
Congelamento dos in-
vestimentos em saúde, 
educação, infraestrutu-
ra e demais áreas pú-
blicas, por 20 anos;

O Ramo Vestuário da CUT se posiciona contrário à reforma do 
ensino médio, feita de forma sorrateira por Temer e seus aliados. 
Além de privar a juventude da reflexão sobre o mundo em que 
vive, do esporte e das artes, Temer mente descaradamente ao fazer 
a promessa sobre a implementação do ensino integral. A PEC 241 
vai congelar investimentos (veja no verso)  e não será possível criar 
ensino integral num país sem novos recursos para educação por 
“temerosos” 20 anos.
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QUAL DIREITO VOCÊ PERDEU HOJE?
Michel Temer se aliou com deputados, senadores e empresários para 

retirar os direitos dos trabalhadores/as. Muitas conquistas já foram ar-
rancadas, mas o que está por vir é ainda mais cruel. 

SOBRE A 
REFORMA DO 

ENSINO MÉDIO:

1 2
3 4
5 6

Contrato por hora trabalhada, 
no qual direitos históricos como 
carga horária,  férias e folgas 
remuneradas e décimo terceiro 
salário deixarão de existir;

Corte em quase 5 milhões 
de aposentadorias por in-
validez e auxílios-doença 
concedidos pelo INSS;

Aumento em cerca de 40%  
no tempo de contribuição 
para a aposentadoria; 

Corte nas verbas dos 
programas educacio-
nais, habitação e de-
mais programas sociais;

Terceirização sem limites, pos-
sibilitando a diminuição dos sa-
lários, o aumento da carga ho-
rária e a exclusão de benefícios. 
Sem contar que os ambientes 
de trabalho serão precários.



O Brasil de 2036 já está desenhado por Temer, que con-
ta com o apoio da maioria dos senadores e deputados. 
A PEC 241 vai congelar, por inacreditáveis 20 anos, to-
dos os investimentos em saúde, educação, infraestrutu-
ra e outros serviços públicos essenciais para os pobres.  
Este é o país do futuro que Michel Temer e seus aliados 
no Congresso e no Senado estão planejando. Não vai 
ter saúde, não vai ter educação, não vai ter asfalto, nem 
esgoto. A população brasileira continuará aumentan-
do ano a ano, enquanto que os serviços públicos serão 
cada vez mais escassos e ruins.

PARA OS RICOS, O FUTURO SERÁ PROMISSOR

Para os ricos, será uma grande oportunida-
de, pois o acesso e a qualidade dos serviços 
públicos serão piorados ano a ano, abrindo 
espaço para mais planos privados de saúde, 
ensino particular e toda espécie de priva-
tizações. A pergunta a ser feita é: além de 
pagar impostos, você poderá pagar por saú-
de, educação e infraestrutura pública? Se 
a resposta for “não”, significa que o seu fu-
turo e o futuro da sua família está em jogo. 

DIANTE DE TANTO PREJUÍZO VOCÊ VAI 
FICAR DE BRAÇOS CRUZADOS SEM FAZ-

ER NADA OU CRUZAR OS BRAÇOS NA 
GREVE GERAL?
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2036
Efeito Temer 
ameaça o futuro 
do Brasil e dos 
brasileiros

Saiba do que se trata a PEC 241 


