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E s t a d o  d e  A l e r t a

Companheiros, 

 Estamos em momento de luta iminente! 
O processo eleitoral brasileiro define, claramente, 
dois rumos para a nossa nação: a democracia e o 
desenvolvimento, representado por Fernando Ha-
ddad, ou a intolerância, a violência e o medo, re-
presentado por Jair Bolsonaro e seus seguidores. 
Em todo o país, já foram mais de 50 episódios de 
violência e agressão, protagonizados por apoiado-
res do “mito”. Símbolos nazistas como a suástica 
tem sido desenhados e disseminados, a violência 
contra os negros e homossexuais cresceu assusta-
doramente. 

 Nosso país, que antes era símbolo de paz e 
de união, está em guerra, porque está sendo pro-
pagado que a única forma de “resolver os proble-
mas” é através da violência, da intolerância, que 
não abre espaço nem para o diálogo, nem para a 
convivência fraterna entre as diferenças. 
Neste processo, o Sintsep-GO – como defensor 
da classe trabalhadora brasileira –compreende 
que não pode e não deve ficar neutro. Em defesa 
da democracia, das liberdades individuais e da 
Constituição, das políticas socias e do crescimen-
to do Brasil para os brasileiros, recomendamos o 
voto em Fernando Haddad, 13, contra o retroces-
so que ameaça a nossa nação.

 Abaixo, listamos vários motivos para de-
fender o voto em Fernando Haddad, e vários ou-
tros para não aceitarmos, de maneira alguma, 
que o golpista Jair Bolsonaro assuma a presidên-
cia da República:

Fernando Haddad é professor, advogado e políti-
co brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores 
(PT). Foi ministro da Educação de 2005 a 2012 e 
prefeito da cidade de São Paulo de 2013 a 2016. 
É professor de ciência política da Universidade de 
São Paulo (USP), instituição pela qual se graduou 
bacharel em direito, mestre em economia e dou-
tor em filosofia. 

Jair Bolsonaro é um militar da reserva e político 
brasileiro, filiado ao Partido Social Liberal (PSL). É 
deputado federal desde 1991, atualmente em seu 
sétimo mandato, eleito pelo Partido Progressista 
(PP), partido com maior envolvimento em escân-
dalos de corrupção nos últimos tempos, de acordo 
com o site Congresso em Foco (https://congresso-
emfoco.uol.com.br/especial/noticias/pp-pmdb-
-pt-e-psdb-sao-os-partidos-com-mais-parlamen-
tares-sob-suspeita/).  

Fernando Haddad representa o projeto de centro-
-esquerda para o Brasil, tem como horizonte con-
tinuar a expansão do Estado de bem-estar social 
capaz de reduzir a pobreza e diminuir as desigual-
dades imensas de nossa sociedade. Seus eixos de 
trabalho são os mesmos que fizeram dos governos 
do ex-presidente Lula os melhores dos últimos 30 
anos para o Brasil, segundo a Fundação Getúlio 
Vargas (https://economia.uol.com.br/noticias/
redacao/2010/02/11/era-lula-foi-a-melhor-fase-
-da-economia-brasileira-dos-ultimos-30-anos-diz-
-fgv.htm). 

Jair Bolsonaro traz uma mescla temerosa de con-
servadorismo nos costumes e liberalismo radical 
no campo econômico, que visa limitar ao máximo 

o insuficiente, mas relevante aparato de bem-
-estar social que construímos a partir de 1988 e 
desmontar os órgãos que capacitam o Estado bra-
sileiro a conduzir estratégias de desenvolvimento 
mais autônomas, como a Petrobras, o BNDES, a 
Caixa Econômica e outros órgãos/empresas esta-
tais.

Fernando Haddad foi o Ministro da Educação de 
Lula, que implantou o Piso Salarial Nacional do 
Magistério, que estabeleceu, pela primeira vez na 
história, um piso nacional para professores de es-
colas públicas da Educação Básica. 

Fernando Haddad foi o responsável pela criação 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb), que atende a toda a Educa-
ção Básica, da creche ao Ensino Médio. Em 2007, 
criou o Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) para avaliar a qualidade do ensino 
nas escolas públicas.

Fernando Haddad criou o Programa Universidade 
para Todos (Prouni), programa que concedeu bol-
sas de estudo a alunos de baixa renda ou vindos do 
sistema público em instituições privadas de ensi-
no, que beneficiou mais de 2 milhões de estudan-
tes. Ele ampliou e reestruturou o Fies, reduzindo 
os juros do financiamento, e o prazo de carência 
foi estendido para 18 meses. Após as mudanças, 
foram firmados mais de 1,16 milhão de contratos 
pelo Fies, até 2014.

Com Fernando Haddad, os governos federais do 
PT criaram 18 novas universidades federais e 173 

A LUTA É PELA DEMOCRACIA!
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EXPEDIENTE

campi universitários. A rede federal de ensino téc-
nico também teve a maior expansão de sua his-
tória. Foram mais de 126 cidades que receberam 
campus de universidades federais e mais de 214 
cidades que receberam campus de institutos fe-
derais.

Fernando Haddad foi considerado, por suas polí-
ticas sociais e reformas do sistema de mobilida-
de, um prefeito visionário pelo Wall Street Jour-
nal (um dos maiores jornais norte-americanos) e 
recebeu o prêmio Michael Bloombert, da ONU, 
como o melhor prefeito da América Latina, quan-
do esteve à frente da cidade de São Paulo. Com o 
resultado do prêmio, a cidade de São Paulo rece-
beu US$ 5 milhões (o equivalente a cerca de mais 
de R$ 20 milhões) para implementar o projeto Li-
gue os Pontos, que beneficiou toda a beneficiar 
toda a população.

