
Ato público na Assembleia  Legislativa, às 15 horas
(concentração a partir das 14 horas)

FÓRUM CAMPO E CIDADE

DIA 6 DE AGOSTO

Dia Nacional de Luta
Milhares de pessoas têm ido às 

ruas no país reivindicar direitos 
e melhores condições de vida. 

Neste dia 06 de agosto, os trabalhadores 
e trabalhadoras de todo o Brasil realizam 
novamente um Dia Nacional de Luta, em 
protesto contra o PL 4330 - que libera a 
terceirização no país -, pelo fi m do pedágio 
da 3ª Ponte e contra a criminalização dos 
movimentos sociais. Parti cipe dessa luta!

CONTRA O PL 4330 

Está sendo discuti do pela Comissão 
de Consti tuição, Justi ça e Cidadania (CCJC) 
da Câmara Federal o substi tuti vo do Pro-
jeto de Lei 4330, que libera a terceirização 
no Brasil. Se aprovado, o PL 4330 permiti rá 
que milhares de trabalhadores, atualmen-
te protegidos pela CLT, sejam contratados 
de forma terceirizada sem a garanti a dos 
mesmos direitos. Além de não resolver o 
problema dos terceirizados no país, o PL 
traz para os 45 milhões de empregados 
formais o risco de se tornarem prestado-
res de serviços eventuais.

PELO FIM DO PEDÁGIO DA 3ª PONTE E 
CONTRA A CRIMINALIZAÇÃO DOS

MOVIMENTOS SOCIAIS

O pedágio da 3ª ponte, cobrado 
desde a inauguração da estrutura, em 
1989, tem sido foco de diversos protestos 
na Grande Vitória. A sociedade capixaba 
questi ona as irregularidades na cobrança 
da tarifa, que já foi alvo de inúmeras de-
núncias, e cobra do governo uma políti ca 
de mobilidade urbana que atenda a toda 
a população. Mas a resposta que vem do 
Palácio Anchieta é a repressão, o abuso 
da força policial e a criminalização dos 
movimentos sociais. Nas últi mas manifes-
tações, cerca de 60 pessoas foram presas 
de maneira abusiva. Enquanto isso, Mi-
nistério Público e Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) permanecem em silêncio 
diante das arbitrariedades do governo. 


