitos
trabalhistas e da aposentadoria
Vamos parar o Brasil no dia 28 de abril e tomar as ruas no 1º de Maio

O governo Temer e esse Congresso Nacional
cheio de ratos corruptos não têm o direito e nem
moral para acabarem com os direitos trabalhistas e
a aposentadoria de milhões de brasileiros.
Não abriremos mão das nossas férias, 13º salário, jornada de trabalho regulamentada, horas
extras, FGTS. Poder de patrão não pode valer mais
que leis trabalhistas!
Não aceitaremos terceirização para acabar com
direitos e condições de trabalho. Não queremos
trabalho temporário. Terceirização não gera emprego, gera desemprego. Terceirização gera baixos
salários, trabalhar sem direitos trabalhistas e sem

condições de trabalho. Chega de doenças, como
tendinite e depressão, de acidentes e de mortes
no trabalho.
Não vamos permitir idade mínima e tempo de
contribuição para a aposentadoria, que nos obriguem trabalhar até morrer. Não deixaremos que
mexam nas aposentadorias especiais para professores, servidores públicos, de quem tem trabalho
insalubre e de alto risco, dos trabalhadores rurais e
de pessoas com deficiências.
Se insistirem em votar essas reformas que atacam
nossos direitos, vamos ocupar Brasília!
Queremos prisão aos corruptos e corruptores!

Em defesa dos direitos trabalhistas e da nossa aposentadoria, vamos cruzar os
braços nesta sexta-feira 28 de abril. Em todo o país. É Greve Geral. Vamos parar tudo!

No 1º de Maio, vamos tomar as ruas!

Passo a passo

Como parar tudo no seu local de trabalho e na sua cidade
1

Participe da assembleia do seu local de trabalho que vai votar parar tudo no dia 28.

2

Converse com os/as colegas para ver de que forma vão aderir ao dia 28.

3 Crie grupos restritos, somente com colegas de confiança, no whats app para organizar a paralisação
no seu local de trabalho.
4 Utilize suas redes sociais, como facebook e outras, para divulgar o motivo da paralisação dos trabalhadores: defender os direitos trabalhistas e a aposentadoria.
5 Não fique na entrada do local de trabalho; marque um lugar com os/as colegas para que todos se
encontrem; ninguém pode forçar a entrada no trabalho.
6 Peça materiais como panfletos, cartazes e adesivos nos comitês de organização da greve ou em sua
entidade ou movimento de base. Distribua e converse com familiares, vizinhos amigos e colegas de trabalho sobre a importância do dia 28 de abril.
7 Sua categoria está organizada para paralisar as atividades? Então, se proponha a ajudar a parar outras
categorias nas quais haverá maior repressão.
8 Ajude a divulgar essa luta no seu bairro, em sua comunidade. Converse no ônibus, no metrô, no trem,
com quem está ao seu lado sobre o que esse governo e políticos safados estão fazendo com nossos direitos.
9 Os trabalhadores do transporte também querem parar, mas sofrerão muita pressão dos patrões.
Apoie-os para que os ônibus não saiam dos terminais; não pressione nas portas das estações de trem e
de metrô. Ajude a convencer a população da importância de parar tudo para defender nossos direitos.
10 Só acredite nas informações oficiais dos comandos de greve e comitês de organização, sindicatos e
movimentos sociais de sua confiança, e das Centrais Sindicais. A imprensa burguesa, os patrões e o governo tentarão nos enganar o tempo todo, mas não vamos cair nas armadilhas deles.
Vamos parar nossos locais de trabalho, nossas cidades e, assim, parar o Brasil no dia 28 de abril.
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