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INTEGRAM A FRENTE Associação de Base dos Trabalhadores do Judiciário do Estado de São Paulo - ASSOJUBS; Comissão de 
Lutas dos Sevidores de Cubatão; Comissão de Lutas dos Servidores de São Vicente; Sindicato dos Advogados de São Paulo; Sindicato dos 
Bancários de Santos e Região; Sindicato dos Metalúrgicos da Baixada Santista; Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista; Sindicato 
dos Servidores Municipais de Santos; Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo - SINTRAJUD; Sindicato 
dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Judiciário Estadual na Baixada Santista, Litoral e Vale do Ribeira do Estado de São Paulo - 
SINTRAJUS; Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica - SINASEFE Baixada Santista

A  ampla maioria da população sente na 
pele os efeitos de um período sombrio e 
se pergunta o que fazer. Quem não está 

desempregado, conhece um parente ou amigo que 
diariamente está nas filas de emprego. 

A última pesquisa divulgada pelo IBGE aponta
que falta trabalho para 27 milhões de pessoas. 
Muitas, desgraçadamente, já desistiram de buscar 

MAIS DO QUE ENTENDER A SITUAÇÃO 
BRASILEIRA, É PRECISO SUPERÁ-LA. 
ANÁLISE E DEBATE EM SANTOS NO DIA 2 DE JUNHO, 
COM NILDO OURIQUES, BUSCARÁ RESPOSTAS

Todos aqueles que buscam não só 
entender, mas também encontrar for-
mas de mudar esta dura realidade, 
estão convidados. Não se esqueça: é 
dia 2 de junho, sábado, a partir das 
14h30, na sede do Sindipetro Litoral 
Paulista, que fica na Av. Conselheiro 
Nébias, 248, Vila Mathias, Santos. 
PARTICIPE!

emprego após seguidos 
nãos. Quem ainda está 
no mercado de trabalho 
sofre com a retirada de 
direitos, redução salarial, 
aumento da explo-
ração e do assédio. 
Aqueles poucos que 
conseguiram uma vaga 
de trabalho, em sua 
grande maioria está na 
informalidade. Ou seja, 
estão submetidos à baixa remuneração e total 
vulnerabilidade. Hoje está trabalhando, amanhã 
não se sabe. Nunca antes na história tivemos um 
número tão reduzido de trabalhos formais - hoje 
são pouco mais de 32 milhões. 

Poucos dormem com a tranquilidade de não 
estar com o nome sujo na praça. São mais de 60 
milhões de inadimplentes. Poucos não sofrem com 
o péssimo atendimento e filas intermináveis nos 
hospitais, poucos conseguem matricular seus fi-
lhos em escolas particulares para escapar do ensi-
no público sucateado. Neste cenário de devastação 

social, quem mais sofre é o povo trabalhador.
Os números servem para expressar o tamanho 

do drama, com sua extensão nacional e profun-
didade. Mas não nos ajudam a entender por que 
chegamos aqui. O que gerou tudo isso? De quem 
é a culpa? Por que cabe ao povo trabalhador 
pagar esta conta? Por que os milionários, o 1% 
que pouco produz e muito lucra, não são atingidos 

pelas medidas do atual 
governo? Aliás, a quem 
serve o governo Temer, o 
Congresso Nacional e a 
Justiça? 

A grande imprensa, 
com suas poderosas 
emissoras de tevê, pro-
gramas de rádio e jornais 
impressos, cobrem de 
forma imparcial todos os 
fatos da realidade brasi-

leira? Afinal, este é um drama nacional, particular 
de nosso país, ou acontece em escala mundial?

Para levantar essas perguntas, e buscar res-
postas, a Frente Sindical Classista da Baixada 
Santista realiza no próximo dia 2, em Santos, 
atividade aberta ao público para debater e ana-
lisar “A saída para a atual situação brasileira”. A 
atividade acontecerá na sede do Sindipetro, com 
início às 14h30. Caberá a Nildo Ouriques, profes-
sor no Departamento de Economia e Relações 
Internacionais da Universidade Federal de Santa 
Catariana (UFSC), conduzir a análise.


