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Primeiro precisamos relem-

brar o acontecimento que mar-

cou o início do projeto político 

de retomada do poder da direi-

ta: O GOLPE DE 2016.

Com o impeachment da 

presidenta Dilma, eleita demo-

craticamente, a direita nacio-

nal e os grandes empresários 

voltam ao poder. De lá pra cá, 

os trabalhadores perderam di-

reitos históricos, a economia 

entrou em crise, o desemprego 

aumenta a cada dia e o Brasil 

volta ao mapa da fome. Situação 

similar à que vivemos no go-

verno antecessor, de Fernando 

Henrique Cardoso.

GOVERNO TEMER:
O RETROCESSO DAS POLÍTICAS SOCIAIS
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Afinal, qual o projeto político da direita?
Quem são os neoliberais brasileiros que arruínam o país?

A Fiesp do golpe é a 

Fiesp da terceirização 

sem limites, da retirada 

de direitos, da desuma-

nização das relações tra-

balho, da exploração da 

mão de obra, da morte da 

CLT.

Do lucro acima da so-

berania, acima do bem-

-estar do povo. “O ope-

rário nos Estados Unidos 

come seu sanduíche com 

a mão esquerda enquan-

Foram dezenas de ma-
nifestações pró impeach-
ment, muitos carros de som, 
marchas pelas áreas nobres 
das cidades, carreatas, dan-
cinhas, e muita, muita pro-
paganda.  Para cumprir esse 
papel sujo, nada melhor que 
o aparato das Organizações 
Globo e seu imenso alcance 
com a Rede Globo de Tele-
visão, jornais e revistas. Isso 
mesmo, para você que acre-
ditou no Jornal Nacional, ou 
nas manchetes de O Globo, 
saiba que foi enganado. 

Fazia parte do jogo, era a 
propaganda do espetáculo. 
Manipularam a população 
para convencer que o golpe 
era legítimo, que o país es-
tava arrasado.

E agora, o Brasil vai 
bem? A empresa Globo, vai 
bem, ganhando muito di-
nheiro público do Governo 
Federal e de pé, porque é 
uma EMPRESA, e o neoli-
beralismo trabalha para ga-
rantir a saúde das empre-
sas, não dos trabalhadores.

Era isso que eles queriam…

Todo grande 
espetáculo 

precisa
de uma boa 
divulgação

X
Porque vivem do lucro da 

exploração. Esse grupo po-

lítico é formado por mega-

empresários, latifundiários, 

industriais, banqueiros, entre 

outros que, tem em sua práti-

ca, a exploração.

Com as instituições públicas 

em crise, quem lucra são as ins-

tituições privadas.

São essas instituições pri-

vadas que compõem o governo 

golpista de Michel Temer e seus 

aliados políticos. Apoiadores do 

golpe, a Federação das Indús-

trias do Estado de São Paulo 

(FIESP), - aquela do pato ama-

relo na Av. Paulista-, investiu 

milhões em campanha contra 

a presidenta Dilma, a favor do 

golpe.

Para quem não sabe, a 

FIESP também apoiou o gol-

pe militar de 64 – comprando 

armas, alugando petroleiros, 

pagando viagens de oficiais 

das Forças Armadas –, que 

perseguiu, torturou e ma-

tou milhares de brasileiros. 

Apoiou e patrocinou dois gol-

pes com um único objetivo:

O LUCRO.

Por que a direita quer destruir o país?

to opera a máquina com 

a mão direita”. Essa fra-

se foi dita por Benjamin 

Steinbruch, 1° vice-presi-

dente da Fiesp, em entre-

vista à Folha de São Paulo, 

em 2014.

Esse é o objetivo, elevar 

a produção, sacrificando o 

trabalhador, para aumen-

tar o lucro de um pequeno 

grupo de pessoas que acu-

mulam a maior parte da 

riqueza do mundo.



X
Todos os dias recebemos uma notícia desastrosa que ameaça a exis-

tência da ECT enquanto patrimônio público.
O fantasma da privatização assombra os Correios e a política 

neoliberal avança. Os ecetistas sentiram na pele os ataques à classe traba-
lhadora durante a Campanha Salarial 2017/2018. Os direitos trabalhistas con-
quistados historicamente estão sendo brutalmente retirados dos brasileiros.

“Só conseguimos a manutenção dos benefícios do Acordo Coletivo de 
Trabalho porque nossa greve nacional foi expressiva e a categoria não recuou 
da luta, mesmo após meses de exaustão em negociações e conciliações com o 
Tribunal Superior do Trabalho. Porém, ainda temos grandes batalhas, como 
a do nosso Plano de Saúde, Postalis, e a Reforma da Previdência”, destacou 
Ronaldo Martins, presidente do SINTECT-RJ.

