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INIMIGOS DA CLASSE TRABALHADORA       
Nunca votaram a seu favor. Nunca fizeram nada por você. E agora pe-
dem seu voto.

Você sabe quem são os candidatos dos patrões? 

O PSDB foi a favor 
da Reforma Traba-
lhista, da terceiriza-
ção e da PEC 241, 
que congela gastos 
na saúde, educação, tecnologia, etc.

Como deputado, Bolsonaro votou 
CONTRA o(a) trabalhador(a) em tudo. 
Sim para a reforma trabalhista do Te-
mer, sim para a PEC 241 e se absteve 
da votação da terceirização por medo 
de perder votos.

Meirelles é o candidato do Temer. Não é preciso dizer que ele aprova tudo 
que foi feito nesse desgoverno. 

TRABALHADOR NÃO VOTA EM QUEM NÃO 
DEFENDE SEUS DIREITOS!
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Luiz Fernando 
Faria (PP)

Votou a favor da 
reforma trabalhis-
ta

Votou a favor da terceirização

Votou a favor do golpe

Votou a favor da PEC 241

Hoje pede seu voto para Deputado 
Estadual. 

Terceirização: precariza o trabalho; tira direitos; salários menores; péssimo para os(as) 
trabalhadores(as).

Reforma Trabalhista do Temer: menos direitos; rescisão fora 
do sindicato para que o patrão consiga ludibriar você; total precarização do 
trabalho; mais acidentes de trabalho; 

PEC 241 (PEC do teto): 
congela gastos na saúde e educação 
por 20 anos; isso resulta em saúde 
cada vez mais precária e numa população sem garantia de estudos 
gratuitos; ou seja, cada vez menos direitos básicos para a população. 
Eles querem a saúde pública cada vez pior para te convencer que 
privatizar é a melhor e única saída. Eles querem a educação pública 

cada vez pior para te convencer que privatizar é a melhor e única saída. 

Impeachment (GOLPE): permitiu com que todos esses retrocessos 
fossem aprovados; tirou um plano de governo eleito pela maioria para colocar 
em prática o plano de governo do PSDB, que privilegia os patrões e os ricos, 
e não pensa nos(as) trabalhadores(as) e nos mais pobres. 
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Anastasia 
(PSDB) 

Votou a favor da 
reforma traba-
lhista

Votou a favor da terceirização

Foi relator do golpe, ao lado de 
Cunha e Aécio Neves foi um dos 
principais nomes na articulação 
para colocar Temer no poder

Votou a favor da PEC 241 

Hoje pede seu voto para Governa-
dor.

Rodrigo 
Pacheco(DEM)
Votou a favor da 
reforma trabalhista

Votou a favor da 
terceirização

Votou a favor do golpe

Hoje pede seu voto para Senador.

Marcos Pestana 
(PSDB) 

Votou a favor da 
reforma trabalhista

Votou a favor da terceirização

Votou a favor do golpe

Votou a favor da PEC 241

Hoje pede seu voto para Deputa-
do Federal.

Veja alguns candidatos que NÃO estão do seu lado. 
Não dê seu voto a quem tira seus direitos!

Aécio Neves 
(PSDB) 

Perdeu a elei-
ção em 2014 
e não aceitou 
a derrota nas 
urnas. Após a 
apuração, disse 
que não ia deixar a Presidenta 
Dilma governar e agir dentro do 
Senado para que o Brasil pa-
rasse até tirar ela do Governo. 
E ele fez exatamente isso.

Ao lado de Cunha e Anastasia, 
foi peça importante para o gol-
pe e para levar Temer ao poder.

Votou a favor da reforma traba-
lhista

Votou a favor da terceirização 

Votou a favor da PEC 241

Hoje pede seu voto para Depu-
tado Federal
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EXPEDIENTE

       Não podemos aceitar 
um candidato que defende 
explicitamente a retirada de 
direitos trabalhista alegando 
que essa é a única solução. 
Um candidato que não vai 
governar para negros e para 
mulheres. O retrocesso é 
enorme. 
                  

Laiz Perrut, assessora sindical

#ELENãO
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