
 ATÉ QUANDO TEMOS QUE FICAR PRESOS A UM MODELO QUE SÓ NOS DEIXA PREJUÍZOS? 

 

Vivemos num cenário de rapinagem, espoliação e saque das riquezas naturais de nosso País. O Espírito Santo é o Estado onde as 

grandes empresas usam um discurso de que tudo que têm feito é para o desenvolvimento, para o progresso e geração de empregos. O 

resultado deste “progresso” trouxe crescimento da população de pobres despossuídos, que foram expulsos do campo para viver em  

Vitória e em outras cidades onde estão implantados estes grandes projetos. A Vale é uma dessas multinacionais que tem feito saque 

das riquezas do povo brasileiro em benefício de poucos, poluindo o meio ambiente, trazendo doenças graves à população capixaba. 

Atualmente, se configuram novos projetos como a companhia siderúrgica de Ubu (CSU), que traz grandes preocupações para o 

Espírito Santo. É de extrema importância que realizemos debates com o objetivo de discutir com todas as organizações capixabas o 

modelo de exploração da mineração, numa perspectiva de promover mobilizações e manifestações para dar um basta à ganância 

desenfreada destas grandes empresas. Não temos dúvida de que a população consciente e organizada será capaz de barrar a farra 

insaciável por lucros das multinacionais e a exploração cruel, injusta e desmedida da classe trabalhadora. 

 

Assim sendo, convidamos o Sr (a) para um debate visando aprofundar essa discussão e análise sobre a realidade do Espírito Santo.O 

evento contará com a presença e contribuição do companheiro João Pedro Stédile (Direção Nacional do MST). Discutiremos o tema 

da “Mineração e os Desafios para a Classe Trabalhadora”. Esperamos contar com a presença de representantes desta organização 

para que possamos fortalecer nossa unidade e traçar estratégias e táticas que sejam capazes de alterar a inaceitável correlação de 

forças que se apresenta na realidade do ES. 

 

LOCAL: Auditório do Suport-ES, rua Duque de Caxias nº121. Ed. Juel 4°andar, Centro – Vitória (próximo à Praça Oito, ao lado da 

escadaria Maria Ortiz, em frente ao Sindiupes)                                          

DATA: 29 de junho 2012. 

Horário: 8:30 às 12:00 hrs. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

8h30min  – Acolhimento 

9h             - Palestra: “A Questão da Mineração e Apontamentos para a Classe Trabalhadora”  

10h           - Análise da Conjuntura da Mineração no ES 

10h30min – O que fazer? 

12h           - Encerramento 

 

 

 


