
O movimento popular de Santa 
Catarina está convocando os tra-
balhadores e a juventude a parti-
ciparem das mobilizações mar-
cadas para os dias 1º, 6 e 7 de 
abril e 1º de maio, em Florianó-
polis, para defender a continui-
dade da democracia, as empre-
sas e bens públicos, a garantia 
de direitos trabalhistas e previ-
denciários (flexibilizados com as 
MPs 664 e 665)e exigir o fim da 
precarização do trabalho. 

As atividades resultam de uma 
agenda nacional de lutas, orga-
nizadas pela CUT, CTB, MST, 
FUP, UNE e outras 17 entidades 
dos movimentos sindical e social. 

Em abril e maio, todos às ruas 
defender nossos direitos 
e a democracia  

Em SC, de acor-
do com a lei 
16.594/2014, 
o dia 1º de 
Abril (dia em 

que ocorreu o Golpe Militar de 
1964), agora é o Dia Estadual 
da Verdade. A lei é uma home-
nagem aos que lutaram pelo 
fim da Ditadura Militar. 

No Estado, foram contabiliza-
das 702 prisões, a cassassão 
de 

, além 
da morte do prefeito de Bal-
neário Camboriú, Higino Pio, 
nas dependências da Escola 
de Aprendizes Marinheiros, 
na Capital. 

No perídodo, dez catarinen-
ses foram assassinados. Três 
continuam desaparecidos.

sete deputados estaduais, 
cinco deputados federais, cin-
co prefeitos, dois vice-
governadores, um desembar-
gador do Tribunal de Justiça 
e dois juízes de direito

CONVOCATÓRIA

Dia 1º de Abril, às 13 horas, no auditório, SINTESPE (Sindicato 
dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Santa Cata-
rina), será realizada Plenária Regional dos Trabalhadores e da 
Juventude que vai debater e aprofundar os temas referentes à 
democracia, à garantia dos direitos trabalhistas, à defesa da 
Petrobrás e pela reforma política. 

Após a Plenária, às 
17 horas, será realizada 
uma caminhada da Pra-
ça Olívio Amorim, no 
Centro, até o Palácio 
Cruz e Sousa, no Cen-
tro, para repudiar qual-
quer tentativa de golpe, 
lembrar os 51 anos do 
Golpe Militar e home-
nagear os lutadores 
pela democracia.

 O Palácio foi palco da 
Novembrada, episódio 
de resistência popular à 
Ditadura. 

1º de Abril: Plenária Regional dos 
Trabalhadores e da Juventude

Ato Público repudia os 51 anos do Golpe Militar

1º/04: Dia da Verdade 

ABRIL/2015

Manifestação popular no dia 13 de Março em Florianópolis

Em 30 de Novembro de 1979, milhares 
manifestaram-se contra  Ditadura, durante visita 
do ex-presidente João Figueiredo a Florianópolis. 

Estudantes foram presos. 

Foto: Elaine Tavares
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Um país democrático valoriza 
a participação do povo na polí-
tica.

Hoje, o povo está sub-
representado no Congresso 
Nacional. A maioria das cam-
panhas dos parlamentares elei-
tos no ano passado foi financi-
ada por empresas.  Por exem-
plo, a JBS destinou R$ 61,2 
milhões para 162 Deputados. 
As verbas financiaram 21 dos 
28 partidos que elegeram Depu-
tados. E elegeu o dobro de 
deputados que o partido mais 
votado para a Câmara. O Bra-
desco desembolsou R$ 20,3 
milhões para 113 deputados 
eleitos. As quatro maiores 
empreiteiras da construção ele-
geram 214 deputados de 23 
partidos. Sendo que 10 empre-
sas financiaram 70% dos depu-
tados eleitos em 2014.

Esse é o caminho mais fácil e 
rápido para condutas antiéti-
cas e uma porta aberta para a 
corrupção. 

Todos pela Reforma Política!

Em 2 de abril de 2014, em Sessão 
do Supremo Tribunal Federal (STF) 

em que seria julgada a Ação de 
Inconstitucionalidade acerca do 

financiamento empresarial de 
campanhas políticas, o ministro 
Gilmar Mendes pediu vistas do 

processo e não se manifestou até 
hoje. Na época, já eram conhecidos 
os votos de seis dos onze ministros, 

que se posicionaram contrários ao 
financiamento empresarial.

Exigimos que o ministro Gilmar 
Mendes se pronuncie 

imediatamente sobre o seu voto. É 
importante  que se lembre que  

empresas não votam.

Com esse Congresso não dá!

Venha debater conosco:
Quais são as reformas que o Brasil precisa?

Participe das Audiências Públicas que serão realizadas em nove 
regiões do Estado, pela Alesc. 
Acesse www.alesc.sc.gov.br e acompanhe o calendário das 
Audiências Públicas. 

Ação pela inconstitucionalidade do
 financiamento empresarial está parado no STF 

Expediente: Frente do Movimento Sindical, Popular e da Juventude de SC - Florianópolis/SC - Abril de 2015



Defender a Petrobrás é defender o 
Brasil. A Petrobrás pertence ao povo 
brasileiro, nasceu da histórica luta "o 
petróleo é nosso" e tem importância 
estratégica para garantir a soberania, 
estimular e desenvolver a industriali-
zação, gerar grande quantidade de 
empregos e desenvolvimento com jus-
tiça e inclusão social em nosso país. 

