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Golpe contra a Lava-Jato

Metamorfoses do golpe
Juremir Machado da Silva, jornalista 
e professor do curso de Comunicação

    da PUCRS 

O Brasil não vive sem golpes. Em 
1889, os militares deram o nosso pri-
meiro grande golpe. Como era um 
golpe do “bem”, foi chamado de Procla-
mação da República. Em 1930, depois 
de quatro décadas de fraude eleitoral, 
Getúlio Vargas comandou um golpe, 
que, por ser progressista, foi chamado 
de revolução. Em 1932, os paulistas ten-
taram o contragolpe. Não levaram. Em 
1935, Getúlio Vargas mandou reprimir 
o que seria um golpe comunista. Em 
1937, Vargas deu o seu golpe dentro do 
golpe e implantou o seu Estado Novo, 
uma velha ditadura. Em 1938, sufocou 
uma tentativa de golpe dos integralistas.

Somos o país do golpe. Em 1945, 
os amigos de Getúlio derrubaram-no 

do poder. Em 1950, a direita, liderada 
pelo jornalista Carlos Lacerda e pela 
UDN, que se tornaria o mais golpista 
dos partidos brasileiros, tentou um 
golpe preventivo para que Getúlio não 
fosse candidato, não fosse eleito, não 
assumisse, não governasse. Em 1954, 
pressionado por golpistas, Getúlio deu 
o seu contragolpe mortal. Suicidou-se. 
Em 1955, foram três tentativas de golpe. 
Em 1961, depois do autogolpe fracas-
sado de Jânio Quadros, os ministros 
militares tentaram um golpe contra 
João Goulart. Leonel Brizola impediu 
a consumação da quartelada. Em 1964, 
o golpe aconteceu. Midiático, civil e 
militar. Em 1968, os milicos golpea-
ram dentro do golpe. Em 1985, com a 
morte de Tancredo Neves, o vice, José 
Sarney, foi beneficiado por um peque-
no golpe. Deveria ter acontecido uma 

nova eleição indireta segundo as regras 
do jogo. Em 1992, Fernando Collor foi 
destituído. Os seus defensores na época, 
como Ronaldo Caiado, denunciaram 
um golpe. Eleito FHC, pediu-se várias 
vezes o seu impeachment. Em 18 de 
maio de 1999, na Câmara dos Depu-
tados, chegou a acontecer votação de 
admissibilidade de um impedimento 
do presidente.

Em 2016, o golpe caiu sobre a presi-
dente Dilma Rousseff. Velhos e novos 
lacerdistas, articuladas por uma nova 
UDN, uma frente de direita, cansados 
de derrotas eleitorais, buscaram um 
pretexto para interromper o mandato 
de Dilma. O presidencialismo brasileiro 
virou parlamentarismo de ocasião: os 
derrotados nas urnas decidiram bancar 
um voto de desconfiança contra a opo-
nente. Uma jabuticaba brasileira.
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comunicação

A classe média foi usada para a 
concretização de um golpe contra a de-
mocracia e para derrubar a presidente 
eleita. Qual o real objetivo? Interrom-
per a operação Lava-Jato, que iria atin-
gir quase toda a elite política brasileira.

A democracia não deve ser inter-
rompida com a desculpa de combate 
à corrupção. O juiz Sérgio Moro disse, 
em uma palestra, que a Lava-Jato tinha 
intenção de ser similar à Operação 
Mãos Limpas, ocorrida na Itália, nos 
anos 1990, que derrubou boa parte da 
elite política e do próprio Judiciário. 

Para a surpresa nacional, o próprio STF 
parece estar envolvido no golpe, como 
sugere conversa membros do governo 
interino de Michel Temer.

Os desdobramentos dessa crise 
ainda são imprevisíveis. Porém, o mais 
importante é que realmente há um gol-
pe. Se o sindicatário vestiu vermelho ou 
verde-amarelo, pouco interessa. O que 
importa, agora, é lutar pela democracia. 
É impedir que um golpe se concretize.

Todos os corruptos, independente-
mente de partido, devem ser julgados e 
condenados. Membros do STF – ins-

tância máxima do judiciário – precisam 
ser investigados se for necessário. Se 
algo for encontrado contra a presidente 
Dilma Rousseff, aí sim um processo de 
impeachment deve ser aberto. Se isso 
não acontecer (como não aconteceu 
até o momento), ela precisa retomar 
seu cargo. 

