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Patrões e seus governos seguem se
aproveitando da tragédia para aumentar
a exploração da classe trabalhadora

Companheiros/as

Vivemos um dos momentos 

mais difíceis para a classe 

trabalhadora, os patrões e seus 

governos se aproveitam da 

tragédia da pandemia para atacar 

ainda mais a vida, os direitos e 

empregos. Veja:

São mais de 660 mil vidas 

arrancadas no Brasil, vítimas do 

vírus e da ação do governo 

Bolsonaro que negou a gravidade 

da pandemia, boicotou e atrasou a 

chegada das vacinas e junto aos 

patrões impôs as aglomerações 

nos locais de trabalho.

- A carestia e a miséria 

aumentam: são centenas de 

milhares que não têm como 

garantir o sustento de suas 

famílias, são muitos que estão indo 

morar nas ruas pois não há como 

pagar o aluguel.

- A cada ida no mercado e na 

feira compramos menos alimentos 

com os nossos salários, carne, 

ovo, legumes e frutas sobem de 

preço quase toda semana, em 

algumas regiões do país o gás 

de cozinha está custando 

R$160,00 e os combustíveis, 

não param de subir.

- Patrões e governo Bolsonaro 

querem arrancar ainda mais dos 

trabalhadores: desde o início de 

seu governo, Bolsonaro tentar 

piorar ainda mais a reforma 

trabalhista de 2017; tentou criar a 

Carteira de Trabalho verde amarela 

que reduzia direitos, criava formas 

de contratação em que os patrões 

não precisariam pagar a contribui-

ção à Previdência, o FGTS e 

poderiam pagar salários menores 

do que o salário-mínimo.

- Bolsonaro tenta piorar a 

reforma trabalhista com a 

proposta elaborada pelo tal GAET, 

grupo formado pelo governo que 

reúne juízes e economistas à 

serviço dos patrões que propõe 

mais ataques aos direitos e à 

organização dos trabalhadores 

como os Sindicatos. Ou seja, 

Bolsonaro quer acabar com a 

jornada regulamentada, com o 

registro em Carteira, para diminuir 

ainda mais os salários e os direitos.

Enquanto os trabalhadores 

sofrem com arrocho salarial, os 

patrões comemoram seus lucros 

que vêm diretamente do aumento 

da exploração contra a classe 

trabalhadora.

Para enfrentar todos esses ataques não há outro caminho que não seja o movimento dos
trabalhadores organizados com seus instrumentos de defesa e luta, como os Sindicatos

A direção do Sindicato junto com a 

Intersindical segue rme buscando a unidade de 

ação com os demais sindicatos, centrais e 

movimentos que de fato estejam dispostos a lutar. 

No conjunto da categoria seguimos na 

mobilização para barrar o m dos direitos da 

Convenção Coletiva de Trabalho. Conseguimos 

renovar a Convenção Coletiva mantendo todos os 

direitos em várias fábricas e é preciso seguir 

ampliando a luta para garantir isso para toda a 

categoria. Por isso participe da mobilização 

organizada pelo Sindicato.

Pois é somente na luta que podemos barrar os ataques dos patrões, derrotar esse governo e ampliar a luta pela revogação de todas
as reformas que atacaram duramente a classe trabalhadora como as reformas trabalhista de 2017 e da Previdência de 2019
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Os trabalhadores e suas organizações não suportarão mais 4 anos com Bolsonaro presidente
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A guerra entra a Rússia e a 

Ucrânia é mais guerra patroci-

nada pelo Capital, por aqueles 

que se enriquecem a partir da 

exploração contra a classe 

trabalhadora. A cada crise que 

esse sistema enfrenta ele gira 

suas armas contra os trabalha-

dores: demissões, redução de 

salários, retirada de direitos, 

miséria, fome e, também 

guerras para acabar com vidas 

humanas onde as maiores 

vítimas são a classe trabalhado-

ra e seus lhos.

É isso que signica mais 

essa guerra: tanto o governo 

russo, como o governo da 

Ucrânia que tem o apoio dos 

EUA mentem ao dizer que o que 

está em jogo é o respeito pela 

soberania dos povos. O que está 

em jogo é qual governo terá 

mais condições de ocupar 

territórios para que o Capital 

possa expandir seus lucros 

explorando recursos naturais 

que estão nesses países e 

aumentar ainda mais a explora-

ção contra os trabalhadores.

EUA E OTAN, instrumentos 

à serviço do Capitalismo: o 

governo americano vomita 

sua hipocrisia ao dizer que 

busca a paz quando na 

realidade é o governo que 

mais provocou guerras. A 

única bomba nuclear até hoje 

utilizada foi lançada pelos EUA 

contra Hiroshima e Nagasaki. 

O governo dos EUA tenta 

esconder que são os maiores 

patrocinadores das guerras 

que mataram milhões seja no 

Oriente Médio, Ásia, África, 

América Latina. A OTAN segue 

sendo o instrumento utilizado 

pela burguesia para servir aos 

interesses capitalistas.

Enquanto trabalhadores, 

mulheres, homens, crianças e 

idosos morrem vítimas de 

mais uma guerra que não é 

sua ,  os  cap i ta l i s tas  se 

aproveitam para ampliar e 

concentrar sua riqueza.

MAIS UMA GUERRA PATROCINADA PELO CAPITAL 
PUTIM, ZELENSKY, OTAN E EUA SERVEM AO CAPITAL
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PELA DISSOLUÇÃO DA OTAN E DAS AÇÕES DOS EUA QUE PATROCINAM AS GUERRAS QUE ATENDEM

AOS INTERESSES DO CAPITAL, ABAIXO AS AÇÕES DOS GOVERNOS DE PUTIN E DE ZELENSKY 

ROMPER AS CERCAS DAS NAÇÕES E FORTALECER A LUTA INTERNACIONAL DA CLASSE TRABALHADORA

Para concorrer aos prêmios, você precisa ser
sócio/sócia, estar em dia com suas mensalidades.
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Bolsonaro segue cumprindo o 

que prometeu em campanha: retirar 

direitos dos trabalhadores e 

perseguir e atacar os sindicatos e os 

movimentos sociais organizados na 

defesa dos direitos da classe 

trabalhadora. Por isso,  cou muito 

mais claro ver a importância de ter 

um Sindicato que não abaixa a 

cabeça para patrão e para governos 

e organiza a luta nos locais de 

trabalho e nas ruas por melhores 

condições de trabalho, salários e 

direitos.

Sindicalize-se!

É muito importante seguirmos 

ampliando a sindicalização, pois 

quanto mais sócios ao Sindicato 

mais força tem a nossa luta dentro da 

fábrica e para seguirmos melhoran-

do a estrutura de atendimento, como 

de lazer da categoria.

Se você ainda não é sócio, 

pegue a cha de sindicalização com 

os diretores do Sindicato na porta da 

fábrica durante as assembleias e 

panetagens ou vá até a sede e 

subsedes do Sindicato.

Ser sócio do sindicato é um direito seu, ser sócio
do sindicato é um passo muito importante para
fortalecer a luta em defesa dos seus direitos
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ATO BOLSONARO FORA 
Concentração�às�8h30�na�Sede�Central�do�Sindicato

Dia�09�de�Abril
(sábado),�às�9h,
no�Largo�do�Rosário
em�Campinas�


