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VOTE CONSCIENTE!

ELEJA CANDIDATOS QUE IRÃO
DEFENDER SEUS DIREITOS!
As eleições deste ano tem uma importância
histórica para a classe trabalhadora e para o
povo. Os últimos momentos do cenário político,
econômico e social deixam ainda mais claro
o acirramento da luta de classes em curso e a
ofensiva do capital.
De um lado: os políticos que representam os
empresários e grandes latifundiários que querem
a todo custo retirar direitos dos trabalhadores,
acabando com a CLT, com os investimentos na
saúde, educação, segurança, com a previdência
Social, reduzindo o papel do Estado no
desenvolvimento econômico e social do país e
assim entregar o controle, de fato, para o mercado
neoliberal.
Do outro lado: a classe trabalhadora que vem
sendo atacada, perdendo direitos e sendo exposta
às condições de flexibilização/precarização das
relações de trabalho, desvalorização do valor da
mão de obra, e sem os serviços públicos básicos
e essenciais como saúde, educação e segurança,
além da diminuição do papel social do estado –
Reforma Trabalhista.

Neste cenário devemos nos conscientizar que
o voto por si só não é suficiente para representar
um instrumento de transformação social e nem
de fortalecimento da democracia. Ele precisa
estar em confluência com a consciência politica,
possibilitando o cidadão perceber os interesses que
estão em jogo, e como eles podem afetar sua vida.
É fazendo o enfrentamento que o povo conseguirá
reverter à situação caótica em que o Brasil se
encontra. E é com essa consciência que a classe
trabalhadora deverá votar nas eleições do dia 07 de
outubro e fazer consolidar seu projeto escolhido.
Nestas eleições, é necessário que a classe
trabalhadora participe do debate e esteja atenta
não só às propostas apresentadas por todos os
candidatos, mas também o que está em jogo como
pano de fundo. O povo precisa eleger candidatos
que invistam na educação pública de qualidade,
na saúde, na ampliação de programas sociais, na
geração de empregos, na capacitação da mão de
obra, na conquista da casa própria, na realização
de concursos públicos, no respeito aos direitos
trabalhistas, no fortalecimento das estatais, nas

SOCIAL
• Investimentos na educação
pública
• Ampliação de programas
sociais
• Respeito aos direitos
trabalhistas
• Fortalecimento das Estatais
• Democracia forte
• Garantia do emprego e do concurso
público

instituições públicas em combate a corrupção
e, sobretudo, no dialogo com a sociedade e
fortalecimento da democracia.
Contudo, não é só na hora de eleger o presidente
que a classe trabalhadora precisa votar consciente,
mas também na hora de eleger os governadores,
os senadores, deputados estaduais e deputados
federais, e assim garantir que o projeto escolhido
nas urnas seja de fato realizado com estabilidade
democrática, pois são estes três últimos que
propõe, de-batem e aprovam leis sobre diversos
temas, inclusive os ligados diretamente à classe
trabalhadora.

NEOLIBERAL
• Estado mínimo
• Redução de investimentos em áreas
sociais (saúde, educação e segurança)
• Precarização e menos direitos aos
trabalhadores (Reforma Trabalhista)
• Privatizações
• Ataque à democracia
• Ameaça ao emprego e sem concurso público

QUAL CAMINHO VOCÊ VAI ESCOLHER?

