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Aproxima-se 31 de outubro,  a data do 2º Turno da 

Eleição Presidencial. Neste processo estarão em 

disputa dois projetos de governar o país. Um deles é enca-

beçado pela candidata Dilma Rousse%  (PT), que foi ministra 

do Governo Lula  e representa a continuidade do modelo 

de governar orientado para o desenvolvimento do Brasil, 

com geração de emprego e renda, mais educação e opor-

tunidades. Com destaque para do PAC no saneamento, 

que em SC já investiu 164 milhões de reais em apenas 2 

anos. Nesses últimos 8 anos, milhões de brasileiros saíram 

:: Eleições Gerais ::

DILMA ROUSSEFF PARA CONTINUAR AVANÇANDO
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da linha da pobreza e o país cresceu signi+ cativamente.

De outro lado, está o modelo de governar neoliberal, re-

produzido pelas oligarquias que sempre dirigiram este país 

e o levaram ao atraso. A candidatura de José Serra  (PSDB)  

representa este projeto, que concentra renda nas mãos de 

poucos e governa para os interesses dos poderosos.

Nós,  trabalhadores, precisamos  nos empenhar,  no sen-

tido de garantir  que o  Brasil  não retroceda ao 

período de FHC, onde os direitos dos trabalhadores foram 

reduzidos e as empresas públicas privatizadas. 

A mídia, os representantes dos interesses do capital + -

nanceiro  e  os  defensores  do neoliberalismo não estão 

medindo esforços para eleger o candidato do PSDB. E cabe 

a nós escolher os rumos que queremos para o Brasil.
FHC (1995-2002) LULA (2003-2010)

SALÁRIO MÍNIMO

64 Dólares: 1 Cesta básica 300 Dólares: 4,5 Cestas 
básicas 

Fonte: Dieese

EMPREGO

78 mil 14 milhões

Fonte: IBGE e CAGED

ENERGIA

Apagão em 2001 e raciona-
mento de energia

Criou o LUZ PARA TODOS
Investiu em energia limpa: 
eólica.

SAÚDE

O Brasil viveu o maior surto 
de dengue.  

Regulamentou os planos de 
saúde;
Criou a FARMÁCIA POPULAR;
Reestruturou o SUS.

MOVIMENTOS SOCIAIS

Reprimiu e criminalizou os 
Movimentos Sociais; 
17/04/1996 aconteceu o Mas-
sacre de Eldorado de Carajás
17 Conferências.

Diálogo com os Movimentos 
Sociais;
Políticas Públicas foram 
elaboradas: Cultura,     
Mulheres, Juventude, Edu-
cação, Comunicação, etc; 
72 Conferências.

PRIVATIZAÇÕES

TELEBRÁS, VALE e outras em-
presas foram privatizadas;
Também desejou privatizar a 
PETROBRÁS que sucumbia.  

LULA interrompeu o proces-
so e fortaleceu as estatais 
como a PETROBRÁS, ga-
rantindo grandes conquistas 
como a auto-sufi ciência e a 
descoberta do PRÉ-SAL.

FHC (1995-2002) LULA (2003-2010)

CULTURA

Lei Rouanet: marca da 
cultura de FHC. O setor foi 
tratado como coisa de em-
presa privada.

Apostou na diversifi ca-
ção: PONTOS DE CULTURA       
espalhados pelo Brasil.

EDUCAÇÃO

Extinguiu por decreto as es-
colas técnicas e o magistério;
Excluiu as disciplinas de 
Sociologia e Psicologia nas 
escolas;
Nenhuma universidade foi 
criada.

Derrubou os decretos;
Criou o PROUNI;
Expandiu o FUNDEB;
O Brasil agora tem mais 10 
Universidades Federais e 
214 Escolas Técnicas.

ECONOMIA

Manteve reserva de U$ 185  
milhões de dólares NEGATI-
VOS.

As reservas são de 239 
bilhões no país no Governo 
LULA.

FHC enfrentou três crises 
mundiais, aumentou os  im-
postos, o salário foi desvalo-
rizado, o Brasil se endividou 
ainda mais com o FMI.

No ano passado (2009) o 
Governo LULA enfrentou a 
maior crise mundial desde 
1929, a crise não teve 
maiores efeitos no Brasil. O 
governo baixou os impos-
tos, aqueceu a produção e 
não pediu empréstimos.

Fonte: DIAP

MOBILIDADE SOCIAL

2 milhões saíram da linha da 
pobreza.

23 milhões saíram da linha 
da pobreza.

COMPARE OS GOVERNOS FHC E LULA



Em SC, o resultado eleitoral de 3 de outubro 

elegeu  como  Governador  Raimundo Colombo 

(DEM), o mesmo que, enquanto candidato, não 

assinou o Termo de Compromisso com o Setor do 

Saneamento Básico Catarinense,  elaborado pelo 

Sindicato. 

Esperamos o diálogo com o Governo do Es-

tado e que a não assinatura do Termo de Com-

promisso, por parte de Colombo, não signi+ que o 

+ m da Casan e o ataque aos trabalhadores.

Ainda assim, tendo em vista a importância 

de termos aliados que ampliem nossas forças para 

os enfrentamentos necessários, é fundamental  

destacarmos as vitórias eleitorais de candidatos 

ao Parlamento Estadual e Federal que sempre se 

mostraram nossos parceiros, na defesa intransi-

gente do patrimônio público e  dos direitos dos  

trabalhadores.

Para os catarinenses as Eleições 2010 foram 

decididas no 1º Turno

SINTAEMA-SC realiza Eleições 

para Gestão 2011/2013

Dias 10  e  11  de   novembro    serão   

realizadas as Eleições para a Diretoria do Sin-

dicato. Serão eleitos Diretores, Secretários 

Regionais e Conselheiros Fiscais, que terão a 

responsabilidade de dirigir e + scalizar o Sin-

dicato nos próximos 3 anos.

A participação dos trabalhadores nas 

Eleições Sindicais é imprescindível para for-

talecer a Entidade e construir, democratica-

mente, os rumos  das  lutas   da  categoria.

Participe das eleições do SINTAEMA-SC.

  Faça parte dessa história!

Eleições em SC

Acesse o site do SINTAEMA-SC: www.sintaema.org.br


