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UNIDADE DOS
TRABALHADORES

No próximo dia 2 de outubro, os 
brasileiros e brasileiras irão votar 
para escolher o presidente da Repú‐
blica, os senadores, os deputados 
federais e estaduais e os governado‐
res. É uma oportunidade ímpar para 
fazer valer a vontade de cada um e 
cada uma, mas principalmente do 
Cole�vo da Classe Trabalhadora, e 
definir um projeto para o Brasil 
onde os trabalhadores estejam 
incluídos.

RESGATAR DIREITOS
Nos úl�mos anos, a REFORMA 

TRABALHISTA, de 2017 e os sucessi
vos decretos presidenciais que apro
fundaram o esta Reforma, trouxeram 
imensos prejuízos para a Classe Traba
lhadora. Cinco anos depois, não foram 
gerados os empregos prome�dos, 
aumentou a precarização e a informa
lidade do trabalho e só quem saiu 
beneficiado foram os empregadores, 
as empresas. Com menos carteiras 
assinadas, houve prejuízos também 
para os trabalhadores na Previdência 
Social. Isso só para citar alguns impac
tos nega�vos que levaram o País a ter 
hoje, mais de 10 milhões de desem
pregados; outros 4,3 milhões de desa
lentados (os que desis�ram de procu
rar emprego); e, ainda, 39,3 milhões 
de brasileiros em trabalho precário, 
um recorde histórico, segundo o 
IBGE. Além disso, boa parte dos pos
tos de trabalho são em a�vidades 
temporária, com salários menores, 
sem carteira assinada e sem direitos 
trabalhistas. Além disso, esta maldita 
Reforma que só re�rou direitos, 
dificultou o acesso à Jus�ça do Traba
lho e tentou aniquilar o movimento 
sindical, principal ferramenta de luta e 

defesa direitos dos tra
balhadores. 

Já a REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA, aprova
da em 2019, pra�camen
te acabou com o direito a 
aposentadoria, especial
mente para quem tem 
que começar a trabalhar 
mais cedo para sustentar 
ou ajudar no sustento da 
família. No caso dos tra
balhadores petroquími
cos, que �nham direito a aposentado
ria especial, a situação também foi 
piorada, criando ainda mais dificulda
des para ter direito a uma aposenta
doria que é especial, exatamente para 
preservar a saúde e a vida dos traba
lhadores, além de diminuir dras�ca
mente o valor do Bene�cio da Apo
sentadoria. 

A FOME ASSOMBRA 
33 MILHÕES DE BRASILEIROS

Mas a  agravada pela falta CRISE
de um projeto para o Brasil dos úl�
mos anos, que vem destruindo e redu
zindo o setor industrial brasileiro, 
fechando empresas e direcionando os 
recursos e as riquezas brasileiras para 
empresas de fora do país, a�ngindo 
em cheio a população mais carente e a 
Classe Trabalhadora. Hoje, há crise em 
pra�camente todos os setores neces
sários ao atendimento à população. 

Há uma acelerada destruição das polí
�cas de saúde pública (SUS), da edu
cação, da ciência, da cultura e do meio 
ambiente. 

A , a face mais cruel da FOME
crise, chega a 33 milhões de brasilei
ros, uma das tarefas mais urgentes do 
próximo governo. E a cada mês, os 
trabalhadores sentem no bolso a 
inflação, muito maior do que a anunci
ada. Segundo o DIEESE, em 12 meses, 
o preço dos alimentos chegou na casa 
dos 20%, comprometendo mais que 
50% de um saláriomínimo para com
prar de uma cesta básica. A inflação 
a�nge alimentos básicos como arroz, 
feijão e leite. Por isso, a luta dos Sindi
catos e da CUT por reposições mais 
dignas, que minimamente reponham 
o poder de compra das Categorias. O 
endividamento bateu recorde e che
gou a 79% das famílias brasileiras, o 
que compromete o orçamento do 
povo brasileiro. 

DEMOCRACIA AMEAÇADA
Uma das mais graves ameaças ao 

país e aos trabalhadores vem, no 
entanto, da ameaça a . DEMOCRACIA
O  atual governo  vem  ameaçando 
com as forças armadas, ques�onando e
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tentando desacreditar as urnas eletrô
nicas, espalhando fake News e desde
nhando da democracia brasileira. 
Conforme já reiterado pelos Sindica
tos/CUT, o ambiente democrá�co é 
fundamental para lutar por salários, 
por direitos e por melhores condições 
de trabalho e por vida digna. Somente 
numa democracia, é possível realizar 
movimentos e mobilizações em defe
sa dos direitos, manter os sindicatos 
funcionando, os movimentos sociais 
atuantes ou qualquer outra ins�tui
ção  que tenha como obje�vo reivindi
car direitos para a população. A segu
rança das urnas eletrônicas está mais 
que comprovada. Querer desacreditar 
um sistema que há mais de 20 anos 
vem se mostrando seguro e confiável, 
é uma manobra rasteira para criar 
desconfiança e disseminar dúvidas. 

