


O governo Dilma Rousseff (PT) está se equilibrando 
numa corda bamba e nem por isso deixa de seguir à risca 
sua política econômica que consiste em saquear os cofres 
públicos e assegurar lucros cada vez maiores para os ban-
queiros e grandes empresários. Na hora de aprovar leis 
e projetos que retirem direitos e piorem a vida da classe 
trabalhadora não existe oposição: PT, PSDB e PMDB fazem 
qualquer tipo de acordo e caminham de mãos dadas.

 Não há golpe contra a democracia no país. O verdadei-
ro golpe está sendo dado por Dilma e seus aliados da direi-
ta, contra os trabalhadores brasileiros através de medidas 
como a lei antiterrorismo cujo efeito prático é ser “antimovi-
mentos sociais”, as privatizações e a reforma da previdência 
que prejudica principalmente as mulheres. Além disso, o 
projeto de lei 257/16 permite congelar os salários dos ser-
vidores públicos, cancelar reajustes, suspender concursos, 
estabelecer programa de demissões (PDV), barrar qualquer 
aumento para o salário mínimo, vetar a auditoria da dívida 
pública, entre outros ataques.

 
A resposta será na luta! 

A classe trabalhadora sente os efeitos da crise que des-
trói empregos, corrói os salários por conta da inflação e ar-
rebenta com a vida dos trabalhadores que são obrigados a 

fazer milagre para continuar comendo, educando os filhos, 
andando de ônibus e pagando aluguel. Mas, da classe tra-
balhadora também brota a resistência!

 Para a CSP-Conlutas, é necessário convocar urgente-
mente a unidade das lutas que vêm ocorrendo no país para 
fortalecer um campo classista em contraposição ao gover-
nismo e também contra a oposição de direita, rumo à pre-
paração de uma Greve Geral. É hora das centrais governistas 
romperem com a sustentação que vem dando a essa polí-
tica nefasta do governo Dilma e defenderem os direitos da 
classe trabalhadora.

·  PLP 257/16 é golpe contra os trabalhadores!

·  Não aceitaremos congelamentos de salários, 
demissões e reforma da previdência que retira direitos!

·  Os trabalhadores não vão pagar pela crise!

·  Por uma Greve Geral e uma alternativa dos 
trabalhadores construída nas lutas!

·  Basta de Dilma/PT, desse Congresso, do 
PMDB, PSDB e demais alternativas de direita!

DILMA/PT APLICA MAIS UM 
AJUSTE FISCAL CONTRA A 
CLASSE TRABALHADORA

VAMOS ORGANIZAR A LUTA CONTRA O PL 257/16, A REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA E O PACOTE DE MALDADES DO GOVERNO

VAMOS PREPARAR O 1º DE MAIO NA AVENIDA PAULISTA
Com caravanas de trabalhadores, juventude e movimentos sociais de diversas partes do país.  
Independente dos patrões e do governo. Contra Dilma e a alternativa de direita. 

Em defesa dos trabalhadores. Rumo à Greve Geral. Nossa luta é internacional.

ENTENDA O PLP 257
O projeto, se aprovado, diz que irá estabelecer um “Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas 

de estímulo ao reequilíbrio fiscal”. No entanto, a proposta traz em si uma série de contradições quando exige contra-
partidas dos estados que penalizam o funcionalismo e podem provocar uma paralisação geral das categorias.

O Projeto de Lei retira direitos dos servidores públicos, propondo congelamento salarial, suspensão de concursos, 
demissão de servidores, imposição de previdência complementar, elevação de contribuição previdenciária, redução 
de indenizações, limitação de progressões funcionais, e suspensão da política de aumento real para o salário mínimo.

Na verdade não se trata de auxílio e sim querer pagar uma conta fictícia extorquindo direitos dos trabalhadores 
e penalizando a população, afinal são os mais pobres que sofrem com a precarização dos serviços públicos.


