
Ano XXV - Nº 1265 

Jornal do Sintufrj
A SERVIÇO DA CATEGORIA

Edição digital – 5 de outubro de 2018 www.sintufrj.org.br

Farinha do 

saco
mesmo 

Bolsonaro é Temer, Temer é Bolsona-
ro. Servem aos mesmos senhores: os 
ricos e poderosos. Temer já fez parte 
do serviço; Bolsonaro quer avançar 
mais ainda no ataque a direitos dos 
trabalhadores e ferrar o povo. Faz 
parte do plano acabar com o 13º 
salário, mudar a Previdência para 
pior, pôr fim à estabilidade do 
servidor público, privatizar tudo. 
A Universidade Pública não tem 
lugar nesse projeto.
A diferença entre Temer e Bolsonaro 
é que o candidato é a expressão 
fascista, a besta-fera que a elite 
abraça para impor seus interesses.
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Universidade, segundo o 
candidato da extrema-direita

Assessor anuncia fim da consulta interna para a escolha de reitor. Na UFRJ, 
esse modelo, por meio de lista tríplice, acontece há mais de 30 anos

Segundo o site Exame, o can-
didato do PSL confirmou 
que pretende diminuir os 

investimentos no ensino supe-
rior por causa de uma suposta 
preponderância da esquerda 
nos meios universitários. Ele 
repetiu a ameaça em entrevista  
à GloboNews, no dia 28 de agosto.

O general da reserva Alés-
sio Ribeiro Souto, assessor da 
campanha de Bolsonaro para 
opinar sobre educação, ciência 
e tecnologia, disse ao UOL sobre 
a autonomia das universidades 
federais que o modelo de esco-
lha dos reitores, baseado em 
uma eleição interna, precisa ser 
revisto.

 “Se você tem a eleição com os 
resultados que você tem no Brasil, 
eu, pessoalmente, não considero 
isso democrático. Você não pode 
ter um processo democrático que 
resulte em gestores de uma ativi-
dade fundamental que só sejam 

majoritariamente integrantes 
de uma corrente do pensamento 
político e ideológico”, disse ao 
site UOL notícias.

O general defendeu a elimi-
nação do que classifica como 
“ideologização” na educação 
brasileira e que “os livros de his-
tória que não tragam a verdade 
sobre 64 sejam eliminados”.

Educação a distância
 Bolsonaro disse que vai 

trocar a educação presencial 
pela educação a distância em 
todos os níveis de ensino. Ele é 
contra qualquer discussão sobre 
diversidade nas escolas e declara 
que vai entrar com um lança-
-chamas no MEC para queimar 
e retirar os simpatizantes do 
patrono da educação brasileira, 
Paulo Freire. 

O candidato anunciou, 
também, que vai acabar com o 
Ministério da Cultura.

Sete mandatos no Parlamento, 
três filhos políticos, evolução pa-
trimonial generosa. Um dos filhos, 
Eduardo Bolsonaro, deputado 

Corrupção, delinquência, agressividade
Segundo uma revista que teve acesso a processo na Justiça, 

filho teve evolução patrimonial de 432%

federal por São Paulo, teve seu 
patrimônio aumentado em 432%. 
Num processo de divórcio, a ex-
-mulher do candidato o acusa de 

furtar um cofre de banco, ocultar 
patrimônio, receber pagamentos 
não declarados e  de agressividade, 
diz a revista Veja.

O mercado está em euforia. 
A especulação financeira 
faz a festa com as pesquisas 
eleitorais. Os ricos estão vendo 
longe. Se Bolsonaro sobe, o 
mercado explode de ganhar 
dinheiro. Mas não foram as 
vendas do mercado com o 
povo comprando alimentos 
que subiram. Não são as 
vendas do mercadinho. É o 
mercado financeiro, dos ban-
queiros, que não sabem mais 
onde botam tanto dinheiro. 

O mercado em euforia, mas 
não é o povo comprando comida

A bolsa subiu, mas não é 
o Bolsa Família, é a Bolsa de 
Valores, daqueles que viajam 
e moram em Miami. Quem 
comprou um milhão de 
dólares em ações na segunda- 
-feira ganhou na terça-feira 
750 mil dólares. Enquanto o 
pobre para ganhar isso tem 
que trabalhar 100 anos. Não 
tem nada para o pobre, é só 
para o rico.

Texto de Hildegard Angel 
(Jornal do Brasil – 4/10/2018

Foto: Renan Silva

Foto: Internet

UFRJ. Num eventual governo Bolsonaro, não há esperança para a conclusão de obras inacabadas

ARMADO. Cena que se repete na pose estridente do candidato que aposta na violência
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Circo de horrores
Férias remuneradas e 13º correm risco. Vice de Bolsonaro 

quer acabar com a estabilidade no serviço público

O general Hamilton 
Mourão (PRTB), 
candidato a vice-

-presidente na chapa 
de Jair Bolsonaro (PSL), 
defende acabar com a 
estabilidade no serviço 
público, afirmando que 
é preciso aproximar a 
administração pública 
da gestão privada. 

Mais recentemente, 
criticou direitos traba-
lhistas como 13º salário 
e férias. Segundo ele, 
que se referiu a esses 
direitos como "jabuti-
cabas" que prejudicam 
os empresários, "são 
coisas que só aconte-
cem no Brasil". 

A forte repercus-
são negativa forçou o 
candidato da extrema-
-direita a desautorizar 
as falas do vice no dia 
seguinte, por meio de 
nota oficial. Mas dias 
depois o general Mou-
rão voltou a bater na 
mesma tecla. O certo 
mesmo é que Bolso-
naro, historicamente, se 
posiciona contra os di-
reitos dos trabalhadores.
 (Com texto da CUT Nacional)

Bolsonaro é Temer
O economista Paulo Guedes, 
guru de Jair Bolsonaro, em en-
trevista à revista Exame disse 
que, como eventual ministro 
da Fazenda, irá manter parte da 
equipe de Temer. 