Segundo Martins, a Reforma Trabalhista fragiliza os sindicatos, o que traz 
para a categoria a responsabilidade de manter a unidade na luta “Essa re-
forma fragiliza o movimento sindical. Precisamos nos manter unidos contra 
essa afronta. O sindicato é a arma do trabalhador contra as arbitrariedades. 
Mais do que nunca, precisamos dialogar com os colegar e filiar mais gente ao 
sindicato para que possamos continuar nossos combates e a luta por direitos”.

OS RETROCESSOS:
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“O governo golpista age estrategicamente em três 
pontos fundamentais, o congelamento de investimentos 
em políticas públicas, o sucateamento e entrega do 
patrimônio nacional e a exploração excessiva da classe 
trabalhadora. Esse tripé sustenta a política neoliberal que 
está levando nossos direitos e nosso país para o fundo do 
poço”, ressaltou Ronaldo Martins.

Porquê a Reforma Trabalhista
era uma urgência pós golpe?

Porque é com ela que os empresários retiram os 

direitos dos trabalhadores, legalmente respaldados.

É por meio da Reforma, que entrou em vigor em 

novembro, que os patrões têm a liberdade de parcelar as 

férias em até três períodos, aplicar a jornada intermitente 

de até 12 horas, reduzir o intervalo de almoço pela metade 

do tempo, negociar independente da lei,

entre outras ações covardes que massacram os 

trabalhadores e as conquistas históricas do povo 

brasileiro que, até então, estavam resguardadas pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

A reforma é a continuidade do golpe neoliberal.

Correndo contra o tempo 
para cumprir a agenda neo-
liberal e pagar suas dívidas 
com seus apoiadores, Temer 
tenta, a qualquer custo, im-
plementar a Reforma da Pre-
vidência.

Outra estratégia para 
massacrar os trabalhadores 
brasileiros. A PEC 287/2016 
sucateia o sistema público de 
Seguridade Social, criado na 
Constituição de 1988 e orien-
tado pelos princípios da soli-
dariedade e da universalidade 
com o objetivo de respaldar 
financeiramente os trabalha-
dores e seus familiares.

A principal mudança pro-
posta pela Reforma da Pre-
vidência do governo golpista 
é em relação ao tempo de 
contribuição ao INSS para 
aposentadoria. As regras dos 
benefícios serão alteradas, 
impactando principalmente a 
classe trabalhadora, que terá 
que contribuir por mais tempo 
para conseguir se aposentar. 
Outro ponto, é a possível re-
dução de valor dos benefícios. 
O BPC (Benefício de Prestação 

E na ECT, as manobras
golpistas continuam

“O sindicato é a arma do trabalhador
contra as arbitrariedades”.

Reforma da Previdência: Um retrocesso aos direitos sociais

Continuada), pago a idosos e 
pessoas com deficiência, que 
têm renda familiar per capita 
de até 25% do salário-mínimo, 
também poderá ter a idade 
mínima aumentada na refor-
ma, dificultando o acesso de 
quem precisa do benefício.

Para os servidores públi-
cos, a PEC 287 prevê ainda a 
possibilidade de submissão 

ao teto salarial dos trabalha-
dores privados.

A pensão por morte tam-
bém está na mira dos gol-
pistas, a reforma estabelece 
uma nova forma de calcular o 
valor do benefício. Apesar de 
retirada da proposta, Michel 
Temer defendia ainda, que 
a reforma acatasse o fim da 
aposentadoria rural.

A eleição presidencial 
que se aproxima será o gran-
de embate contra a políti-
ca neoliberal. Com o apoio 
massivo da ala conserva-
dora, militar, empresarial e 
patronal, a eleição 2018 será 
palco de uma disputa entre a 
resistência dos TRABALHA-
DORES contra a arbitrarie-
dade dos PATRÕES. É hora 

O que vem pela frente? Só a luta muda a vida!
de somar as forças dos traba-
lhadores para lutar pelo nos-
so país, romper com a agenda 
neoliberal é o compromisso 
de todas as categorias e bra-
sileiros, conforme destaca 
Ronaldo Martins:

“O momento de romper e 
tirar o poder de Temer e seus 
aliados é a eleição. Precisa-
mos nos unir, com sabedoria, 

estratégia e coragem para 
tirar essa corja do comando 
do país. Somente a força dos 
trabalhadores brasileiros que 
são capazes de parar esse 
país, pode colocar o Brasil no 
rumo do desenvolvimento e 
nas mãos de um governo le-
gítimo, democrático e com-
prometido com o desenvolvi-
mento”, afirmou.



Sem realizar concurso público desde 2011, a empresa 
representa um cenário de sobrecarga de trabalho que 
compromete a qualidade do serviço prestado e a saúde 

da categoria.
Além do fato de abrir mão da estabilidade do emprego pú-

blico, os trabalhadores precisam ficar atentos ao que realmente 
significa esse Plano de Desligamento Incentivado (PDI).