Jair Bolsonaro participou ativamente do governo 
golpista de Michel Temer, e votou FAVORÁVEL a 
todas as reformas que tiraram direitos dos tra-
balhadores brasileiros (Reforma Trabalhista, EC 
95/2016, Terceirização irrestrita). Ele tentou ain-
da retirar os direitos das empregadas domésticas, 
votando CONTRA a EC 72/2013, que igualou os 
direitos dos trabalhadores domésticos aos demais 
trabalhadores brasileiros.

Jair Bolsonaro pretende atacar e retirar direitos 
trabalhistas fundamentais como a estabilidade 
no serviço público e o 13º Salário, conforme já foi 
adiantado por seu vice, general Mourão.

A campanha de Jair Bolsonaro, além de não pos-
suir propostas consolidadas para as principais de-
mandas do país, é toda baseada em fake News 
(notícias falsas), espalhadas por grupos de what-
sapp, cujo conteúdo está sendo desmentido dia 
após dia, pelas instituições sérias que trabalham a 
comunicação no Brasil.

Jair Bolsonaro é homofóbico, apoiador do golpe 
militar, defensor da tortura e dos torturadores, 
adepto a posturas racistas e misóginas (considera 
a mulher inferior e submissa ao homem).  

Jair Bolsonaro, e seus filhos (políticos profissio-
nais), faz uso do auxílio-moradia, em Brasília, mes-
mo possuindo imóvel na cidade. Em todos os seus 
anos de mandato, na Câmara dos Deputados, 25 
anos, foi um parlamentar inoperante, sem nenhu-
ma relevância para o país, tanto que – em todos 
esses anos – conseguiu aprovar apenas uma pro-
posta no Congresso Nacional.

Jair Bolsonaro não tem nenhuma plataforma 
política para o meio ambiente. Suas intenções, 
nesse setor, vão contra a reforma agrária, contra 
a demarcação de terras indígenas, contra a ma-
nutenção das áreas de preservação ambiental e, 
pasmem, contra a manutenção da própria Flores-
ta Amazônica (Bolsonaro concedeu entrevista ao 
El País onde deixou bem claro que pode simples-
mente vender a Amazônia para empresários inter-
nacionais, caso seja eleito presidente). 

Jair Bolsonaro – e seus filhos – estão envolvidos 
em denúncias de enriquecimento ilícito, a partir 
de matéria da Folha de São Paulo, que divulgou 
uma ampla reportagem, na qual revela o cresci-
mento vertiginoso do patrimônio da família Bol-
sonaro. Segundo a matéria, quando entrou na 
política, em 1988, Bolsonaro declarava ter ape-
nas um Fiat Panorama, uma moto e dois lotes de 
pequeno valor em Resende, no interior no Rio de 
Janeiro, valendo pouco mais de R$ 10 mil em di-
nheiro atual. Hoje, ainda de acordo com a Folha, 
o presidenciável e seus três filhos, que também 
exercem mandato, são donos de 13 imóveis com 
preço de mercado de pelo menos R$ 15 milhões, 
a maioria em pontos altamente valorizados do Rio 
de Janeiro, como Copacabana, Barra da Tijuca e 
Urca. Os bens dos Bolsonaro incluem, também, 
carros que vão de R$ 45 mil a R$ 105 mil, um jet-
-ski e aplicações financeiras, em um total de R$ 
1,7 milhão, conforme consta na Justiça Eleitoral e 
em cartórios.

Jair Bolsonaro é considerado o candidato que de-
fende a “família brasileira”. Casado pela terceira 
vez, sua primeira esposa, Ana Cristina Valle, foi 
ameaçada de morte por ele, sendo obrigada a dei-

xar o país. Não satisfeito, ele roubou R$ 1,6 milhão 
do cofre da própria mulher, além de omitir da jus-
tiça eleitoral bens equivalentes a mais de R$ 7,8 
milhões.

Fernando Haddad, embora não utilize isso como 
discurso de campanha, é casado há 30 anos com 
Ana Estela Haddad (também professora da USP), 
possui dois filhos, Frederico e Carolina, além de 
um labrador, e nunca esteve envolvido em casos 
de escândalo em sua vida pessoal, muito menos 
de agressão à sua esposa, filhos, ou à outra mu-
lher. A pergunta é: qual é a família tradicional bra-
sileira que você defende?

 Companheiro, analise as diferenças entre 
Haddad e Bolsonaro, suas qualificações profissio-
nais, suas vidas pessoais, o que defendem e como 
defendem. O futuro de nosso país e do serviço 
público dependem dessa escolha, que será crucial 
para nós, nossos filhos e nossos netos.

 Sabemos que o PT errou, e errou muito! 
Mas um erro não justifica que cometamos outro 
erro ainda maior, colocando um fascista, defen-
sor da ditadura e da tortura, do fim dos direitos 
trabalhistas, na cadeira mais importante do país. 

 Nosso voto não será apenas instrumento 
de eleição, mas de cobrança constante, para que 
os erros cometidos não se repitam. Precisamos 
preservar a DEMOCRACIA BRASILEIRA, em todas 
as suas instâncias. Fora dela, não teremos sequer 
condições de cobrar nada do próximo presiden-
te.

 Por tudo que foi dito, o Sintsep-GO defen-
de o voto com consciência, o voto da classe tra-
balhadora em Fernando Haddad, 13.


