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O RISCO 
BOLSONARO
A ascensão de uma onda conservadora canalizada em 

seu expoente máximo, o candidato à Presidência da Re-
pública Jair Bolsonaro (PSL), tem potencial para causar 
uma série retrocessos em relação aos direitos de toda a 
população do Brasil. Basta ler suas propostas para ver que 
estão em risco a educação, a saúde, a Previdência Social e 
até a própria democracia, uma vez que o candidato defen-
de abertamente práticas como a tortura, afirmou que vai 
acabar “com todos os ativismos” e seu candidato à vice-
-presidência, General Hamilton Mourão, falou até em um 
“autogolpe” para governar o país com plenos poderes.

Um governo Bolsonaro deve aprofundar ainda mais os 
ataques aos direitos iniciados por Temer, como a reforma 
trabalhista e a lei da terceirização irrestrita. Recentemen-
te, Mourão já disse que o 13° salário “é uma jabuticaba”. 
Outras declarações mostram que há risco também em 
relação a direitos como férias, igualdade salarial entre 
homens e mulheres e até mesmo FGTS, com a criação da 
“carteira de trabalho verde e amarela”.

O guru econômico de Bolsonaro e futuro ministro da 

Fazenda em caso de vitória, Paulo Guedes, deixou claro 
qual é o plano econômico do governo em entrevista re-
cente à GloboNews: “Por mim todas (empresas) em que o 
governo tem participação serão vendidas”. Paulo Guedes 
defende abertamente que até Caixa Econômica Federal, 
Banco do Brasil, Petrobrás, Eletrobras, BR Distribuidora 
entre outras sejam entregues de mão beijada ao capital 
internacional.

O próprio Bolsonaro havia declarado que de 150 esta-
tais, ao menos 50 seriam privatizadas ou extinguidas já no 
primeiro ano de governo. Ao ver a repercussão negativa, 
no entanto, Bolsonaro se apressou em afirmar que não 
pretende privatizar “o miolo da Petrobrás”. Com essa nova 
aparição o candidato fez com que a empresa perdesse 
R$12,5 bilhões em ações na bolsa de valores.

Estes são apenas alguns dos riscos que a eleição de 
Bolsonaro vai trazer aos trabalhadores e a população do 
Brasil em geral. Confira abaixo outras ameaças e pense 
bem antes de depositar seu voto em quem não representa 
os interesses do país.

Ao longo do primeiro turno, o Sindipetro-LP já 
havia se posicionado contra o retrocesso que repre-
senta a candidatura de Jair Bolsonaro. No dia 29 de 
setembro, por exemplo, nos incorporamos à manifes-
tação #EleNão, que lotou a Praça da Independência, 
em Santos. 
No entanto, naquele momento optamos por não 
indicar voto em nenhum candidato por entender que 
havia mais de uma candidatura reivindicada pelos 
trabalhadores e pelo campo progressista. 
Mas neste segundo turno, onde se apresentam so-
mente duas candidaturas, a eleição é outra. Barrar 
Bolsonaro passa necessariamente pelo voto em 
Haddad 13. 

Como um sindicato combativo, que sempre defendeu 
a Independência diante de qualquer governo, temos 
muitas criticas às gestões petistas. Mas hoje o de-
bate que se impõem não é sobre quais as melhores 
propostas ou qual o melhor candidato. A questão que 
se impõe é em qual governo teremos a liberdade de 
protestar e reivindicar nossos direitos. 
Bolsonaro já declarou que os sindicatos precisam 
ser varridos do país e que irá acabar com todo tipo 
de ativismo. Em outras palavras, já elegeu os traba-
lhadores e seus sindicatos como inimigos. 

Nós, do Sindipetro-LP, continuaremos a defender 
os interesses da categoria petroleira seja qual for o 
governo.
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Mas além destes já graves riscos que ameaçam 
toda a população, existem ainda outros específi-
cos para algumas categorias. Uma das mais ame-

açadas pelos planos de Bolsonaro é a petroleira.  O plano 
inicial do candidato previa a total privatização da Petro-
brás.

Apesar de vender uma imagem de nacionalista, que de-
fende os interesses da população brasileira, Bolsonaro 
age como um verdadeiro entreguista. Já em 2016, como 
deputado federal, votou de forma favorável ao projeto de 
lei 4567 que permitiu a empresas multinacionais explorar 
petróleo do pré-sal sem a necessidade da participação da 
Petrobrás no consórcio, que antes tinha direito a 30% do 
petróleo explorado.

Não é à toa que atualmente defende mudança no modelo 
de exploração do pré-sal, que hoje acontece sob o regi-
me de partilha. Além disso, deixou claro, por exemplo, que 

pretende vender as participações do governo nas áreas de 
refino, distribuição e transporte relacionados a combustíveis.

Sob a desculpa de realizar uma devassa para limpar a 
empresa, Bolsonaro na verdade entrega trilhões de dólares 
do patrimônio nacional e realiza a transferência de empre-
gos qualificados para especialistas estrangeiros das petro-
leiras internacionais. 

Nessa entrega estão inclusas até mesmo as gigantescas 
reservas de petróleo do pré-sal, que tornaram o Brasil a 
principal fonte de novo petróleo convencional do mundo. 
As reservas de petróleo do pré-sal são estimadas em 200 
bilhões de barris, o que pode valer até R$ 50 trilhões.

Dessa forma, Bolsonaro aprofunda ainda mais a entrega 
do nosso petróleo aos estrangeiros e o desmonte da Pe-
trobrás acelerado pelo governo de Michel Temer (MDB). 
Não podemos permitir que Bolsonaro seja eleito e continue 
esse processo.

