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LIGHT 2012
setembro de 2012 Unidade na luta

Reunião no dia 20 de setembro, às 10 horas, no Royal Esporte
Club  (ao lado do Setor Barra do Piraí) vai esclarecer

dúvidas e dar informes sobre o andamento do Processo

O ProcessoPlanos Econômicos
Por pelo menos duas décadas de sua história recente, o

Brasil foi forçado a enxergar a política econômica como um
conjunto de medidas de impacto destinadas a tirar o país de
crises imediatas - os planos econômicos.

Em 1986, o Plano Cruzado levou o Brasil da euforia à de-
cepção. O congelamento de preços e salários baixado pelo
governo José Sarney não durou muito. Passados catorze me-
ses, o plano fez água. A inflação era de 363% ao ano. O
fracasso não impediu o Plano Cruzado de gerar dois filho-
tes ainda na administração Sarney, o Plano Bresser e o Pla-
no Verão - ambos baseados em congelamentos, ambos
igualmente fracassados.

O próximo grande e desastrado episódio da luta do país
contra o monstro da inflação viria em 1990, quando o Brasil
foi surpreendido com o mais traumático de todos os planos
econômicos - aquele que confiscou a poupança e a conta-
corrente dos brasileiros. Menos de 24 horas depois de subir
a rampa do Planalto como o novo presidente, Fernando
Collor detonou uma bomba nuclear sobre a economia. O fi-
asco, outra vez, não tardou. Tentou-se ainda a implementação
do Plano Collor II, no início de 1991. Enquanto Sarney levou
cinco anos para fazer seus três planos fracassados. Collor
experimentava o segundo em apenas dez meses.

As perdas resultantes desses Planos Econômicos é a base
de sustentação do Processo do Sintergia.

O processo interessa a apo-
sentados e quem está na ativa
e que são participantes da Fun-
dação Braslight.

Que fique claro que o Sindica-
to não está processando a
Braslight e sim reivindicando a
correção da reserva financeira
relativa aos Planos Econômicos
citados ao lado.

A categoria deve tomar cuida-
do com pessoas que não têm
nenhum comprometimento com
a classe trabalhadora e só visam
lucrar em cima do trabalhador.

O Sintergia completou este
ano 80 anos de uma história
marcada por lutas e conquistas
e a atual diretoria tem como seu
principal objetivo a defesa in-
transigente dos direitos dos tra-
balhadores.

Os meios de comunicação do
Sindicato são o boletim e o jor-
nal “Linha Viva” e o site
www.sintergia-rj.org.br.

Compareça à reunião tire suas
dúvidas e junte-se a nós.

Juntos somos mais fortes.
E o Sindicato é a nossa voz.