Sem isso, fica impossível dizer que 
vivemos em um país que respeita a de-
mocracia e suas instâncias. Como disse 
o intelectual norte-americano Noam 
Chomski, Dilma foi tirada do governo 
por uma “gangue de corruptos”. 
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Dia do Sindicatário é comemorado com 
painel sobre política nacional e conjuntura
Ana Paula Faria, jornalista

Um público atento lotou o auditório 
do Sindicato dos Ferroviários, na noite 
de 10 de maio, para ouvir o jornalista 
Juremir Machado da Silva no rico 
painel que fez sobre a conjuntura e o 
golpe. A atividade, em homenagem ao 
Dia do Sindicatário, que foi comemo-
rada no dia 9 de maio, teve a abertura 
da noite feita pelo presidente da en-
tidade, José Baptista da Rocha. Além 
de parabenizar os presentes, Baptista 
ressaltou que a data é um importante 
reconhecimento à categoria e lembrou: 
“queremos coerência dos nossos pa-
trões sindicalistas para que respeitem 
as lutas dos trabalhadores sindicatários 
pelos seus direitos”. 

Após a abertura da noite, Baptis-
ta passou a palavra à ex-presidente 
da Fites, Maria de Lourdes Vieira da 
Cunha, a Lurdinha. Ela fez um breve 
histórico do caminho que foi percor-
rido e das lutas travadas para que os 
sindicatários obtivessem o direito à 
sindicalização, há 10 anos. Lembrou 
também que o Rio Grande do Sul foi o 
primeiro estado a conquistar o dia do 
sindicatário, em 2011, seguido do Rio 
de Janeiro e de Minas Gerais, em 2012. 
Apesar de comemorar as conquistas 
dos sindicatários, Lurdinha disse que 
lamenta comemorar os 10 anos de uma 
conquista tão importante quanto o 
direito à sindicalização num momento 
em que as liberdades democráticas 
estão sendo atacadas. Mas terminou 
dizendo: “podem golpear tudo, mas 

não vão golpear a nossa luta”.

Juremir Machado da Silva come-
çou dizendo que, ao ser convidado pelo 
Sindisindi-RS para o painel, não sabia 
que existia um sindicato de trabalha-
dores em sindicatos: “fico imaginando 
como os sindicalistas são como patrões 
de sindicatários”.

Juremir fez uma profunda análise 
sobre o processo de impeachment 
e o golpe, que, para ele, tem duas 
assinaturas: Eduardo Cunha e Teori 
Zavascki. Para o jornalista, o processo 
de impeachment da presidente Dilma 
Rousseff, apesar de fazer parte da de-
mocracia, não tem sustentação, já que 
as chamadas pedaladas fiscais não são 
crime de responsabilidade. 

Juremir lembrou que, na votação 
da admissibilidade do processo de 
impeachment na Câmara dos Depu-
tados, a presidente Dilma foi acusada 
das pedaladas, mas os deputados a 
culparam por muitas outras coisas que 
não o objeto da acusação. O motivo é 
simples, segundo ele: ninguém leva a 
sério as pedaladas, já que os anteces-
sores também as fizeram. Não é crime.

De acordo com Juremir, estamos 
vivendo um parlamentarismo falso 
porque não há crime de responsabi-
lidade, que é a exigência do presiden-
cialismo para que haja impeachment. 
Todos os argumentos utilizados para 
justificar o impeachment poderiam 
servir no parlamentarismo, mas não 
no presidencialismo. 

Para ele, a corrupção é um pretex-
to. A direita rouba desde o ano 1.500, 
lembrou. Toda vez que ela não está no 

poder, diz que o outro está rouban-
do. “Na realidade, o golpe é contra o 
Bolsa-Família, contra as cotas, contra 
os programas sociais”, afirmou. 

Juremir encerrou a noite dizendo 
que, evidentemente, há o direito de 
haver oposição, mas que “não se pode 
fazer oposição contra os interesses do 
país. É preciso fazer oposição respon-
sável. Na democracia, na vigência da 
regra, é necessário respeitar a regra. 
Mas as elites brancas, cansadas de 
não ter o poder, resolveram dar o 
golpe”.

