SE VOTAR, NÃO VOLTA!
Eis aqui a lista que faltava para você identiﬁcar quem
está CONTRA o povo brasileiro. NUNCA MAIS VOTE NELES!!!
Conheça a Lista Maldita dos polí cos que votaram contra o povo brasileiro!
A PEC 241/55 é a chamada PEC DO FIM DO MUNDO, que ra dinheiro dos serviços públicos (saúde, remédios, educação,
programas sociais, segurança, etc). É a PEC que aumenta a criminalidade, a pobreza e a miséria e libera dinheiro para os
ricos em forma de uma suposta dívida, fraudulenta e ilegal. Contudo, o governo se recusa a inves gar a suposta dívida,
preferindo rar a comida da boca da criança, o livro da mão do estudante e o remédio de quem precisa.
REFORMA TRABALHISTA
A reforma trabalhista re ra mais de 100 direitos dos trabalhadores e impõe sua submissão ao patrão, voltando para uma
situação parecida com o que exis a no século XIX. Essa reforma está sendo u lizada pelos maus patrões e governo para
FECHAR a JUSTIÇA DO TRABALHO, aparato que defende o trabalhador.

Iden ﬁque abaixo quem votou e é CONTRA VOCÊ, E NUNCA MAIS VOTE NELES!
ELES TE TRAÍRAM, E É MELHOR VOTAR EM UM DESCONHECIDO, DO QUE EM UM TRAIDOR
CONHECIDO.

* Os par dos listados são os par dos em que o polí co estava na época da votação. Ele ou ela pode ter mudado
de par do, mas o nome permanece o mesmo.

VEJA COMO SE POSICIONARAM OS CANDIDATOS
A PRESIDENTE EM RELAÇÃO À
REFORMA DA PREVIDÊNCIA.

A maioria desses candidatos não pôde votar a favor nem contra a PEC do Fim do Mundo (PEC 241/55,
atual EC 95) ou a Reforma Trabalhista. Os únicos em posição de votar e que votaram a favor da PEC
do ﬁm do mundo e/ou da reforma trabalhista foram:
- Jair Bolsonaro: votou SIM para a PEC do Fim do Mundo e SIM para a Reforma Trabalhista;
- Álvaro Dias: votou SIM para a PEC do Fim do Mundo;

NÃO VOTE EM QUEM É A FAVOR DA RETIRADA DE
DIREITOS DO POVO BRASILEIRO!! DIVULGUE!!

