ALERTA GERAL:

Pega na mentiraaaaaaa
O presidente Michel Temer quer acabar com nossa aposentadoria. Todo o esforço do governo ilegítimo é votar a reforma da previdência nos próximos dias.
Nós trabalhadores e trabalhadoras precisamos estar atentos e mobilizados(as)!
O governo mente para nos enganar e poder aprovar uma reforma que agrada
somente aos patrões e o próprio governo!

O governo federal MENTE descaradamente para o povo brasileiro:
MENTIRA

1

MENTIRA
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Sem a reforma o Brasil quebra.

Combater privilégios.

Quem promove o rombo da previdência
são as sonegações de impostos e fraudes
fiscais de empresas, grandes produtores
rurais e bancos. Estima-se o “roubo” em
mais de 450 bilhões de reais.

Os(as) servidores(as) públicos(as) são acusados(as) de privilegiados(as). No entanto
os altos salários do legislativo e judiciário
não serão atingidos.

MENTIRA
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As conquistas dos(as) trabalhadores(as) serão mantidas.

Aumentar o tempo de trabalho de homens e mulheres, desconsiderando, por exemplo, a
realidade da dupla jornada de trabalho das mulheres e ainda, aumentar o tempo de contribuição para receber aposentadoria integral não é manutenção de direitos é retirada!

MENTIRA
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Quem ganha pouco não
terá prejuízo.

Ao fazer a reforma, sobrará dinheiro para investimentos em
Mais de 80% dos(as) trabalhadores(as) que educação e saúde.
serão atingidos(as) pela reforma recebem
até 1 (um) salário-mínimo. Eles(as) serão
os(as) maiores prejudicados(as) caso a reforma seja aprovada.

O governo federal congelou por 20 anos
os investimentos em educação, saúde,
segurança entre outras áreas. Essa
justificativa é mentirosa!

São mentiras em Brasília,
são mentiras aqui no Paraná!
RICHA MENTIROSO
O ano escolar de 2018 inicia na rede pública estadual esta semana. O governador Beto Richa (PSDB) vende mentiras em propagandas e entrevistas.
Mente ao dizer que...
A educação é a prioridade número 1 de seu governo.

Fecha turmas lotando as salas de aula, reduz a hora-atividade obrigando professores(as) a trabalharem em mais de 3 escolas e há dois anos não faz reposição da inflação
aos servidores(as) do estado.

Mente ao dizer que...
Professores(as) e Funcionários(as) são privilegiados(as).

Professores(as) contratados(as) temporários(as) tiveram redução salarial equivalente a
uma cesta básica por mês. São os menores salários entre todos(as) os(as) servidores(as)
do estado. Não paga o piso salarial nacional para professores(as) e congelou os salários
dos(as) servidores(as) aposentados(as).

Mente ao dizer que...
O Paraná venceu a crise.

O Paraná foi o primeiro estado a entrar em crise. Nós paranaenses pagamos essa conta com o
aumento do IPVA, da conta de água, luz e produtos da cesta básica; Retirou dinheiro do fundo
de aposentadoria dos(as) servidores(as) para cobrir o rombo que fez no caixa do estado.

Mente ao dizer que...
O Paraná é um estado de sucesso.

O governo é acusado de desviar mais de R$ 20 milhões da construção de escolas como
apurado na operação Quadro Negro. Fez aprovar uma lei que impede investimentos em
educação, segurança e saúde nos próximos anos. Um estado com essas características
não pode ser considerado um estado de sucesso. Sucesso à custa de quem?

