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Chega de Dilma, Temer, Renan e Cunha e Aécio; Não ao ajuste 
neoliberal e contra o PL de Serra que quer excluir a Petrobrás do 

Pré-Sal!  
 

A CSP Conlutas - Central Sindical e Popular e a CGTB – Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, 
convocam, conjuntamente, a Marcha dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que ocorrerá em São 
Paulo, no dia 18 de setembro. 
 
Nos unimos nessa iniciativa frente a um quadro de agravamento da crise econômica, que pesa 
sobre os ombros da classe trabalhadora de forma dramática, seja pelo desemprego que atinge de 
forma violenta os trabalhadores, com mais de 600 mil demitidos formais e cerca de 2 milhões de 
trabalhadores e trabalhadoras em geral, além da retirada de direitos que está sendo imposta pelo 
governo Dilma. 
   
O ajuste fiscal, projetos como as MPs 664 e 665 (que viraram as leis 13664 e 13 665, atacando o 
PIS e seguro desemprego) a chamada Agenda Brasil, o PPE, cortes na saúde e educação, dentre 
outros, são expressões dessa decisão política, que descarrega nas costas dos trabalhadores a crise 
que o país atravessa. 
 
Nesse interim, os banqueiros e grandes monopólios seguem tendo lucros absurdos, seja pela 
política de juros praticada pelo Banco Central, seja pelos privilégios concedidos a esses setores da 
economia. 
 
Essa rapinagem, só no ano de 2014, levou mais de R$ 978 bi, em pagamento de juros da dívida, e 
nos arrancou mais R$ 671 bi, nos primeiros seis meses desse ano. Enquanto isso, os três maiores 
bancos aumentaram em 40% os seus lucros, ou R$ 25 bi, só esse ano. 
 
A soberania nacional segue ameaçada. O assalto à Petrobras é um símbolo dessa rapina; Hoje a 
empresa está sob forte pressão para ser totalmente privatizada. O PL 131, do tucano José Serra, 
que quer tirar totalmente a Petrobrás do Pré-Sal, bem como a implementação de desinvestimento 
na empresa e o ataque aos direitos dos trabalhadores diretos e terceirizados são expressões dessa 
nefasta política.  
 
O PSDB e o PMDB defendem o mesmo receituário neoliberal de Dilma. Podem até divergir no 
varejo, mas tem acordo no atacado. 
 
Chega de Dilma, Temer, Renan, Cunha e Aécio. Precisamos unir forças e criar uma alternativa para 
que os trabalhadores e o povo não arquem com os custos da crise. Uma alternativa que garanta a 
defesa e ampliação dos direitos, o aumento do emprego, o combate a inflação, a redução dos juros 
e impeça a sangria de nossas riquezas. É hora de interromper essa política, que só beneficia os 
banqueiros e as multinacionais, e colocarmos um ponto final na recessão e no desemprego que 
assolam o nosso país. 
 
Por essas razões estaremos juntos na Marcha dos Trabalhadores e Trabalhadoras, no dia 18 de 
setembro, na cidade de São Paulo. 
 
Levantaremos nossas bandeiras e propostas específicas, respeitando a diversidade de opiniões 
entre nós, mas fortalecendo os pontos de unidade que nos possibilitam essa ação conjunta em 
defesa dos trabalhadores e demais setores explorados. 
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