


1. Abafar as operações de combate à 

corrupção, que envolvem grande parte dos 

membros do ministério golpista de Temer e 

seus aliados, como Eduardo Cunha e o PSDB;

 
2.  Retirar direitos dos aposentados 

e pensionistas, com uma reforma da 

previdência que aumenta a idade mínima da 

aposentadoria para 70 anos para homens 

e mulheres e desvincula os benefícios 

previdenciários do salário mínimo;

 
3. Privatizar tudo o que for possível, 

entregando o Pré-Sal com a alteração 

da Lei de Partilha, permitindo a compra 

de terras por empresas estrangeiras e 

desnacionalizando a economia nacional;

 
4.  Atacar os direitos dos trabalhadores, 

com uma reforma trabalhista que retira 

direitos da CLT, diminui salários e aumenta 

a terceirização e a precarização do trabalho;

5. Limitar o gasto público com as políticas 

sociais, desmontando a seguridade social 

e afetando o financiamento obrigatório 

nas políticas de saúde e educação, para 

engordar o lucro dos bancos e dos grandes 

aplicadores do Mercado Financeiro.

 
6. Retomar uma política externa submissa 

que não valoriza a integração da América 

Latina, as relações com os países da África, 

os BRICS e a democratização dos fóruns 

internacionais;
 
7. Retroceder na garantia dos direitos 

humanos e liberdades, com a criminalização 

dos movimentos sociais e o fi m das políticas 

de mulheres, igualdade racial, juventude, 

pessoas com deficiência, combate à 

homofobia, refugiados, entre tantos outros 

retrocessos.
 
8. Desmonte da política agrária e o fi m do 

programa Minha Casa Minha Vida, que já 

benefi ciou milhões de brasileiros.

WWW.PT.ORG.BR

Não ao Golpe, 
Fora Temer!

 O que querem os golpistas?

Fora Temer!
Volta Dilma, com a democracia 

e um programa de mudanças!
e um programa de mudanças!

Em pouco mais de um mês, as medidas do governo 

golpista e usurpador de Michel Temer confi rmam: o alvo 

do golpe é a classe trabalhadora, os setores populares, 

os direitos sociais, as liberdades democráticas, a 

integração regional e a soberania do Brasil.


