
 

TÁ RUIM? Bolsonaro promete piorar ainda mais

VÊM AÍ MAIS AGRESSÕES DO HOMEM
 QUE USA O NOME DE DEUS EM VÃO

Bolsonaro diz que Deus 
está acima de tudo. Mas 
é só da boca pra fora. Por 
que, se respeitasse a von-
tade divina, ele não mas-
sacraria trabalhadores da 
ativa, aposentados e pen-
sionistas. Veja: 

FACADA NO FGTS
Governo já tem estudo 

pronto pra detonar nosso 
Fundo de Garantia (mas 

MASSACRE DO 
TRABALHADOR!

engavetou com medo de 
perder votos). 

Veja: multa na demissão 
cai de 40% pra 20%. Reco-
lhimento mensal do FGTS 
baixa de 8% pra 2%.

ARROCHO NO MÍNIMO
O salário mínimo não teve 

em seu governo um único 
centavo de aumento.

MALDADE COM VIÚVAS
Reduziu o valor das pen-

sões de viúvas (atingindo 
principalmente as mais po-
bres) por meio de uma cruel 
reforma da Previdência.
ACIDENTES MATAM MAIS
Alterou as NRs (Normas 

Regulamentadoras). Des-
truiu os mecanismos de 
controle e fiscalização do 
Ministério do Trabalho. 

Resultado: mais doenças, 
acidentes e mortes.

VIRE E LEIA 
NO VERSO
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É MALDADE ATRÁS DE MALDADE!
Bolsonaro não respeita ninguém

POVO COME OSSO. NORDESTINO 
É CHAMADO DE ANALFABET0

A política social de Bolsonaro é 
uma facada nos direitos 

e na condição de vida dos
mais pobres. É revoltante!

 Arrocho - MP 1.091/21
Exterminou a política de valo-

rização do salário mínimo.
Ataques - MP 1.045/21 

Retira direitos por meio da 
Carteira Verde e Amarela.

Prejuízo - MP 881/19 
Trabalho aos domingos e fe-
riados sem pagar adicional da 
hora trabalhada. Felizmente, 
o Senado não deixou passar.

Sem Carteira - MP 1.099/21 
Trabalho voluntário com meio 

salário mínimo. Empresários 
podem contratar mão de obra 
barata, sem Carteira Assinada 
e sem salário decente.

Férias parceladas
O período de descanso do  

trabalhador poderá ser dividi-
do e pago em até 12 vezes ao 
longo do ano.

Assistência Social cortada
Bolsonaro cortou 95% da ver-

Bolsonaro signifi ca fome em larga 
escala. Uma das cenas mais chocan-

ba dos centros de assistência 
para o Auxílio Brasil. Neste 

ano, foram R$ 967,3 milhões; 
no novo Orçamento, só 5% 
deste total: R$ 48,3 milhões.
Menos verbas contra o câncer
Dinheiro foi pro “orçamento 

secreto” de deputados e sena-
dores. Recursos caem de R$ 
175 milhões pra R$ 97 mi.

Farmácia popular capenga
Desumanidade: verba cai a 

33% do que era em 2018. Na-
quele ano, foram R$ 3,047 bi-
lhões para distribuição e sub-
sídio de medicamentos. Pra 
2023, previsão de R$ 1,018 bi. 
O corte direciona recursos ao 
“orçamento secreto” de deputa-
dos e senadores.

Facão na Habitação
Corte de verba congela obras 

de 140 mil casas populares.
Merenda escolar à míngua

A merenda reduz a fome e 
assegura comida de qualidade 
a milhões de crianças e adoles-
centes. Mas os recursos estão 
sem reajuste há cinco anos. Or-

çamento da alimentação escolar 
vai de R$ 0,32 a R$ 2,00 ao dia 
por aluno - uma miséria! Bolso-
naro vetou reajuste das verbas.
Redução da Licença-maternidade
Bolsonaro propõe reduzir a li-

cença de seis para três meses, 
prejudicando a saúde da mãe e 
da criança.

Educação Básica perde
Ele quer cortar 97% da verba 

à infraestrutura de escolas, em 
2023. Só terá dinheiro pra com-
prar um único ônibus. Verba da 
Infraestrutura à Educação Bási-
ca cai de R$ 119,1 milhões pra 
R$ 3,45 mi.

Correção da Tabela do IR
Bolsonaro prometeu e não 

cumpriu corrigir a tabela do 
Imposto de Renda. Isso signifi -
ca que os que ganham menos 
estão pagando cada vez mais 
imposto.

COMPARTILHE ESSE BOLETIM 
COM AMIGOS E FAMILIARES. 

 Ele maltrata as mulheres
“Eu não te estupro porque você não 

merece” - disse a uma deputada.
“Se fosse patrão, não contrataria 

mulher porque mulher engravida” 
- disse a empresários.

Ele é desumano
“Tem gente morrendo de Covid? 

E daí, eu não sou coveiro” - disse 
no auge da pandemia.

tes do ano foi gente catando restos de 
ossada de boi no caminhão de lixo.

O preço dos alimentos disparou e 
o governo nada faz.

Mas os ataques ao povo não pa-
ram nisso. Agora mesmo, Bolsonaro 
agride os nordestinos, insinuando que 
o povo do Nordeste é analfabeto

Sinceramente, com esse sujeito 
não dá mais. Fora, Bolsonaro!

Fonte: GAET - Grupo de Altos Estudos do Trabalho do Governo Federal
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