Tem fundamento. O candi-
dato do PSL representa o mes-
mo projeto do atual governo. 

A emenda constitucional 
que congela gastos na educa-
ção, saúde e área social por 
20 anos (emenda do teto de 

gastos), a reforma trabalhista 
que rasgou a CLT, a institucio-
nalização da terceirização pa-
vimentaram o caminho para 
o aprofundamento de medidas 
que prejudicam a maioria da 
população.

Ou seja, a política de arrasa 
quarteirão contra os trabalha-
dores implantada pelo governo 
do golpe é, na essência, o proje-
to econômico que levará o povo 
ao abismo se a tragédia da elei-

ção da direita se consumar.
O próximo passo, ainda este 

ano, como anunciou Temer, se-
ria a aprovação da reforma da 
Previdência, aquela que levou  
sindicatos e movimentos sociais 
às ruas o suficiente para impe-
dir sua aprovação pelo Congres-
so apodrecido. 

“Quero anunciar que, pas-
sadas as eleições, buscarei fa-
zer a reforma da Previdência”, 
anunciou o presidente golpista 
há alguns dias. Informações 
dão conta de um acordo de ga-
veta para que isso aconteça em 
novembro, se um candidato 
progressista não for eleito.

Tem que vender tudo
“O que puder jogar para a inicia-
tiva privada, você tem que jogar”, 
disse Bolsonaro à imprensa. Já o 
economista Paulo Guedes, que 
coordena o programa de gover-
no do candidato e é seu “Posto 
Ypiranga”, é direto: “Tinha que 
vender tudo”. 

Robin Hood às avessas

Haddad: trabalhadores que 
ganham até R$ 4.750 não 
pagarão Imposto de Renda 

Bolsonaro:  Até os trabalhadores 
mais pobres pagarão 20% de 
Imposto de Renda

MASSA DE DESEMPREGADOS sob viaduto em São Paulo: política econômica do governo fascista vai agravar a crise 

GUEDES, figura sinistra
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Mulheres

Tortura

O maior ato de massas desta campanha foi puxado pelas mulheres. 
O #EleNão encheu ruas e praças de cidades brasileiras. 

Em capitais importantes do mundo, o movimento atraiu protes-
tos. O desprezo manifesto de Bolsonaro pelas mulheres foi a causa.

O que ele diz

Mãe e avó
"Família sempre foi o núcleo central. A partir do momento que a 
família é dissociada, surgem os problemas sociais que estamos 
vivendo e atacam eminentemente nas áreas carentes, onde não 
há pai nem avô, é mãe e avó. E por isso torna-se realmente uma 
fábrica de elementos desajustados e que tendem a ingressar em 
narcoquadrilhas que afetam nosso país."

General Hamilton Mourão, em evento do Sindicato 
da Habitação (Secovi), em São Paulo, 17/9/2018

“Não te estupro porque você não merece.”
Para a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), em dezembro de 2014

“Mulher deve ganhar salário menor porque engravida. Quando 
ela voltar [da licença-maternidade], vai ter mais um mês de férias, 
ou seja, trabalhou cinco meses em um ano.”

Em entrevista ao jornal Zero Hora, em fevereiro de 2015

O que diz o vice

Além de perseguições e assassinatos, a tortura foi prática comum du-
rante as duas décadas de ditadura civil-militar. O coronel Brilhante 
Ustra, do Exército, chefe da tortura em São Paulo, foi homenageado 
por Bolsonaro em rede nacional quando votou o golpe da Dilma. 
Veja o que ele disse sobre direitos humanos.

“Sou capitão do Exército, minha missão é matar.”
Em palestra em Porto Alegre, em junho de 2017

“O erro da ditadura foi torturar e não matar.”
Em participação no programa Pânico, da rádio Jovem Pan, em julho de 2016

“Pinochet devia ter matado mais gente.”
Sobre a ditadura chilena de Augusto Pinochet, em entrevista à revista Veja, 

edição 1575, de 2 de dezembro de 1998

"No período da ditadura, deviam ter fuzilado uns 30 mil corruptos, 
a começar pelo presidente Fernando Henrique."

Em maio de 1999, num programa de TV, ao defender o 
fechamento do Congresso Nacional

"Desaparecidos do Araguaia? Quem procura osso é cachorro."
Para familiares de desaparecidos na ditadura, em cartaz anexado na entrada 

de seu gabinete na Câmara dos Deputados, em maio de 2009

O vice
"Direitos humanos são para humanos direitos."

General Mourão, 17/9/2018, no Secovi

DIREITOS HUMANOS

1 2

3

MAR DE GENTE. O sábado de Primavera 29 entrou para a história da Cinelândia. O #EleNão 
levou milhares à praça mais famosa do Rio. Foi a maior manifestação de mulheres no país

1 –  Coronel Brilhante Ustra, 
que atendia pelo codinome 
de Doutor Tibiricá nas 
masmorras da ditadura. 
Chefiou máquina de torturas 
e assassinatos do Exército.

2 –  Pau de arara, criação 
genuinamente brasileira, 
para torturar presos comuns, 
passou a ser utilizado no 
suplício de perseguidos pelo 
regime militar.

3 –  Augusto Pinochet, 
que comandou a mais 
sanguinária ditadura do 
Chile, depois de derrubar o 
governo de Salvador Allende 
para implantar modelo 
econômico parecido com o 
proposto por empresários a 
Bolsonaro.

Fotos: Internet
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