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Chegamos ao 2º turno das eleições e podemos dizer: O futuro da 
nação está em jogo.

O Sindsep publicou antes do 1º turno o Jornal Especial Eleições 
2018 que alertava a situação que o Brasil se encontra após o golpe dado 
no país. Com o impechament da presidenta Dilma Rousseff e posse do 
golpista Michel Temer, a vida dos trabalhadores só piorou, 13 milhões 
de desempregados, 11 milhões de desalentados, congelamento dos gas-
tos públicos por 20 anos e ameaça acabar com a previdência pública e 
solidária.

Agora estamos no 2º turno e dois projetos distintos se apresentam 
para o Brasil: De um lado, uma proposta que promete acelerar as con-
trarreformas de Temer que tiraram dos trabalhadores direitos e atacam 
a previdência social. E de outro, um plano que aponta para preservar os 
direitos, revogando as reformas trabalhista, bem como o congelamento 
dos gastos por 20 anos.

Os servidores públicos municipais devem escolher o melhor cami-
nho e tomar a sua decisão com relação ao voto; para ajudar preparamos 
um comparativo de temas do plano de governo dos candidatos.

Sabemos que há diferenças. O Brasil deve escolher o caminho entre o 
ódio e a esperança. Veja, compare, analise e escolha o caminho a seguir!

Nascemos na luta contra a ditadura, pela democratização do país, 
antes mesmo da Constituição já nos organizávamos em associações. Na 
história de nosso sindicato batalhamos de modo incansável pelo direito 
a ter sindicato e defender o serviço público.

Hoje, uma onda de retrocessos cresce no país. O desrespeito aos tra-
balhadores, pobres, mulheres, negros, índios, homossexuais possui um 
rosto. O rosto da intolerância.

Sabemos que não é possível aceitar aqueles que querem destruir os 
direitos e acabar com os serviços públicos.

Como trabalhadores, temos lado: o lado da democracia e da justiça 
social!

• Defendemos nosso 13º salário e o adicional de férias; 
• Queremos a revogação da Emenda Constitucional 95, que impede 

investimentos do estado na área social por 20 anos;
• Defendemos a licença maternidade e lutamos por sua ampliação;
• Lutamos pela revogação da reforma trabalhista, que retira direi-

tos;
• Somos contra a Reforma da Previdência, que visa passar aos ban-

cos nossa aposentadoria;
• Somos pela recuperação do pré-sal entregue às multinacionais, 

pelo dinheiro que deixa de ser investido na saúde e educação;
• Queremos o restabelecimento da justiça, hoje sequestrada pela 

ditadura da toga;
• Exigimos a revogação das terceirizações.

Por isso, colega servidor, no dia 28 não se deixe iludir com boatos 
e notícias falsas. O que está em jogo são nossos empregos, salários e o 
futuro dos nossos filhos.

Analise as propostas para que não sejam enganados e manipulados 
pela desinformação.

Vote consciente! Vote em defesa dos nossos direitos, dos 
serviços públicos e da democracia!
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BOLSONARO
•	 Votou	 em	 todas	 as	 reformas	 de	 Temer	 e	 seu	 guru,	
Paulo	Guedes,	vão	prosseguir	as	reformas	de	Temer,	
de	forma	mais	rápida.

•	Manter	o	congelamento	das	despesas	com	os	serviços	
públicos	(EC	95)	por	20	anos,	bloqueando	os	reajus-
tes	salariais	dos	servidores	e	mantendo	a	não	abertura	
de	concursos.

•	 Seus	principais	assessores	defendem	fim	da	estabilidade	
dos	servidores	e	a	terceirização	dos	serviços	públicos.

•	 Para	o	 candidato	 “servidor	 é	o	grande	problema	da	
previdência”.

•	 É	favorável	a	aposentadoria	milionária	de	deputados	
e	senadores.

•	 Diz	que	vai	aumentar	a	idade	mínima	de	aposentado-
ria	ano	a	ano,	fazendo	os	trabalhadores	se	aposenta-
rem	cada	vez	mais	tarde.

•	 Defende	privilégios	para	os	militares.

•	 Votou	a	favor	da	retirada	de	direitos	dos	trabalhado-
res	que	abriu	o	caminho	para	terceirização	irrestrita	
por	meio	da	reforma	trabalhista.

•	 Seu	vice	defendeu	o	fim	do	13º	Salário.
•	 Para	o	candidato	“trabalhador	terá	de	escolher	entre	
direitos	e	emprego”.

•	 Defende	a	redução	dos	atuais	120	dias	para	30/45	dias.
•	 Votou	a	 favor	da	 legislação	que	passou	a	permitir	o	
trabalho	insalubre	de	gestantes.