PONTE PARA O FUTURO OU
PONTE PARA O INFERNO?
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Com o discurso de luta contra a corrupção,
foi levado a cabo o golpe parlamentar-midiático e o governo foi tomado para que se implantasse o projeto dos capitalistas, do mercado financeiro, para que o direito dos trabalhadores
e trabalhadoras fossem tratorados, “A Ponte
para o Futuro”, que nada mais era que uma
carta de apresentação de Michel Temer aos
grandes empresários capitalistas e ao grande
capital financeiro internacional, de que ele possuía o projeto que os atendia. Há quem acredite que não foi um golpe de Estado, porém foi
um duro golpe na democracia e na sociedade.
Tal projeto negou a legitimidade da vitória de Dilma Rousseff nas eleições, em 2014;
estimulou o impeachment por uma acusação
de pedaladas fiscais (mas em recente perícia
foi comprovado que Dilma não teve nenhum
envolvimento em crime de responsabilidade);
organizou protestos em massa contra o Partido dos Trabalhadores e em apoio à Lava Jato;
incentivou a grande mídia a jogar a culpa da
corrupção no PT, conduzindo o povo ao erro;
disseminou um discurso fascista e de ódio; e,
por fim, no ápice do plano neoliberal de conquista do poder, o ex-presidente Lula foi encarcerado, como consequência de um processo
judicial midiático, viciado, para que ele não
concorresse nestas eleições e assim não fosse
uma ameaça aos interesses políticos da direita
e nem aos interesses internacionais.
O plano da direita para subir ao poder afundou o Brasil: a economia estagnou; o nível de
desemprego passou de 4,3%, em 2014, para
13,7%, em 2018; a pobreza aumentou 11,2%
de 2016 a 2017, atingindo quase 15 milhões de
pessoas; os gastos dos consumidores caíram;
a dívida dos estados aumentou; o índice de
violência aumentou; a taxa de mortalidade in-
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fantil aumentou; e o país ficou na 79ª posição
no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
em 2018, ficando atrás de países como México,
Sri Lanka e Venezuela, e, por fim, a recessão foi
consolidada.
O senador Tasso Jereissati, ex-presidente nacional do PSDB e presidente do Instituto Teotônio Vilela, afirmou em entrevista ao
Estadão, no dia 13 de setembro de 2018, que
existia um plano e ele furou trazendo prejuízos
para o próprio PSDB: “O partido cometeu um
conjunto de erros memoráveis. O primeiro foi
questionar o resultado eleitoral. Começou no
dia seguinte (à eleição). Não é da nossa história
e do nosso perfil. Não questionamos as instituições, respeitamos a democracia. O segundo erro foi votar contra princípios básicos
nossos, sobretudo na economia, só para ser
contra o PT. Mas o grande erro, e boa parte
do PSDB se opôs a isso, o outro foi entrar no
governo Temer. Foi a gota d’água, junto com
os problemas do Aécio (Neves). Fomos engolidos pela tentação do poder”.
A “Ponte para o Futuro” ou a “Ponte
para o Inferno” foi implantada, e hoje estamos vivendo em um país polarizado, entre
o discurso fascista e o progressista. Projetos políticos vazios, simplistas, com vários

cortes à classe trabalhadora, aos programas
sociais e as minorias, ganham força em meio
à sociedade diante do cenário construído pela
mídia. Trabalhadores e trabalhadoras perdendo a vontade de sonhar e desiludidos do mundo político, repetindo o discurso da mudança
na personificação de uma pessoa que tudo viria a resolver. Uma crise politica e institucional
sem precedentes. A corrupção continua. E as
panelas se calaram.
*Com informações do artigo “O plano da
elite brasileira de destruir o Partido dos Trabalhadores falhou” de Andy Robinson

LUTE CONTRA O FASCISMO!

A POPULAÇÃO E A CLASSE
TRABALHADORA PODEM DAR O TROCO
As mudanças iniciais que foram impostas
a classe, como a Reforma Trabalhista; terceirização (que precariza ainda mais as relações de trabalho); Teto dos Gastos – PEC 95
(limita as despesas e investimentos do governo, como em saúde e educação, durante
20 anos); a sanção da Lei nº 13.679, de 14 de
junho de 2018, que tirou o controle do Estado sobre o Pré-sal e toda a comercialização
da venda do petróleo, permitindo que ele
seja leiloado a longo prazo; além da Reforma de Previdência, que está por vir; são só
algumas das provas contundentes do plano
da direita, justificado com a velha desculpa
que tudo está acontecendo por problemas
na gestão do governo anterior. O que não é
verdade, uma vez em que nos únicos 12 anos
de gestão, não houve nenhuma mudança no
sentido de rebaixar ou retirar qualquer direito da população e o país caminhava na

estabilidade política democrática.
Não se pode esquecer que muitos dos
candidatos destas eleições fizeram parte
do processo de golpe de estado, mesmo
estando envolvidos em corrupção, e na
votação do impeachment utilizaram a
família e fizeram discurso de ódio para
justificar seus votos.
Nestas eleições a classe trabalhadora
pode dar o troco aos parlamentares, deputados federais e senadores, que colocou
a população nessa situação. Eles votaram
contra os direitos dos trabalhadores, mas
agora pede votos para se reelegerem. Por
isso é necessário ficar atento, relembrar a
história e resgatar a dignidade, o respeito
e as condições mínimas de vida. É preciso
ficar atento ao processo eleitoral e político brasileiro, acompanhar tudo de perto
e votar com atenção e no projeto certo.

Propostas dos presidenciáveis, segundo suas ideologias políticas
Candidatos da Direita e Centro-Direita
• Defendem privatizações das estatais, inclusive dos
Correios;
• Privatização do SUS;
• Defendem o estado mínimo;
• Defendem a efetiva implantação da Reforma Trabalhista;
• Defendem Reforma da Previdência;
• Defendem a manutenção do teto dos gastos;
• Defendem a revisão da Constituição Federal;
• Fim das férias, fim do 13º salário e fim da estabilidade para con-

cursados;
• Não apresentaram ou têm propostas muito rasas para o combate à corrupção e sobre investimentos e promoção da saúde,
educação, cultura e programas sociais.

