
Urbanitários participam de ato da CUT-AL pró democracia e direitos 

Maceió - AL 

Na manhã do dia 20/08 (quinta) os Urbanitários participaram do Ato em Defesa da 

Democracia, da Liberdade e dos Direitos. Concentrados na praça Sinimbu, mesmo sob chuva 

intensa desde as primeiras horas da manhã, os militantes estavam dispostos a protestar contra 

os ajustes fiscais e as privatizações em Alagoas. 

Com a participação de vários sindicatos, partidos e movimentos sociais a caminhada que 

contava com aproximadamente 1.200 participantes tomou conta das ruas do centro da cidade 

em direção ao palácio do Governo de Alagoas. Faixas e cartazes defendiam a manutenção dos 

direitos trabalhistas e denunciavam a tentativa de golpe à democracia via impeachment da 

presidente eleita Dilma Rousseff. 

Durante a caminhada várias lideranças expuseram os motivos pelos quais os movimentos 

ocuparam as ruas: contra o ajuste fiscal do Ministro Levi, contra o PL de Terceirização e contra 

o Projeto de Privatização da Petrobras. Mesmo com críticas a política econômica, os 

movimentos presentes apoiam o governo federal e indicam que a saída da crise é através do 

diálogo constante do governo com os movimentos sociais e a população. A retomada das 

propostas de campanha que levaram a vitória a presidente, adotando um tom mais “a 

esquerda”. 

Em frente ao Palácio República dos Palmares, os militantes cobraram do governador Renan 

Filho o cumprimento das propostas de campanha, entre elas a prioridade para a educação, 

cuja greve dos servidores foi decretada ilegal pela Justiça Alagoana. 

O Sindicato dos Urbanitários reafirma seu compromisso com a luta dos trabalhadores/as para 

garantir as conquistas históricas e, que se fará sempre presente, em todos os momentos para 

defender a democracia e a classe trabalhadora. Nenhum direito a menos!!! 

Crédito: Urbanitários Alagoas 
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