
Governo Dilma/PT/Pecedobê/PMDB & corriola favorece 
banqueiros e corta direitos dos trabalhadores 
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O oportunista governo do PT 
segue servindo aos banqueiros, 
grandes grupos econômicos 
e transnacionais. Aplica a 
política do Banco Mundial e 
FMI de sangrar a economia 
nacional e arrochar ainda mais 
os trabalhadores para beneficiar 
a minoria de ricasos parasitas 
dos grandes grupos econômicos. 
A última medida entreguista de 
Dilma foi a privatização de mais 
rodovias, ferrovias, portos, e aeroportos. 
Dilma também faz cortes de direitos 
trabalhistas e, junto com os gerenciamentos 
estaduais e municipais,   reprime greves, 
desaloja famílias pobres de suas moradias 
e aumenta o fascismo no país. 

As centrais pelegas e governistas, 
atuam para tentar desviar o foco e frear a 
luta do povo, para conduzi-la ao caminho 
da nefasta conciliação. No último dia 
29/05, realizaram fracas manifestações, 
atacando apenas os agentes intermediários, 
Eduardo Cunha e Joaquim Levy, para 
não atacar Dilma Rousseff que chegou ao 
governo fazendo mil e uma promessas, 

como: “não mexer nos direitos nem que a 
vaca tussa”. As centrais alardeavam e ainda 
alardeiam contra a “direita” mas o fato real 
é que Dilma é a direita no poder, com os 
banqueiros, latifundiários, empreiteiras, etc, 
se esbaldando na roubalheira e embolsando 
rios de dinheiro. 

Tanto nos gerenciamentos de Fernando 
Henrique, Lula e agora de sua pupila 
Rousseff, a sangria do país e o roubo das 
nossas riquezas só aumentou. A chamada 
“dívida pública”, segundo o contabilista 
Carlos Abreu, em 21 anos saltou de 158 
bilhões, para 2,4 trilhões, mesmo tendo 
sido pago mais de 2 trilhões nesse período 
aos credores, ou seja:  ESSA DÍVIDA 

Dilma  e sua corriola estão impondo corte  
de direitos históricos dos trabalhadores, 
mas não mexe uma vírgula no dinheiro dos 
banqueiros e agiotas da dita dívida pública.

Os gerenciamentos de turno PT/
Pecedobê segue a mesma política de 
arrocho de Fernando Henrique/PSDB. 
Cortam os direitos previdenciários, como 
a imposição da maldita “Alta Programada” 
que obriga o trabalhador acidentado a 
voltar a trabalhar, mesmo sem condições 
de saúde. Mantiveram o maldito “Fator 
Previdenciário” que reduz drasticamente  
o valor das aposentadorias. Incentivou 
o golpe do “empréstimos consignado” 
que  é uma mina para os banqueiros com 
o desconto compulsório diretamente na 
folha de pagamento e etc. Agora, a gerente 
Dilma Rousseff através das medidas 
provisórias 664 e 665 em aprovação no 
podre Congresso Nacional, arrebenta com 
conquistas históricas, como o PIS, Seguro 
Desemprego, Auxílio Doença, Pensão por 
Morte e o Seguro Defeso dos pescadores. 

Além de seguir arrochando os 
aposentados, piorando o atendimento nos 
serviços públicos de saúde, o governo 
Dilma/PT e a corja de políticos safados no 
congresso agora querem impor uma nova 
medida de arrocho nas aposentadorias com a 
desculpa de acabar com o famigerando fator 
previdenciário. Dilma e políticos corruptos 
apresentam a chamada fórmula 85/95 que 
é mais um meio do governo impedir o 

trabalhador de se aposentar. A dita fórmula 
85/95 mantém o fator previdenciário e 
ainda estipula dois condicionantes para o 
trablhador ter o direito a aposentadoria: a 
soma de idade mais tempo de contribuição. 
Isso obriga o segurado do INSS a trabalhar 
até o fim da vida. 

Enquanto os políticos canalhas 
se aposentam com apenas 8 anos de 
mandato o governo quer impor para os 
trabalhadores(as) o condicionante de 30 
anos de contribuição + 55 anos de idade no 
caso de mulheres e 35 anos de contribuição 
+ 60 anos no caso dos homens. E já tem 
políticos safados falando em fórmula 
95/105. Sem falar no PL 4.330, que legaliza 
a escravidão em forma de terceirização.

Por isso, temos de nos organizar e lutar, 
contra o Estado burguês-latifundiário a 
patronal, os gerentes de turnos e a pelegada 
das centrais governistas.

Governo Dilma (PT/Pecedobê) corta direitos históricos

Avançar com as lutas classistas!

INDEVIDA, E IMORAL. A chamada 
“dívida pública” já foi paga várias vezes, 
o Brasil é roubado há mais de 500 anos 
e agora o governo Dilma/PT/Pecedobê 
e corriola arrocha ainda mais o povo e 
entrega a infraestrutura do país sob a falácia 

de “ajuste fiscal”.
A luta dos trabalhadores além dos 

interesses imediatos deve ser para derrubar 
de vez com essa política econômica semi-
colonial, que suga as riquezas de nosso país 
e esmaga o nosso povo.