• Revogar a Lei do Teto de Gastos, e aumentar o financiamento federal na saúde de 1,7% para 3%, reverter a renúncia
tributária com planos de saúde;
• Ampliar as medidas de fortalecimento de combate à corrupção;
• Reformar o sistema tributário brasileiro;
• Aumentar tributação sobre rendas mais altas e aumentando o valor base de isenção;
• Garantir que fundos públicos da educação sejam utilizados ex- indígenas
clusivamente para a manutenção e o desenvolvimento de um en- • Reduzir a desigualdade de gênero no mundo do trabalho;
• Contrários à privatização das estatais.
sino de qualidade em todos os níveis e modalidades.
• Estabelecer programas contra a violência às Mulheres, negros e

DEFENDA SEU EMPREGO! NÃO VOTE EM QUEM DEFENDE PRIVATIZAÇÕES!
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Candidatos da Esquerda e Centro-Esquerda
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PAPEL DO ECETISTA
NAS ELEIÇÕES

Nos últimos anos, a ECT atacou os direitos dos trabalhadores de todas as formas que pode. Reestruturação, fechamento de agências, terceirização, sucateamento, falta de material
para trabalhar, extinção do cargo de Operador de Triagem e
Transbordo (OTT), Distribuição Domiciliar Alternada (DDA),
suspensão das férias, Plano de Demissão Voluntária (PDV),
mensalidade no Plano de Saúde, assédio moral, entre outros. E
por mais que os trabalhadores lutaram e fizeram greve, não foi
possível barrar todos estes ataques, pois a Empresa não estava
sozinha, ela estava aliada com o Tribunal Superior do Trabalho
(TST), que até pouco tempo atrás defendia os direitos dos trabalhadores.
Enquanto trabalhadores dos Correios, os ecetistas precisam
eleger pessoas comprometidas com os interesses da categoria,
candidatos que irão lutar em defesa dos direitos e demandas
da classe trabalhadora, combatendo às reformas trabalhista e
previdenciária, o congelamento de gastos públicos (PEC 55), o
desemprego, a privatização e a terceirização do serviço público,
além de estimular a economia e defender a democracia.
O ideal é que a categoria ecetista eleja candidatos que também são trabalhadores dos Correios, que conhecem a rotina da
Empresa, os desafios enfrentados e os anseios dos trabalhadores. É preciso colocar no parlamento, pessoas que irão defender
os direitos da categoria ecetista, e não aliar com a direção da
ECT para retirar o pouco que ainda resta.

CANDIDATOS DA CATEGORIA
SOLON GARCÊZ 51523
Solom Garcêz trabalha nos Correios há 14 anos, e atualmente é Atendente Comercial. Sempre participou
das lutas da categoria, foi membro
do Conselho Fiscal do SINTECT-GO
e delegado sindical várias vezes. Enquanto deputado estadual, Solom pretende defender a categoria ecetista,
criar cooperativa habitacional para os
trabalhadores e para quem mora de
aluguel, solucionar o problema de endereçamento em Goiás, entre outros.

UANDER MARCOS 13613
Uander Marcos é funcionário dos
Correios, professor atleta. Com participação atuante nas lutas do Sindicato e nas greves da categoria, Uander já foi delegado sindical, membro
do Conselho Fiscal e secretário da
pasta de Cultura, Lazer e Esporte da
gestão 2014/2017. Como deputado estadual, pretende garantir que os recursos públicos sejam aplicados para
beneficiar o trabalhador. Uma de
suas propostas é lutar pela garantia
das politicas públicas voltadas para a
educação, esporte e lazer.
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A CATEGORIA ECETISTA PRECISA DE
REPRESENTANTES POLÍTICOS QUE:
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Reconstrua a imagem do trabalhador dos Correios,
principalmente dos carteiros, e da própria Empresa
diante da população;
Lute por melhores condições de trabalho e por
melhorias na estrutura física das unidades pelo
interior;
Lute contra a privatização da ECT;
Lute para que os Correios continuem sendo uma
Empresa pública e de qualidade;
Defenda os direitos dos trabalhadores;
Cobre e fiscalize os números da Empresa;
Reconstrua a imagem do trabalhador dos Correios,
principalmente dos carteiros, e da própria Empresa
diante da população;

MARCIO MARTINS 13013
Funcionário dos Correios há 16
anos e gerente do CDD de Itumbiara,
Márcio Martins pretende, enquanto
deputado estadual, buscar melhorias
na educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, assistência social,
esporte e agricultura familiar.
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