
Acompanhe e faça parte 
desse momento, pois é 
urgente sair desta crise e 
avançar. É necessário reunir 

a força da classe trabalha-
dora para alcançar um futuro 
melhor.

Para Nilza Pereira, dirigente 
da Regional Osasco e Secretá-
ria Geral da Intersindical, “nos 
últimos anos temos sofridos 
muitos ataques e retiradas 
de direitos, e não será uma 
categoria ou setor apenas 
que fará uma transforma-
ção (nesse cenário). Quem 
vai conseguir realizar alguma 
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1º DE MAIO: EMPREGO, 
DIREITO, DEMOCRACIA E VIDA

Neste domingo, 1º de maio, 
estaremos juntos na Praça 
da Sé, às 9h, e a partir 
das 10h na Praça Charles 
Miller, em São Paulo, 
para lutar por nossos 
direitos, por mais emprego, 
democracia e pela vida.
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transformação é a unidade 
na luta entre todos e todas 
para derrotar esse governo 
fascista e os ataques da bur-
guesia. Precisamos incluir e 
tratar dos desempregados, 
PJs, MEIs, autônomos, profis-
sionais liberais e servidores 
públicos, enfim, todos aqueles 
que viram sua renda cair muito 
nesses últimos tempos em 
função do desgoverno de Jair 
Bolsonaro”.

Nenhum direito nos foi 
dado de bandeja, são todos 
resultado de lutas de gerações 
e gerações. Neste momento, 
atravessamos uma crise que 

coloca em risco a democracia, 
a vida, sustento e dignidade da 
população.

Segundo o IBGE, de 2020 
para 2021, a taxa média de 
desemprego recuou de 13,8% 
para 13,2%. Ainda assim, são 
as duas maiores da série his-
tórica. A taxa de informalidade 
no mercado de trabalho subiu 
de 38,3% para 41,1%. Ou 36,6 
milhões de trabalhadores 
informais, crescimento de 
9,9%.

Químicos Unificados e 
Intersindical mais uma vez 
estarão nas ruas, defendendo 
a classe trabalhadora.

MAIS EMPREGOS E RENDA 

 COMBATE À INFLAÇÃO E AO PREÇO DO GÁS 

 POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DO SALÁRIO 

MÍNIMO 

 ERRADICAÇÃO DA FOME 

 MAIS DIREITOS 

 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 

 MENOS JUROS 

 FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA 

 MAIS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO, SAÚDE 

E TRANSPORTE 

APOSENTADORIA DIGNA

VAMOS JUNTOS NA LUTA POR:
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