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Desemprego, inflação, desmonte do SUS, falta de investimento, preços altos, aumento do custo de vida
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A DEMOCRACIA É SEMPRE O MELHOR
PARA OS TRABALHADORES

DEMOCRACIA FORTE
SINDICATO ATUANTE
Retrocessos gerados pelo golpe
Atualmente, as políticas econômicas adotadas pelo governo os mais pobres, que dependem dos serviços públicos.
de Michel Temer – fruto de um golpe jurídico, parlamentar e midiático - levam a um cenário de queda na atividade econômica,
A aprovação da Reforma Trabalhista, que desmontou a CLT e
alta nas taxas de juros, aumento do custo de vida e aumento de está desde novembro maltratando os trabalhadores brasileiros e
desemprego.
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gresso Nacional aprovou, no final de 2016, a Proposta de
Também são muitas as iniciativas do governo em entregar as
Emenda Constitucional que riquezas naturais, territórios e tecnologias para empresas estrancongelou o teto dos gas- geiras, sucateando o serviço público. Recentemente, com a greve
tos públicos por 20 anos, dos caminhoneiros, veio à tona o debate sobre a política adotada
afetando diretamente na Petrobras – que incide diretamente no preço dos combustíveis
os investimentos em e do gás de cozinha. Mais uma vez, percebemos que o objetivo
saúde e educação. A deste governo é enriquecer empresas estrangeiras e não melhomedida atinge com mais força rar a vida dos brasileiros.

A política faz parte
do nosso dia a dia
Da hora que acordamos até o momento que vamos dormir: o nosso
dia a dia é permeado de política. As nossas ações, sejam na nossa vida
pessoal, social e profissional, são ações políticas. É um equívoco pensar
a política como algo distante da gente. Porém, não podemos confundir
“política” com “politicagem”.
No dicionário, política é a arte ou ciência de governar. E deve ser considerada como um exercício de poder e negociação, que pode ser executado em todos os ambientes possíveis: em casa, no trabalho, na feira, no
partido, na associação, nos parlamentos e governos, em qualquer lugar
onde se busca defender direitos e interesses particulares ou de uma coletividade.
Para a classe trabalhadora, a política é fundamental. Por meio dela
se elegem representantes que constroem ou modificam leis, inclusive
trabalhistas, que vão regrar a vida de todos. Por exemplo, na Constituição de 1988 reduzimos a jornada de trabalho para 44 horas, criamos o
aviso-prévio proporcional, a licença maternidade, entre tantos direitos que
usufruirmos até hoje.
Por isso, que o nosso voto é fundamental para mudar o atual cenário de
retrocesso do país e para deixarmos um futuro melhor para os nossos filhos.

O analfabeto político
O pior analfabeto, é o
analfabeto político.
Ele não ouve, não fala,
não participa dos acontecimentos políticos.
Ele não sabe que o custo
de vida,
O preço do feijão, do
peixe, da farinha
Do aluguel, do sapato e
do remédio
Depende das decisões
políticas.
O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito
dizendo que odeia política.
Não sabe o imbecil,
Que da sua ignorância nasce a prostituta,
O menor abandonado,
O assaltante e o pior de todos os bandidos
Que é o político vigarista,
Pilantra, o corrupto e o espoliador
Das empresas nacionais e multinacionais.
Bertolt Brecht - poeta e dramaturgo alemão
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