E

stes deputados maranhenses
ao lado votaram a favor da
retirada de direitos dos
trabalhadores e enterraram conquistas
da CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho). Foram convencidos por
Temer com métodos condenáveis e
expostos em denúncias na imprensa,
Atenderam interesses dos patrões, que
querem aumentar seus lucros com
empregos sem direito a férias de 30
dias, a adicionais como o de
insalubridade, pagamento de horas in
itinere e outros, intensiﬁcando a
exploração do trabalhador ao nível da
escravidão. O contrato com carteira
assinada está com os dias contatos
pela ação de deputados como estes
larápios dos direitos, que viram a
oportunidade de resolver sua
modormia e de familiares diretos,
vendendo conquistas da CLT.
Marque bem os nomes destes
inimigos dos trabalhadores, que usam
de um crime sob a proteção de uma
República da Corrupção.
Denuncie-os a cada amigo, a cada
familiar e companheiro. Daqui a alguns
meses os mesmos traidores estarão
nas ruas pedindo votos e devem
receber o nosso repúdio e serem
apedrejados pela falta de
responsabilidade social.
DENUNCIE!
REPASSE A DENÚNCIA!

O

s senadores concluíram o
golpe iniciado por Michel
Temer, depois de aprovado
também debaixo de toda espécie de
compra e manipulação de votos na
Câmara dos Deputados. A “reforma
trabalhista”, ou seja, o sepultamento
de direitos conquistados em mais de
uma centena de anos está dentro do
caixão, para serem definitivamente
sepultados pela sanção do presidente golpista e investigado por corrupção.
Teremos pela frente uma organização dos trabalhadores em todo o País
sob escombros, para que os patrões
e a classe abastada no País possam
engordar seus cofres com o sacrífico

e a miséria da grossa maioria da população.
Os brasileiros e especialmente os
trabalhadores precisam anotar os
nomes de todos os traidores, dos
corruptos, que enterram os direitos no
trabalho, para cassarmos qualquer
expectativa de votos nestes políticos
profissionais e carreiristas que vivem
nas sombras do poder e atolando o
País no momento mais grave de
nossa história.
Fora corruptos! Luta para resgatarmos os direitos trabalhistas
com o afastamento de todos os
bandidos que assaltam os brasileiros!

