
A crise econômica capitalista se intensifica e os empresários e os governos 
jogam o seu peso nas costas dos trabalhadores. Os patrões seguem demi�ndo 
em massa, deixando o país com mais de 13 milhões de desempregados. 

O Governo Federal e os governos estaduais buscam impor mudanças 
radicais no Estado brasileiro que beneficiarão os empresários e o capital financei-
ro. Isso fica claro com as propostas de contrarreformas da previdência e traba-
lhista, nas priva�zações do que resta do patrimônio público e nas PEC 241/16 e 
PLS 54/16 - ambas des�nadas a destruir os serviços públicos em favor do 
pagamento da ilegí�ma dívida pública.

Como se não bastasse, o Governo Temer impôs uma reforma educacional 
sem nenhum diálogo com os profissionais de educação e a sociedade, na qual 
tenta acabar com as disciplinas de educação �sica, artes, filosofia, sociologia e 
espanhol, fazendo com que os filhos dos trabalhadores tenham uma escola ainda 
mais mecânica e amordaçada!

Este cenário exige uma ampla unidade dos movimentos sindicais, populares 
e estudan�s com o obje�vo de dobrar o governo ilegí�mo de Temer e suas 
medidas golpistas.

Nesse sen�do, construímos em Alagoas a Frente Estadual em Defesa do 
Patrimônio Público, visando aglu�nar a juventude e os trabalhadores do setor 
público e privado para uma ação unitária. Par�cipe conosco! Venha para luta!

Fórum dos Servidores Públicos Federais de Alagoas

SINTUFAL

Unir os trabalhadores e as 
trabalhadoras rumo à Greve Geral!

FORA TEMER E SEU AJUSTE FISCAL



Conheça os ataques do Governo Temer 
contra a classe trabalhadora:

Sob a desculpa de renegociar a dívida dos estados, estabelece um 
arrocho sobre os serviços públicos. Congelamento salarial dos 
servidores públicos, redução drás�ca dos concursos e a 
priva�zação de empresas estatais. Além disso, não permite uma 
polí�ca de valorização do salário mínimo.

Além de reduzir o valor mínimo da aposentadoria (deixará de 
equivaler ao salário mínimo), ins�tuirá uma idade mínima. 
Pretende ins�tuir 65 anos para mulheres e 70 anos para homens. 
A expecta�va de vida em Alagoas é de 70,8 anos. Para os homens 
cai para 66,2 anos. Ou seja: a maioria do povo pobre irá trabalhar 
até morrer, sem conseguir se aposentar.

Priva�zação do Pré-Sal, pois põe fim à exclusividade da Petrobras 
na produção do pré-sal. Qualquer campo do pré-sal poderá vir a 
ser explorado com 100% de par�cipação estrangeira.

Hoje, nada que fira a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
pode ser firmado entre sindicatos e patrões. A par�r de agora, 
querem que o negociado valha sobre o legislado. Significa que 
13º, férias, licença maternidade, licença prêmio, tudo aquilo que 
hoje os patrões são obrigados a pagar, não estará mais 
assegurado em lei. Pretende-se aumentar a jornada de trabalho 
até 12 horas e criar novas formas precárias de contratação.

Cria um novo regime fiscal que congela os gastos públicos por 20 
anos. Todos os gastos públicos em saúde, educação e outros 
serviços públicos não poderão aumentar. Proíbe o reajuste 
salarial, a criação de novos cargos ou funções e reestruturação de 
carreira e realização de concursos no setor público. São 20 anos 
de caos para os trabalhadores.
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Reforma da 
Previdência

PL 4567

Reforma 
Trabalhista

DEFENDA SEUS DIREITOS! VENHA PARA A LUTA!


