
Em defesa dos direitos 
da classe 
trabalhadora, da 
democracia, da 
Petrobrás e da reforma 
política, centrais 
sindicais classistas CUT, 
CTB, sindicatos e 
movimentos populares 
do campo e da 
cidade se unem nesse 
1º de Maio, Dia do 
Trabalhador e da 
Trabalhadora, que será 
comemorado a partir 
das 13 horas no Parque 
do Monte Cristo, em 
Florianópolis.

O 1º de Maio é um dia de luta 
por ampliação de direitos da 
classe trabalhadora e de 
reflexão sobre os direitos 
conquistados em todo o 
mundo. A história que se tem 
registro começa em 1886, 
quando trabalhadores de 
Chicago (EUA) fizeram uma 
greve geral para reivindicar 
redução da jornada de 
trabalho de até mais de 16 
horas diárias para 8 horas. A 
polícia entrou em confronto. Dezenas de 
manifestantes foram feridos e alguns 
mortos. Anos depois, vários países 
reconheceram a data como feriado, 
entre eles, o Brasil, a partir de 1925.

Em 2015, neste Dia 1º de Maio, nós 
trabalhadores e trabalhadoras estamos 
nas ruas, reivindicando respeito aos 
direitos duramente conquistados e por 
sua ampliação.

CO
N
VIT

E

 DE MAIO DE LUTA 

1º
DOS TRABALHADORES E 
TRABALHADORAS DE SC

Horário: às 13 horas 
Local: Parque Metropolitano 
do Monte Cristo
(ao lado do BIG, na Via Expressa)

Dia: 1º de Maio /2015 

Haverá show com bandas, teatro e 
também brincadeiras para as crianças. 

PARTICIPE!!



EM DEFESA DOS DIREITOS, CONTRA O 
AJUSTE FISCAL

EM DEFESA DA DEMOCRACIA, CONTRA 
A INTOLERÂNCIA:

Continuaremos a pressão contra a 
aprovação do PL 4330, que retira direitos 
de todos os trabalhadores e trabalhadoras 
ao permitir  terceirização sem limites, em 
todas as funções de qualquer empresa e 
setor. Também continuaremos mobilizados 
contra a Medida Provisória (MP) 664, que 
muda as regras para a concessão do 
auxílio-doença e pensão por morte, e 
contra a MP 665, que dificulta o acesso ao 
seguro-desemprego e ao abono salarial. 
Somos contra a política de ajuste fiscal que 
penaliza os trabalhadores, que gera 
desemprego e recessão. Defendemos a 
taxação das grandes fortunas, como 
primeiro passo para uma reforma tributária 
em nosso País.

 Nossa luta também é pela manutenção 
do estado democrático de direito, contra 
a onda golpista em curso, que, caso 
vitoriosa, trará retrocessos para a classe 
trabalhadora, para a juventude, para as 
mulheres.

Nossa luta é contra o preconceito de 
gênero, raça e etnia, crença, orientação 
sexual, ideologia política e outras 
opressões.

CORRUPÇÃO SE COMBATE COM O FIM DO 
FINANCIAMENTO EMPRESARIAL DE 
CAMPANHA: 

EM DEFESA DA PETROBRÁS E DO PRÉ-SAL, 
PATRIMÔNIOS DO POVO

DIREITO NÃO SE REDUZ SE AMPLIA!

POR REFORMA AGRÁRIA, URBANA, 
TRIBUTÁRIA E POLÍTICA!

Corrupção se resolve com reforma política, 
com a proibição do financiamento 
empresarial de campanha e não com golpe 
de Estado. Enquanto essa forma de 
financiamento não for proibida, o sistema 
político brasileiro continuará a seguir os 
interesses das empresas que financiam as 
campanhas, e não os interesses do povo 
brasileiro.

A Petrobrás é do povo brasileiro e não dos 
patrões! Os ataques à empresa por parte do 
empresariado e seus representantes, 
contam com o apoio da grande imprensa e 
tem o objetivo de enfraquecer esse 
patrimônio brasileiro para que possam 
privatizálo e, assim, os recursos do PréSal, 
que deveriam ser destinados à saúde e 
educação, iriam para a iniciativa privada 
aumentando ainda mais os lucros dos 
patrões.

Entidades que Assinam: 
Sintespe, Sinasefe, Sindaspi-SC, Sinergia, SEC-PH, Sintrasem, Sintufsc, Sintram-SJ, Sintrafesc, UNE, UCE, Ubes, 
UJS, Ufeco, Marcha Mundial das Mulheres, Brigadas Populares, JPT, Dep. Est.Valduga (PCdoB)

CUT, CTB, MST, Fecesc, PT, PCdoB, SEEB, Sintaema, SEC-Floripa, SEC-SJ, SEEF, 

Fotos: Manifestação do Dia 15 de Abril de 2015,
contra o PL 4330/04, das terceirizações! 
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