BOLSONARO QUER O ENFRAQUECIMENTO 
E A PRIVATIZAÇÃO DA PETROBRÁS
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ATAQUE À APOSENTADORIA
O plano de governo de Bolsonaro vai atingir em cheio a 

Previdência Social e o direito à aposentadoria dos trabalhadores, 
tanto do setor público quanto do privado. Em suas propostas, 
defende abertamente uma mudança no modelo atual, de 
repartição, para outro de capitalização. No modelo de repartição, 
as contribuições dos trabalhadores da ativa bancam o benefício 
de quem já se aposentou. Já no sistema de capitalização a cada 
trabalhador forma uma espécie de poupança com suas próprias 
contribuições. 
O principal risco desse sistema, além da transição custosa, é que os 
trabalhadores mais pobres serão penalizados. No mercado brasileiro 
não há estabilidade no emprego, boa parte da população tem 
qualificação baixa e pode ter dificuldade em conseguir uma quantia 
suficiente para bancar sua aposentadoria no futuro. 
O primeiro país a aplicar a capitalização da Previdência proposta 
defendida por Bolsonaro foi o Chile, ainda na década de 80, quando 
governado pelo ditador Augusto Pinochet. Trinta e sete anos depois, 
no entanto, o Chile passa por um grave problema relacionado à 
mudança: o baixo valor recebido pelos aposentados. Quase todos 
(90,9%) recebem menos de 149.435 pesos (cerca de R$ 694,08), 
enquanto o salário mínimo chileno é de 264 mil pesos (cerca de R$ 
1,226.20). 
O sistema se mostrou insustentável em grande parte devido aos 
trabalhadores que não conseguem contribuir com o suficiente para 
garantir a aposentadoria, por receberem baixos salários ou terem de 
atuar no mercado informal. Além disso, as AFPs (administradoras 
de fundos de pensão) ainda ficam com parte do dinheiro acumulado 
pelos trabalhadores ao longo da vida laboral. Nos últimos anos, 
centenas de milhares de manifestantes foram às ruas para protestar 
contra o sistema de previdência privado. 
Também é preciso ressaltar que tanto os reajustes dos benefícios 
do INSS quanto da Petros serão menores. O processo de desmonte 
iniciado por Temer através do Plano de Equacionamento do Déficit 
(PED), deve se aprofundar em um possível governo Bolsonaro e esse 
será apenas um dos ataques contra a Petros. 
Como se não bastasse, o candidato deixa claro que pretende 
aumentar a idade mínima da aposentadoria e o tempo de contribuição 
no serviço público para 61 e 36 anos, respectivamente. Bolsonaro, na 
verdade, quer que todos morram trabalhando. Temos que evitar que 
isso aconteça e lutar para garantir que os trabalhadores possam se 
aposentar.



PAULO GUEDES É INVESTIGADO POR 
FRAUDE ENVOLVENDO A PETROS

Um dos pontos críticos a serem observados são os negó-
cios do guru econômico de Bolsonaro, Paulo Guedes. Além 
de ser investigado por suspeita de fraude pelo Ministério 
Público Federal em Brasília, Paulo Guedes também foi citado 
em decisão da 5ª Vara Criminal Federal do Rio que condenou 
três executivos da Dimarco, empresa com a qual Guedes 
mantinha estreita relação através de sua corretora GPG, tam-
bém por fraude.

No primeiro caso a suspeita é de que Guedes tenha se 
associado a outros executivos para fraudar negócios esti-
mados em ao menos R$ 1 bilhão ligados a fundos de pensão 
estatais, como a Petros, Previ, Funcef, Postalis e BNDESPar. 
Já no segundo caso, os executivos da Dimarco manipularam 
títulos na bolsa para lesar a Fundação de Assistência e Pre-
vidência Social do BNDES. Enquanto a Fapes teve prejuízo 
de R$ 12,8 milhões entre janeiro de 2004 e setembro de 2005, 
os executivos lucraram R$ 5,85 milhões. Somente a correto-
ra de Paulo Guedes lucrou quase R$ 600 mil.

Agora tente pensar no resultado de entregar nas mãos de 
uma pessoa suspeita de fraudes, envolvendo fundos de pen-
são estatais, a economia do País. Imagine o que Guedes po-
deria fazer com a Petros, por exemplo, se tivesse o poder de 
um ministro da Fazenda e pudesse definir a política econô-
mica do Brasil. Os trabalhadores têm que evitar esse ataque.

RESOLUÇÃO 23 PODE SER ACELERADA

A resolução 23 da CGPAR (Comissão Interministerial de 
Governança Corporativa e de Administração de Participa-
ções Societárias da União) definiu um prazo de 48 meses 
para que todos os trabalhadores de empresas estatais mi-
grem para um sistema de contribuição aos planos de saúde 
dividido igualmente entre empresa e funcionário. Atualmente 
a divisão é de 70% para as empresas e 30% para os funcio-
nários.

Com a resolução 23, que pode ser acelerada no governo 
Bolsonaro, trabalhadores de empresas estatais que utilizam 
planos de saúde como a AMS (Assistência Multidisciplinar 
de Saúde) terão custos muito maiores. Ela fere ainda o prin-
cípio de livre negociação, acaba com a garantia do pós em-
prego, indica o não detalhamento do plano no ACT, esvazian-
do a força coletiva dos trabalhadores e sugere a privatização 
dos planos, o que vai de encontro aos planos privatizantes 
de Bolsonaro para o setor público do país.

SEM A PETROBRAS NÃO HÁ PETROS 
E  AMS  E  NÃO HÁ FUTURO PARA 
OS TRABALHADORES DA ATIVA,  

APOSENTADOS E PENSIONISTAS.
 NÃO HÁ FUTURO PARA O BRASIL!