•	 Disse	que	mulher	deve	ganhar	menos	porque	engravida.

•	 Vai	cobrar	20%	de	todos	os	trabalhadores/as	no	Im-
posto	de	Renda,	acabando	com	os	isentos	e	a	progres-
sividade	das	faixas	salariais.

•	 Seu	mentor	 propôs	 criar	 um	novo	 imposto	 sobre	 a	
poupança	da	população	(nos	moldes	da	CPMF).

•	Manter	o	congelamento	das	verbas	da	saúde	(EC	95).
•	 Abrir	o	SUS	para	trabalhar	para	os	Planos	de	Saúde	
como	médicos	credenciados,	fazendo	com	que	a	po-
pulação	fique	no	final	da	fila.

•	 Incentivar	o	Ensino	a	Distância	(EAD)	desde	o	Ensi-
no	Fundamental.

•	 Criar	uma	escola	militar	em	cada	Estado.
•	Militarização	das	escolas,	tirando	os	servidores	e		en-
tregando	a	gestão	para	oficiais	reformados	das	forças	
armadas.

•	 Responsabilizar	o	cidadão	pela	sua	própria	segurança.
•	 Reduzir	a	maioridade	penal,	colocando	crianças	e	jo-
vens	infratores	no	sistema	prisional	junto	com	adultos.

•	 Autorização	para	policiais	matarem	em	operações	em	
favelas	e	bairros	pobres.

•	 Liberar	a	posse	de	armas	para	todos,	como	ocorre	nos	
Estados	Unidos.

•	 Não	apresenta	propostas.
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HADDAD
•	 Propõe	revogar	as	reformas	de	Temer	que	atingem	os	
trabalhadores	e	os	modelos	de	entrega	a	estrangeiros	
das	riquezas	nacionais.	

•	 Revogar	o	congelamento	por	20	anos	do	orçamento	
para	os	serviços	públicos	(EC	95),	viabilizar	aumen-
tos	salariais	dos	servidores	e	a	abertura	de	novos	con-
cursos.

•	Manterá	a	estabilidade	dos	servidores.

•	 Estabelecerá	o	teto	do	serviço	público	(salário	do	pre-
sidente	da	República)	para	acabar	com	as	super-apo-
sentadorias	dos	marajás,	deputados	e	senadores.

•	 Convergência	entre	os	regimes	próprios	da	União,	dos	
Estados,	do	DF	e	dos	Municípios	com	o	regime	geral.

•	 Vai	revogar	a	reforma	trabalhista	de	Temer	e	do	Con-
gresso	dos	300	picaretas,	recuperando	os	direitos	rou-
bado.

•	 Defende	 a	 ampliação	 da	 licença	 maternidade	 para	
180	dias	para	todas	as	trabalhadoras	gestantes.

•	 Vai	revogar	a	legislação	que	permite	gestantes	traba-
lharem	em	locais	insalubres.

•	 Quem	ganha	até	5	salários	mínimos	(R$	4750,00)	não	
pagará	Imposto	de	Renda	e	vai	rever	a	tabela	para	os	
salários	médios.

•	 Cobrará	impostos	sobre	as	grandes	fortunas	e	os	divi-
dendos	dos	grandes	acionistas	de	empresas.

•		Implantação	total,	fortalecimento	e	investimentos	no	
Sistema	Único	de	Saúde	(SUS)	para	a	universalização	
do	direito	à	saúde.

•	Retomada	do	Mais	Médicos,	Saúde	da	Família,	SAM	e	
Farmácia	Popular	para	atender	a	população.

•	 Revogação	 da	 reforma	 do	 Ensino	Médio	 e	 rever	 as	
BNCC	que	atualmente	visa	retirada	das	disciplinas	de	
artes,	humanidades	e	ciências	do	currículo.

•	 Investir	10%	do	PIB	na	educação	com	mais	dinheiro	
para	creches,	escolas	e	universidades.

•	 Colocar	a	Polícia	Federal	para	combater	organizações	
criminosas.

•	 Plano	Nacional	de	Redução	de	Homicídios	para	re-
dução	expressiva	de	mortes	violentas.

•	 Sistema	Único	de	Segurança	Pública	–	SUSP	com	a	inte-
gração	com	governos	estaduais	e	municipais,	com	foco	
em	inteligência,	priorização	da	vida,	controle	de	armas,	
repactuação	das	relações	entre	polícias	e	comunidades,	
prevenção	e	valorização	profissional	dos	policiais.

•	 Retomada	 do	 Programa	 Minha	 Casa	 Minha	 Vida	
com	a	meta	de	2	milhões	de	moradias	até	2022,	prio-
rizando	famílias	populares.
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