NÃO PODEMOS ESQUECER OS 
MORTOS PELA COVID-19
Nesta eleição, não podemos es

quecer os mortos pela , que COVID19
passaram de 680 mil, principalmente 
pelo descaso com a doença, a negli
gência com a compra de vacinas e os 
deboches do governo com a pande
mia, que iniciou dizendo que era uma 
“gripezinha”, chamou os brasileiros de 
“maricas” e lembrou à Nação que 
“não era coveiro”. Especialistas apon
tam que se a situação fosse tratada 
com a celeridade e responsabilidade, 
pelo menos 400 mil vidas poderiam 
ter sido salvas. Mas o que se viu foi 
pessoas morrerem porque faltava até 
oxigênio. Essas mais de 680 mil vidas 
não podem ser ignoradas. Nas catego
rias que foram consideradas essencia
is, como a dos trabalhadores do Polo 
Petroquímico, a situação só foi ameni
zada pela ação forte e rápida dos Sin
dicatos, exigindo medidas de prote
ção e observância dos protocolos 
definidos pelos órgãos de saúde. 

NO RIO GRANDE, NÃO É 
DIFERENTE

As eleições para governador e 
deputados estaduais também devem 
estar no centro das atenções dos tra
balhadores. No caso do RS, tem sido 
implantado um projeto neoliberal que 
está acabando de entregar empresas 
estratégicas para o Estado ao capital 

privado, como o caso da CEEE. E ainda 
estão  na  mira  a  C O R S A N  e  o 
BANRISUL. Conforme tem alertado o 
Sindiágua, a priva�zação da água 
tornará este riqueza natural, que é 
essencial à vida, mais caro e inacessí
vel para boa parte da população, já 
que acaba com a tarifa social.

A destruição dos serviços públi
cos, a falta de inves�mentos na área 
da  saúde, da segurança e da educa
ção a�ngem e prejudicam todos os 
gaúchos.  

BASTA DE DESTRUIÇÃO
Os trabalhadores brasileiros não 

podem mais conviver com um projeto 
de destruição que vai das Normas de 
Segurança no Trabalho (NR) até a 
queima da Amazônia. 

É preciso recuperar o que foi per
dido com a Reforma Trabalhista, 
garan�r que todos e todas as brasilei
ras tenham direito a uma aposentado
ria digna, que foi destruída com a 
Reforma da Previdência, e evitar que 
mais projetos que �ram direitos dos 
trabalhadores sejam aprovados no 
Congresso Nacional. 

E esta eleição é a oportunidade 
real de escolher propostas e candida
tos que dialoguem com as necessida
des dos trabalhadores e dos setores 
mais empobrecidos da Nação. Que 
defendam e não tratem com descaso 
a vida. Que se preocupem de fato com 
os direitos fundamentais garan�dos 
na Cons�tuição (direito à educação, 
saúde, trabalho, previdência social, 
lazer, segurança, proteção à materni
dade e à infância e assistência aos 
desamparados).

Nesta eleição, é preciso eleger 
também para o Congresso Nacional e 
Assembleia Legisla�va representan
tes comprome�dos com as demandas 
dos trabalhadores, do movimento 
sindical e com a valorização do traba
lho e do saláriomínimo. Votar com 

consciência de Classe, da Classe Traba
lhadora, é um dever de cada um e de 
cada uma. A hora não é de se omi�r. 

É preciso analisar como está o 
Brasil hoje, como chegamos a esta 
situação e os grandes prejuízos para 
os trabalhadores, acumulados nos 
úl�mos anos. O voto deve ser consci
ente e para isso é importante conhe
cer cada candidato, pesquisar seu 
histórico e como tem sido sua posição 
em relação a agenda de interesse dos 
trabalhadores. 

Temos a real oportunidade de 
escolher um projeto polí�co que 
devolva o Brasil para os brasileiros. É a 
oportunidade de acabar com o 
ORÇAMENTO SECRETO, com o sigilo 
de 100 anos em atos do governo, com 
as priva�zações e barrar as dezenas de 
projetos que tramitam no Congresso 
Nacional atacando ainda mais direitos 
dos trabalhadores e devastando o 
meio ambiente. É preciso votar com 
consciência, para recuperar os direi
tos da Classe Trabalhadora que vêm 
sendo atacados principalmente depo
is de 2016. 
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QUEM FOI QUEM
O  desenvolveu uma ferraDIAP

menta – a plataforma “quemfoi
quem.org.br”  que possibilita ao 
eleitor/a conhecer como votaram os 
deputados e senadores no Congresso 
Nacional nas pautas de interesse dos 
trabalhadores. A plataforma é um 
importante instrumento, especial
mente frente a uma eleição na qual 
dos atuais 513 deputados, 446 se 
recandidataram.

 Ela aponta o posicionamento do 
parlamentar em relação aos interes
ses dos assalariados — trabalhadores, 
servidores, aposentados e pensionis
tas — e da sociedade. Entre os temas 
objeto de avaliação estão a valoriza
ção do saláriomínimo, a re�rada de 
direito dos trabalhadores, o trabalho 
“voluntário” com remuneração de 
meio saláriomínimo, o teto de gasto, 
reforma da previdência, o trabalho 
aos domingos e feriados, o congela
mento de salário dos servidores, den
tre outras. A plataforma do DIAP 
p o d e  s e r  a c e s s a d a  n o  l i n k 
www.quemfoiquem.org.br


