
O POVO NAS RUAS EM 
DEFESA DO POVO!

A população capixaba É QUEM MAIS SOFRE com 
a falta de SERVIÇOS PÚBLICOS de boa qualidade em 
todo o Estado! 

O governador Casagrande desfaz contrato com a Ro-
dosol e retira o pedágio da Terceira Ponte. Tudo isso para 
ganhar votos nas eleições em outubro. MAS A QUEBRA 
DO CONTRATO SÓ ACONTECEU POR CONTA DA PRESSÃO 
POPULAR EM JUNHO E JULHO DE 2013! Pois só o povo 
salva o povo! Só o povo faz a mudança acontecer! 

Casagrande, quem derrubou o pedágio não foi você. Foi a luta da população capixaba!

OLHA A SITUAÇÃO DO NOSSO ESTADO! ISSO É INACEITÁVEL!
SER JOVEM E NEGRO é quase sinônimo de ser assassinado, preso, discriminado. A taxa de jovens negros e 
mortos é maior que a de mortos em Países em GUERRA! Precisa-se de POLÍTICAS SOCIAIS efetivas, universais, para 
mudarmos esse quadro de EXTERMÍNIO DA JUVENTUDE NEGRA!

A MULHER CAPIXABA é muito bonita. MAS, SUA REALIDADE É TRISTE! A violência contra a MULHER no Espírito 
Santo é ASSUSTADORA. As mulheres são tragicamente assassinadas, estupradas, espancadas, humilhadas. Assim, 
não há beleza que supere tanta tristeza e dor! As delegacias da Mulher PRECISAM SER MELHOR ESTRUTURADAS E 
OS TRABALHOS DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO PRECISAM SER REALIZADOS! 

OS GRANDES PROJETOS INDUSTRIAIS SÃO ótimos apenas para os megaempresários. Pois são erguidos sem 
respeito ao meio-ambiente; sem decisão popular, MUITAS VEZES DESTRUINDO LARES PARA ATENDER DECISÕES 
JUDICIAIS QUE SÓ FAVORECEM OS PODEROSOS. 

A SITUAÇÃO É DRÁSTICA! Mas há motivos para fortalecemos a luta. A Copa do Mundo está aí! Dilma despenca 
nas pesquisas; Casagrande ganha tirando o pedágio, mas o filme dele anda queimado. E os prefeitos não vão 
disputar eleições em outubro, mas seguem mal avaliados, no geral. Vamos dizer não a esta turma e aos que lhes 
antecederam e são igualmente responsáveis pela situação difícil em que vive a população.

É MOMENTO DE LUTAR MAIS DO QUE NUNCA CONTRA AS CATRACAS IMPOSTAS 
PELOS GOVERNANTES QUE IMPEDEM UM PAÍS MELHOR PARA O POVO!

Por isso, ESTAMOS NAS RUAS! Para lutar por me-
lhores e mais hospitais públicos e estatais, melhores 
escolas e universidades públicas; por salários dignos, 
emprego e condições de trabalho para que se possa 
atender bem à população. POIS O QUE VEM SENDO 
FEITO PELOS GOVERNANTES É O DESMONTE DOS SER-
VIÇOS PÚBLICOS, PENALIZANDO A POPULAÇÃO. O pe-
dágio da Terceira Ponte caiu, mas há outras catracas 
em nossas vidas!
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O que o governo Dilma, Casagrande 
e prefeitos vêm fazendo?

SAÚDE
CASAGRANDE – PRIVATIZA OS HOSPITAIS ESTADU-

AIS para beneficiar os empresários, ao entregar a gestão 
para Fundações e Organizações Sociais. O regime de tra-
balho muda; e os hospitais poderão vender serviços! 

DILMA – PRIVATIZA OS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 
usando a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Eb-
serh) - como foi feito com o Hospital das Clínicas (Hucam). 
Além de privatizar os hospitais, a EBSERH NÃO MELHO-
ROU A SITUAÇÃO DO HOSPITAL!!!

E OS PREFEITOS SEGUEM ESSA POLÍTICA: RODNEY 
MIRANDA JÁ ENTREGOU UNIDADE DE SAÚDE PARA OR-
GANIZAÇÃO SOCIAL EM VILA VELHA. 

EDUCAÇÃO
E A EDUCAÇÃO? A rede PÚBLICA ESTADUAL está em 

greve, que é um grito de basta à POLÍTICA EDUCACIONAL, 
que traz consequências graves aos profissionais da educa-
ção e à sociedade. Bônus, avaliações externas, baixos salá-
rios, falta de condições de trabalho, dupla/tripla jornadas, 
falta de democracia. 

A greve está ENRAIZADA na categoria tanto na Gran-
de Vitória quanto no interior do Estado. E DIVERSOS MU-
NICÍPIOS vêm aprovando greve também, mostrando que 
a situação é ruim nas cidades, denunciando o caos na 
educação pública, reivindicando reposição das perdas 
inflacionárias e históricas, cumprimento da Lei do Piso 
Salarial Nacional e aplicação de 35% do orçamento na 
educação municipal.

INSTITUIÇÕES FEDERAIS: Os IFES (antiga Escola Técni-
ca) estão em greve! QUEREM NEGOCIAÇÃO DE VERDA-
DE COM O GOVERNO DILMA, QUE NÃO VALORIZA ESTES 
PROFISSIONAIS. 

UFES E UNIVERSIDADES: O mesmo acontece com as 
trabalhadoras e os trabalhadores técnico-administrativos 
em Educação na UFES e em outras 38 universidades fede-
rais: TODOS EM GREVE, que foi iniciada em 17 de março. 

A luta é para que o governo Dilma cumpra o acordo da 

última greve; além de reivindicarem melhoria na estrutu-
ra do plano de carreiras. 

ÓRGÃOS PÚBLICOS 
Nos órgãos públicos ESTADUAIS a indignação é geral. 

A falta de qualidade nos serviços públicos, a precarização 
das estruturas e a desvalorização dos servidores contrasta 
com o que se espera do 2º maior estado produtor de pe-
tróleo e gás do país. Porém, mais a serviço dos seus agen-
tes financiadores do que do povo capixaba. Além disso, o 
GOVERNADOR CASAGRANDE promove uma série de en-
traves para dificultar a qualidade dos serviços nos órgãos 
públicos do Estado. 

BANCÁRIOS 
Apesar de trabalharem em instituições financeiras 

– sendo a maioria privada, os bancários são essenciais 
para a sociedade. E, engana-se, quem pensa que o ban-
cário é rico! Rico é o banqueiro! Já o bancário sofre com 
pressão das chefias, perseguições, cumprimento de me-
tas; assédio moral. Bem parecido com o que ocorre com 
os servidores públicos em geral.

FRENTE SINDICAL E POPULAR

OPOSIÇÃO 
SINDIUPES