As empresas petroleiras estrangei-
ras articuladas com parte da grande 
mídia atacam diariamente a Petro-
brás, a maior e mais importante 
empresa estatal nacional. O objetivo 
é inviabilizar a Companhia para pri-
vatizá-la e entregar o pré-sal para as 
petroleiras estrangeiras. Eles querem 
acabar com a "lei de partilha" e com o 
"fundo soberano", que vão destinar 
parte do lucro do petróleo para a saú-
de e a educação. Eles querem acabar 
com a "política de conteúdo local" que 
estimula a industrialização e geração 
de empregos no Brasil.

Nós queremos que todos os corrup-
tos e corruptores sejam investigados, 
tenham direito a defesa e, se conde-
nados, sejam exemplarmente puni-
dos. Somos contra a corrupção e 
vamos exigir punição a todos os 
envolvidos.

Em defesa da Petrobrás 100% pública 

† Em dezembro de 2014 alcançou produção de 2,17 milhões 
de barris de petróleo por dia. O sexto recorde anual seguido.

Investe mais de R$100 bilhões por ano

Opera uma frota de 326 navios, tem 35.000 quilômetros 
de dutos, mais de 17 bilhões de barris em reservas, 15 
refinarias e 134 plataformas de produção de gás e de 
petróleo

A participação do segmento de petróleo e gás natural no 
PIB (Produto Interno Bruto, que mede a soma de riquezas 
produzidas no país) do Brasil aumentou de 3% em 2000 
para 12% em 2010 e chega a 13% nos dias de hoje. 

Fonte: Dieese-SC

† 
em 2013 - mais de 10 bilhões de dólares (a PEMEX 
mexicana, por exemplo, teve um prejuízo de mais de 12 
bilhões de dólares no mesmo período)

† Em 2014 ultrapassou a EXXON norte - americana como a 
maior produtora de petróleo do mundo

† Teve faturamento de R$305 bilhões em 2013

† 

† 

† O pré-sal com apenas 47 poços operando produz, entre 
petróleo e gás, 815,8 mil barris de óleo equivalente por dia, 
um aumento de 93% de um ano atrás.

† Sozinha é responsável por mais de 10% de todo o 
investimento brasileiro em 2015. 

† 

É a maior empresa da América Latina, e a de maior lucro 

Saiba mais sobre a Petrobrás



Na Câmara Federal, a maioria dos 
parlamentares (221) representa o 
setor empresarial enquanto apenas 
51 representam os trabalhadores. 
Com o apoio da Confederação Naci-
onal da Indústria (CNI), a bancada 
empresarial já anunciou a necessi-
dade de flexibilizar direitos dos tra-
balhadores. Para isso, no dia 7 de 
abril, o presidente da Casa, Eduar-
do Cunha (PMDB), quer colocar em 
votação o Projeto de Lei 4330/04, 
que oficializa a terceirização, a reti-
rada de direitos, piora as condições 
de trabalho, saúde e renda. 

Em SC e Florianópolis, serão rea-
lizadas atos no dia 7, na Esquina 
Democrática, das 12 às 14 horas e 
das 17 às 18h30 no Ticen. Além de 
exigir o arquivamento do Projeto de 
Lei 4330/04 e de todos os outros 
com o mesmo teor, vamos às ruas 
defender a democracia, os direitos 
dos trabalhadores, da Petrobrás e 
das reformas política, agrária e da 
comunicação e combate à corrup-
ção.

AGENDE-SE:

Dia 7 de abril  a luta é contra 
o retrocesso, o golpe e a corrupção 

A terceirização e os/as trabalhadores/as
Atualmente, 12,7 milhões de trabalhadores (6,8%) 
do mercado de trabalho são terceirizados. E os 
empresários querem ampliar ainda mais esse 
contingente de subempregados.
O dossiê “Terceirização e Desenvolvimento: uma 

conta que não fecha”, produzido pela CUT em parceira com o 
Dieese, mostra que os terceirizados ganham menos, trabalham 
mais e correm mais risco de sofrerem acidentes, inclusive 
fatais.
Em dezembro de 2013, os trabalhadores terceirizados recebiam 
24,7% a menos do que os que tinham contratos diretos com as 
empresas, tinham uma jornada semanal de 3 horas a mais e 
eram as maiores vítimas de acidentes de trabalho.
No setor elétrico, segundo levantamento da Fundação Comitê 
de Gestão Empresarial (Coge), ocorreram 3,4 vezes mais mortes 
dos terceirizados do que os efetivos nas distribuidoras, 
geradoras e transmissoras da área de energia elétrica.
Dos 10 maiores grupos de trabalhadores em condições 
análogas à de escravos resgatados entre 2010 e 2013, 90% 
eram terceirizados.

VOCÊ SABIA??

Dia 1º/ 04: 

-13horas: Plenária Regional dos 
Trabalhadores e da Juventude, 
no SINTESPE (Praça Olívio 
Amorim, 82)

-17horas: Ato Público Ditadura 
Nunca Mais no Palácio Cruz e 
Souza (Praça XV de Novembro)

Dia 7/04:

- 12 horas: Ato Público na 
Esquina Democrática (Calçadão 
da Felipe Schimidt)

-17 horas: Ato Público no Ticen

Dia 1º de Maio: 

Dia do trabalhador: Será mais 
um dia de luta, de 
conscientização sobre os 
ataques aos direitos dos 
trabalhadores/as !

Você que luta por um país justo, 
venha conosco engrossar essas fileiras!

Foto: Paulo Pinto

Foto da Manifestação do Dia 13 de Março: Av. Paulista
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