
Dia Nacional de luta PARTICIPE!
DOS DIREITOS DA CLASSE TRABALHADORA E REFORMA AGRÁRIA DA PETROBRAS: DEFENDER A PETROBRAS É DEFENDER O BRASIL

13 de março

O maior desafio de uma Nação é garantir o desenvolvimento 
econômico e social de sua população, onde todos tenham a 
oportunidade de trabalhar com dignidade, respeito e segurança. 

Cabe ao movimento sindical e social defender as conquistas e 
direitos dos trabalhadores nesta trajetória, buscando sempre uma 
distribuição de renda mais justa na sociedade, diminuindo as 
desigualdades sociais e garantindo a inclusão de todos no proces-
so de desenvolvimento do País. “É defender, de forma unificada e 
organizada, a agenda dos trabalhadores no Brasil”, garantindo 
assim que nenhuma redução dos nossos direitos seja moeda de 
troca com políticas governamentais para simples ajustes fiscais.

Defender os direitos dos trabalhadores é garantir um seguro 
desemprego integral e sem reduções! Permitir quaisquer modifica-
ções aos direitos trabalhistas, como ao abono salarial, a pensão 
por morte e auxílio-doença afrontam diretamente as nossas 
conquistas. 

São danosas para os trabalhadores as Medidas Provisórias edita-
das - MP 664 e 665/2015. Não nos enganemos com a “justificativa 
do Governo em combater as fraudes do Regime Geral de Previ-
dência Social (RGPS)” ou ainda a “sustentabilidade financeira 
intertemporal do seguro desemprego”. Combate-se fraude do 
RPGS com fiscalização e aprimoramento da gestão pública. 
Quanto ao direto ao seguro-desemprego e abono salarial, deve-se 
garanti-los integralmente sem modificá-los. Por que não exigir do 
empresário uma contrapartida, como exemplo para aquelas 
empresas que tenha maior taxa de rotatividade imotivada? Por 
que não taxa-los e puni-los adequadamente? Não pode o trabalha-
dor ser exclusivamente o único responsável pela “sustentabilidade 
financeira destes programas”.

Também cabe ao movimento sindical e social garantir a efetiva 
REFORMA AGRÁRIA no país para dar dignidade às famílias sem 
terra que ainda encontram-se acampadas, desguarnecidas e 
debaixo da lona preta. Combater veementemente as condições 
indignas e desumanas análoga à escravidão que passam nossos 
trabalhadores e trabalhadoras do campo. 

Combater os latifúndio e distribuir a terra para quem necessita de 
trabalhar nela, promovendo assim a desconcentração de terras no 
país para garantir o desenvolvimento entre o campo e cidade.

Não vamos nos iludir, assistimos uma campanha contra a maior 
empresa do país – a PETROBRAS. Uma ação coordenada pelos 
setores retrógados e grande mídia (REDE GLOBO, é o seu princi-
pal nome), com apoio do capital financeiro internacional como os 
Estados Unidos busca desestabilizar e por fim destruir toda cadeia 
produtiva do petróleo brasileiro capitaneado pela PETROBRAS.

Utilizando-se do discurso de “combate à corrupção”,  escondem 
sua estratégia de imobilizar a PETROBRAS, fragilizar o setor de 
óleo e gás do país, enfraquecendo a indústria local e de base como 
a naval. Chegando ao ponto de querer modificar a exploração do 
pré-sal (Regime de Partilha) entregando-o as Companhias estran-
geiras e diminuindo os seus ganhos oriundos do pré-sal para a 
população brasileira por meio da EDUCAÇÃO e SAÚDE.

Defender a EDUCAÇÃO do BRASIL é defender a PETROBRAS, 
que é o passaporte do presente para o futuro da nação por sua 
soberania, independência econômica e igualdade social.

Que sejam punidos todos os envolvidos nos desmandos contra a 
PETROBRAS. Não compactuamos com qualquer tentativa de tirar 
da PETROBRAS sua importância e relevância para o país, para os 
trabalhadores e seu papel estratégico no desenvolvimento de uma 
nação soberana, justa e igualitária.

Como brasileiros, amamos nosso país e defendemos que toda 
riqueza gerada com o pré-sal pela PETROBRAS, sejam efetiva-
mente destinados a EDUCAÇÃO, SAÚDE e DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO. Não aceitamos entregar nossa PETROBRAS 
aos interesses estrangeiros.