É a discussão que o presidente do SINTECT-RJ,
Ronaldo Martins aborda:

PDI: COM DEFICIT DE 1.500 FUNCIONÁRIOS SÓ NO RJ,
CORREIOS PROMOVE DESLIGAMENTO EM VEZ DE CONCURSO PÚBLICO
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“Essa é mais uma tentativa do governo e de seus 
aliados na direção da empresa de sucatear o patrimônio 
público. Deixar a estabilidade de um emprego público em 
um cenário que o país sofre com a vigência das novas 
leis trabalhistas, é virar mão de obra barata na mão dos 
patrões. É isso que eles querem fazer, iludir com dinheiro do 
desligamento incentivado e, depois, a classe trabalhadora 
desempregada será obrigada a vender sua força de 
trabalho a preço de banana, sem direitos trabalhistas, sem 
nenhuma estabilidade ou resguardo para poder sobreviver”, 
ressaltou.

De acordo com a ava-
liação de Martins, é 
preciso ter muita 

cautela para aderir ao plano, 
uma vez que, o trabalhador 
precisa pensar no dia de ama-
nhã, no alto custo de vida, em 

seu sustento e de sua família, 
nos benefícios e, principal-
mente, na conjuntura nacio-
nal, que tem dados muito ne-
gativos em relação ao mercado 
de trabalho. 

Segundo o levantamen-

to do IBGE, o Brasil tem atu-
almente 12,961 milhões de 
desempregados, uma taxa 
de desemprego que atinge 
12,4% da população no ter-
ceiro trimestre de 2017, con-
forme apontou o instituto. 
“Nós estamos preocupados 
com esse PDI, muita gente não 
pensa no dia de amanhã, no 
quanto está difícil conseguir 
um emprego. Isso é parte de 
um plano perverso desse go-
verno que está levando nosso 
país de volta ao mapa mundial 
da fome. Com essa preocupa-
ção, pedimos que a categoria 
tenha calma antes de tomar 
qualquer decisão, o jurídico do 
sindicato está de portas aber-
tas para receber e orientar os 
trabalhadores e nós vamos 
continuar monitorando essas 
ações da empresa”, afirmou o 
sindicalista.
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POSTALIS: INTERVENÇÃO DA PREVIC NÃO BENEFICIA OS TRABALHADORES

Após o anúncio da in-
tervenção da Supe-
rintendência Nacional 

de Previdência Complementar 
(Previc) no Postalis, o SINTEC-
T-RJ se posiciona contrário a 
esse decreto.

Analisamos que, ao deixar a 
fiscalização do fundo de pensão 
apenas com um órgão governa-
mental, sem os representantes 
dos trabalhadores, perdemos a 
possibilidade de acompanhar e 
supervisionar as ações que en-
volvem a aposentadoria da ca-
tegoria.

Vinculada ao Ministério da 
Fazenda, a Previc ficará a frente 
do Postalis por 180 dias, segun-
do a publicação oficial do órgão. 
Nesse período a diretoria e os 
conselhos deliberativo e fiscal 
do Postalis serão afastados das 
funções.

Em nota oficial, a Previc 
afirma que a intervenção no 
fundo de pensão dos Correios 
foi motivada em especial, por 
descumprimento de normas 

relacionadas à contabilização 
de reservas técnicas e aplicação 
de recursos.

Segundo o diretor jurídi-
co do SINTECT-RJ, Marcos 
Sant’aguida “Não há argumento 
sólido para intervenção, todos 
os apontamentos feitos pela 
Previc poderiam ter sido re-
solvidos internamente, o que 
torna o processo suspeito”, 

afirmou.
Para Sant’aguida, - elei-

to democraticamente para o 
conselho do Postalis em agos-
to deste ano –, a intervenção 
no atual momento dificulta a 
recuperação do fundo de pen-
são “Essa intervenção não tem 
caráter técnico para solucionar 
os problemas no Postalis. Ela 
tem um objetivo político para 

o governo. O direitor destacou 
ainda que, o interventor vem 
tomando medidas que estão em 
desacordo com a função para o 
qual foi destinado, entre elas, 
o anúncio do fechamento das 
unidades de atendimento do 
Postalis nos estados.

“O beneficiário será preju-
dicado porque não terá como 
ter acesso às informações que 

dizem respeito aos seus bene-
fícios e investimentos no fundo. 
O Postalis é nosso e tem que 
continuar sendo, acessível e 
transparente para todos”, afir-
mou.

De acordo com o diretor, a 
intervenção no Postalis foi uma 
surpresa, visto que há anos os 
trabalhadores sofrem com o 
descaso da Previc e do Gover-
no Federal em relação a situa-
ção do Postalis. “Nós já fomos 
até Washington cobrar do BNY 
Mellon nossos investimentos.

A Previc nunca se manifes-
tou na defesa dos trabalhado-
res. Essa intervenção no meio 
das investigações pode atrasar 
o que já está encaminhado, vis-
to que o interventor tem ligação 
direta com o grupo político da 
antiga gestão do Postalis”, res-
saltou.

O diretor afirmou ainda 
que, todas as medidas jurídi-
cas serão tomadas na busca por 
transparência e legitimidade na 
administração do Postalis.


