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A gente já tá cansado de saber: a cada 
dois anos, um bando de oportunis-
tas aparece fazendo aquele monte de 
promessas falsas e pedindo nosso voto. 
Depois disso, simplesmente desapare-
cem! A verdade é que tanto os que se 
dizem de direita quanto os que se dizem 
de esquerda tão cagando e andando pra 
gente! No nosso dia a dia, vemos cada 
vez mais companheiros perdendo empre-
go e nosso salário sendo desvalorizado. 
Mesmo trabalhando mais e mais, com 
nosso salário conseguimos comprar cada 
vez menos. Colocar um prato de comida 
na mesa tá virando missão impossível, e 
esses salafrários políticos profissionais 
só servem pra ajudar a engordar o bolso 
do patrão.

Depois de quatro anos desastrosos de 
governo Bolsonaro, muitos esquecerão o 
legado dos governos petistas. O PT nos 
deixou na miséria: todo mundo endivi-
dado, sem emprego, vivendo de bico, 

“A emancipação dos 
trabalhadores será obra dos 
próprios trabalhadores”
K. Marx

perdendo carro, casa, o país afundado 
em crise, corrupção, governo Temer etc. 
Com Bolsonaro não foi diferente! Aquele 
que se dizia contra a corrupção viu seu 
governo e sua família atolados em es-
cândalos, abraçou o centrão, manteve a 
corda no pescoço do peão e foi respon-
sável por milhares e milhares de mortes 
durante a pandemia. E na pandemia 
com um governo petista, seria diferente? 
Entendemos que não. O que fizeram, 
durante a pandemia, os quatro gover-
nadores do PT? Os lockdowns desses 
governadores sempre mantiveram funcio-
nando “setores-chave” da economia. Não 
eram “setores-chave” para combater o 
vírus, mas para o lucro do patrão. Apesar 
do comércio e de serviços secundários, 
os setores econômicos mais relevantes, 
produtores de valor (capital), não foram 
paralisados pelos petistas à frente dos 
seus estados. A massa dos trabalhadores 
seguiu sendo lançada diariamente para o 
sacrifício em nome do lucro.

LULA E BOLSONARO 
INIMIGOS DOS 
TRABALHADORES!
Vote Vera 16! Se tiver 
segundo turno: Vote Nulo!

“Pode investir em 
Lula e Bolsonaro.

Só não mude a linha 
de produção” 

Nós, trabalhadores, precisamos ter nas 
eleições alguém que represente nos-
sa indignação, nossa luta cotidiana no 
chão da fábrica. Não dá para deixar os 
candidatos dos patrões falando sozinhos 
e enganando o povo. Depois, quando 
eleitos, roubam e ferram o peão. Temos 
de ter uma voz que denuncie esse teatro 
eleitoral. E tanto Lula quanto Bolsonaro 
passam longe de ser essa voz!

Continua no verso →



Denuncie patrão, pelego e 
os problemas do trabalho!
Sua cornetada é anônima.
     011 97780 2435

O Corneta não recebe 
dinheiro de empresa e é 
produzido por militantes 
da Transição Socialista, 
organização política 
que defende a luta 
independente da classe 
operária! Acesse o site 
transicao.org
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Segurança em risco
Para reduzir os custos, a GM reutiliza 
peças de antigas empilhadeiras para 
consertar as atuais. Essa prática 
compromete os equipamentos e expõe 
os trabalhadores a riscos de acidentes. 
Pare de tratar com descaso a segurança 
dos peões!

Necessidades básicas
Na GM, encarregados da S10 e do 
Diesel têm impedido os trabalhadores 
de ir ao banheiro em alguns momentos. 
Eles querem limitar as idas aos horários 
de café. Isso é um absurdo. Exigimos 
que a empresa tome uma atitude ou 
resolveremos do nosso jeito.

Vistoria seletiva
A GM prega a inclusão, mas na prática 
trata os trabalhadores terceirizados de 
maneira totalmente diferente. Quando 
saem pela portaria 3, são os únicos que 
passam por vistoria. Pode parar com essa 
discriminação!

Big Brother
Na GM, a liderança da PWT 1 não dá um 
minuto de paz para os trabalhadores. 
Não bastasse diminuir os postos, agora 
está com a mania de ficar vigiando os 
companheiros pelas câmeras e praticar 
assédio na área. Assim não dá!

Horas impagáveis
A GM tá com muitas paradas por aqui. 
O pessoal tá apavorado com o banco de 
horas. Tá impagável! Tá rolando boatos 
que eles vão mudar o banco de horas.

Se o seu candidato fala que vai melhorar 
as coisas se eleito, ele está mentindo. 
Eleição não muda nada para melhor. A 
função do governo é manter o sistema 
que explora os trabalhadores todo dia. 
Não importa quem entre no governo, 
manterá o sistema. Já vimos que foi as-
sim com Lula, já vimos que foi assim com 
Bolsonaro.

Por isso, O Corneta e a Transição So-
cialista apoiam a lutadora Vera Lúcia do 
PSTU (Partido Socialista dos Trabalha-
dores Unificado), candidata a presidente. 
Ela não está aí pra enganar ninguém. Ela 
não pede seu voto pra supostamente 
chegar lá e melhorar a vida do peão. Vera 
participa das eleições para denunciar 
a farsa eleitoral e propor a organização 
independente dos trabalhadores. Cada 
voto em Vera é um voto para criar um 
instrumento de combate da nossa classe 
contra a exploração. Vera é sergipana, 
operária sapateira, lutadora socialista; 
liderou assembleias, comitês, greves e 
ocupações de fábrica. Ela nunca traiu a 
classe operária para enriquecer, como 
fez Lula e os seus. Chamamos os compa-
nheiros a votarem também nos lutadores 
do Polo Socialista, legenda 16. Vera e os 
demais candidatos do Polo apresentam 
hoje a melhor alternativa para que os 
trabalhadores rejeitem Lula e os demais 
candidatos das empresas no primeiro 
turno das eleições.

Caso tenha segundo turno, nós cha-
mamos desde já os companheiros a 
darem uma resposta a esses canalhas: 
VOTE NULO! Nem Lula, nem Bolsonaro 
e nenhum outro candidato patronal vai 
melhorar a vida da peãozada! Só os tra-
balhadores organizados têm o poder de 
garantir seus empregos e salários. A luta 
contra a miséria começa na fábrica.

Não cairemos na 
chantagem de golpe para 
eleger mais um pelego!
Nenhum voto no PT!
Nenhum voto em 
Bolsonaro!
Vote 16 em Vera para 
presidente e nos 
candidatos do Polo 
Socialista e Revolucionário!
E se tiver segundo turno: 
VOTE NULO!


