
SETORES DO EMPRESARIADO 
QUEREM RETORNO

DAS PRIVATIZAÇÕES
E FLEXIBILIZAÇÃO

DE DIREITOS

Enquanto boa parte da 
nação ainda está estarre-
cida com a forma como 
se deu a votação que re-
sultou na admissibilidade 

do processo de impeachment da 
presidenta Dilma Rousse� , o setor 
que representa o empresariado 
já começa a cobrar do vice-presi-
dente Michel Temer (caso venha 
a ocupar de forma ilegítima a Pre-
sidência) que coloque em prática 
as propostas do plano “Uma Ponte 
Para o Futuro”. 

De acordo com o portal Brasil 
247 e a grande imprensa, o pri-
meiro passo seria a retomada da 
agenda de privatizações, afetan-
do diretamente empresas como: 
Caixa Econômica Federal, Banco 
do Brasil, Correios e Petrobrás.

Outros pontos seriam uma re-
forma da Previdência que resul-
taria na adoção de idade mínima 
e a desvinculação do salário mí-
nimo para o pagamento dos bene-
fícios previdenciários. Trocando em 
miúdos, as pessoas teriam de tra-

balhar mais para receber aposenta-
dorias inferiores ao salário mínimo.

Um detalhe indignou tanto 
quem é contrário quanto a favor 
do golpe, e foi destaque na im-
prensa internacional: o fato do 
processo ser conduzido por Edu-
ardo Cunha (PMDB-RJ), que res-
ponde no STF (Supremo Tribunal 
Federal) por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro.

Cunha também cometeu que-
bra de decoro parlamentar ao 
negar que possuía contas no exte-
rior. Segundo o Ministério Público 
da Suíça, quatro contas atribuídas 
ao presidente da Câmara e à mu-
lher dele, Cláudia Cordeiro Cruz, 
não declaradas à Receita, recebe-
ram R$ 23,2 milhões. Outro pon-
to que revoltou muita gente foi a 
apologia ao golpe militar e à tor-
tura. Esse tipo de postura é con-
siderado crime por desrespeito à 
Constituição Federal. 

Agora caberá ao Senado ana-
lisar sobre o impeachment ou não 
da presidenta Dilma Rousse� . 

CASO MICHEL TEMER 
ASSUMA A PRESIDÊNCIA 
TRABALHADORES TÊM DE SE 
MOBILIZAR POR DIREITOS.
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VEJA AS PRINCIPAIS PROPOSTAS DO PLANO 
“UMA PONTE PARA O FUTURO” E ENTENDA

O QUE ESTÁ EM JOGO HOJE NO BRASIL:

Idade mínima de 
aposentadoria não 
inferior a 65 anos
para homens e 60
para mulheres

 Todos terão de trabalhar 
mais para ter direito à 
aposentadoria.

Fim da política
de valorização do 
salário mínimo
 Anula-se a regra de reajuste 

anual do salário mínimo (cor-
reção da in� ação mais o per-
centual médio de crescimento 
do PIB nos dois anos anterio-
res), que garantiu valorização 
de 76% nos últimos 12 anos.

Fim do piso 
para benefícios 
previdenciários

 Com a proposta de eliminar a 
indexação de qualquer benefí-
cio previdenciário com o valor 
do salário mínimo, o trabalha-
dor poderá receber como apo-
sentadoria um valor inferior ao 
salário mínimo vigente.

Fim do regime de 
partilha no setor
de óleo e gás

 Abre-se mão de recursos do 
Pré-Sal, que revolucionariam 
a educação e saúde no Brasil, 
para entregá-los para petro-
leiras estrangeiras.

Terceirização
fraudulenta

 Aliado de Temer, o deputado 
Eduardo Cunha (réu na Lava Jato) 
defende a legalização da terceiri-
zação ampla e irrestrita da força 
de trabalho, inclusive para ativi-
dades-� m das empresas, o que 
traria prejuízos inestimáveis aos 
trabalhadores. Terceirizados tra-
balham mais, ganham menos e 
sofrem mais com acidentes e do-
enças ocupacionais.

Reforma tributária
em benefício dos
muito ricos

 Apresenta-se como intenção de 
simpli� car o sistema tributário. 
No entanto, o plano não ataca 
a real e mais perversa distorção 
deste sistema: pobres, trabalha-
dores e classe média pagam pe-
sados impostos; enquanto ricos, 
latifundiários, multinacionais e 
rentistas pagam proporcional-
mente muito menos. Conheça 
propostas para um sistema tri-
butário mais justo em goo.gl/
kDD9CS.

Orçamento Zero 

 Receitas hoje destinadas para 
saúde, educação e demais polí-
ticas sociais não seriam mais vin-
culadas aos percentuais mínimos 
previstos na lei orçamentária. Ao 
invés de ser obrigado por lei a 
investir em saúde e educação, o 
governo � caria livre para decidir 
onde aplicará recursos.

Prevalência do 
negociado sobre
o legislado

 Acaba com a CLT ao permitir 
que convenções e acordos co-
letivos prevaleçam sobre a le-
gislação trabalhista. A proposta 
não leva em conta a existência 
de sindicatos fracos, pouco 
transparentes e democráticos, 
alguns que inclusive sofrem in-
terferência patronal.

Política privatista de 
desenvolvimento

 Ampliação das privatizações e 
concessões no país. Isso soma-
do ao apoio ao PLS 555, conhe-
cido como Estatuto das Estatais, 
que obriga empresas estatais 
de economia mista, como a 
Caixa, a tornarem-se socieda-
des anônimas, submetidas não 
mais ao interesse público, e sim 
à lógica do mercado.