Garantir o Regime de Partilha é garantir a PETROBRAS como 
operadora única do pré-sal e a chave para a transformação social 
e econômica que o povo brasileiro necessita.

Orgulho de todas as gerações de brasileiros, a PETROBRAS é a 
principal locomotiva da nossa nação e, como tal, precisa ser defen-
dida por cada um de nós.

16h | EM FRENTE AO TEATRO UNIVERSITÁRIO DA UFES



PARTICIPE!
DA DEMOCRACIA E REFORMA POLÍTICA: CONSTITUINTE EXCLUSIVA
E SOBERANA DO SISTEMA POLÍTICO!
Neste 13 de março ocuparemos as ruas de Vitória em defesa de uma 
verdadeira reforma política. Não basta somente redemocratizar o país 
após uma ditadura militar, nem mesmo garantir as conquistas da demo-
cracia somente pela Constituição de 88. É preciso aperfeiçoar nossa 
democracia aumentando a participação popular.

No ano passado, mais de 8 milhões de assinaturas foram recolhidas no 
Brasil exigindo a realização oficial de um plebiscito popular para convo-
cação de uma Assembleia Constituinte Exclusiva e Soberana do 
Sistema Político que busque eliminar qualquer participação do poder 
econômico empresarial sobre o atual sistema político eleitoral.

“Esse Congresso Nacional que vemos, não nos representa!”. Aperfei-
çoar nossa democracia é quebrar os limites do atual sistema eleitoral, 
mudar as regras vigentes e construir um amplo debate na sociedade 
que permita uma modificação profunda no Congresso Nacional, tornan-
do-o mais representativo e compatível com a sociedade brasileira e os 
brasileiros, com mais jovens, negros, mulheres e mais democracia. 

Não aceitaremos retrocesso! Não compactuamos com golpes de 
Estado disfarçados de “democráticos”! Defendemos um sistema 
político eleitoral livre das armadilhas empresariais.

É preciso aperfeiçoar nossa  democracia aumentando a participação 
popular e desde já implementando as recomendações da Comissão 
Nacional da Verdade.

SINTEC-ES – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do ES(sinteces.org.br); UJS – União da Juventude Socialista (ujs.org.br); 
AEPET-ES Associação dos Engenheiros da Petrobras do ES – (aepet.org.br); PC do B-Partido Comunista do Brasil (vermelhor.org.br); 
FDMV-ES / RBMVJ – Fórum Direito à Memória e à Verdade do ES e Rede Brasil - Memória, Verdade e Justiça (facebook.com/CE-
DHES/posts/405324939625147); SINFITO-ES – Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do ES; Núcleo ODM - Nós 
Podemos Espírito Santo; UBES – União Brasileira dos Estudantes Secundarista (ubes.org.br) ; Coletivo de Mulheres do PT-ES (pt-es.or-
g.br); UNE – União Nacional dos Estudantes (une.org.br); SINDADVOGADOS-ES – Sindicato dos Advogados do ES (sindiadvogados-es.-
com.br); UMES-VITORIA - União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Vitória (/pt-br.facebook.com/umesvitoria); UESES – União 
Estadual dos Estudantes Secundaristas do ES (pt-br.facebook.com/uesescomunica); ; SUPORT-ES – Sindicato Unificado da Orla Portuá-
ria do ES (suport-es.org.br); Coletivo de Mulheres do Magistério (pt-br.facebook.com/pages/Coletivo-de-Mulheres-do-Magis-
t%C3%A9rio-ES/753869624624546); MNU - Movimento Negro Unificado (pt-br.facebook.com/pages/Movimento-Negro-Unificado-Brasil-
-MNU/200904580057528); UBM - União Brasileira de Mulheres (ubmulheres.org.br); Levante Popular da Juventude (levante.org.br); 
Consulta Popular (consultapopular.org.br); AETI-ES Associação de Ensino Técnico Industrial do ES; SINDIJORNALISTAS - ES; DCE 
-UFES; JUVENTUDE DO PT - ES; CUT-ES – Central Única do Trabalhadores do ES (cut-es.org.br).

Apoiadores