Ao encerramento do painel, os 
presentes pegaram autógrafos no livro 
Correio do Povo, a primeira semana 
de um jornal centenário, de autoria 
de Juremir Machado da Silva, que foi 
presenteado pelo Sindisindi-RS aos 

sindicatários no início da atividade. A 
noite terminou com um coquetel co-
memorativo ao Dia do Sindicatário, no 
qual os presentes puderam continuar a 
discussão trazida pelo painel. 

Ex-presidente da Fites Maria de Lourdes Vieira da Cunha; presidente do Sindisindi-RS, José Baptista da Rocha; e o palestrante Juremir Machado da Silva

Público atento acompanhou o painel

Fotos Ana Paula Faria

Juremir autografou seu novo livro



ESPECIAL4    2º quinzena de junho de 2016 Sindicatário

É necessário intolerar a intolerância
Ana Paula Faria, jornalista

Agressões verbais, físicas, 
ofensas e provocações. As ma-
nifestações ocorrem das formas 
mais variadas. Podem ser via re-
des sociais, em uma discussão 
presencial e, não raras vezes, 
apócrifas. A intolerância tem 
se tornado cada dia mais pre-
sente, mais fácil, mais violenta. 
Conviver com as diferenças e 
manter o respeito é um desafio 
que tem obtido pouco sucesso. 

Depois de um período de 
avanços democráticos, o que se 
observa é o retorno de discur-
sos e de práticas autoritárias. 
De acordo com o professor 
Fernando Nicolazzi, chefe do 
Departamento de História da 
Ufrgs: “O autoritarismo é um 
dos traços marcantes da socie-
dade brasileira, atravessando 
variados estratos sociais e di-
ferentes perspectivas políticas. 
Nossa formação histórica traz 
dois elementos importantes 
que definem os contornos 
destes traços: o patriarcalismo 
e a escravidão. Nesse sentido, 
quando tratamos de manifes-
tações autoritárias no Brasil 
contemporâneo, é preciso levar 
em consideração que se trata 
de um fenômeno com raízes 
bastante profundas na nossa 
história”.

Com um passado muito 
recente de uma sangrenta 
ditadura militar, baseada no 
autoritarismo e na violência, o 
Brasil teve importantes avanços 
com a promulgação da Consti-
tuição de 1988, ainda que com 
muitas limitações. Numa jo-
vem democracia, ainda carente 
de solidez e num momento de 
forte resistência à visibilidade e 
ao empoderamento de grupos 
considerados minoritários, 
como negros, gays, mulheres, 
classes mais humildes, ganham 
admiradores discursos e mani-
festações intolerantes como o 
ataque que sofreu a Ufrgs nos 
dias 9 e 10 de abril de 2016. Di-
versos centros acadêmicos da 
universidade, em especial o da 
História, apareceram com car-
tazes com mensagens ofensivas 
como o que dizia: “O feminis-
mo não luta pela igualdade de 
direitos, mas é um movimento 
político socialista, inimigo da 
família, que estimula a mulher 

a largar seu marido, matar seus 
filhos, praticar bruxaria, des-
truir o capitalismo e tornar-se 
lésbica”. 

Além desse, cartazes com a 
imagem do deputado federal 
Jair Bolsonaro com a frase: 
“Bolsonaro para presidente”, 
com o desenho de um pênis 
invadindo uma estrela ver-
melha, simbolizando a estrela 
do Partido dos Trabalhadores, 
estavam espalhados pela uni-
versidade. As ações são assi-
nadas por um grupo que se 
intitula como F.O.D.A.S.C.E 
(Frente de Opressão de Abo-
bados, Socialistas, Comunis-
tas, Etc.). 

Manifestações como essa 
representam não somente o 
autoritarismo, mas podem ser 
definidas como fascistas. Como 
no fascismo de Benito Musso-
lini na Itália e de Adolf Hitler 
na Alemanha, esses grupos se 
consideram superiores. Para 
o coordenador do programa 
de pós-graduação em Ciências 
Sociais da PUCRS, professor 
Roberto Ghiringhelli de Aze-
vedo: “Estas manifestações 
de intolerância têm fundo 
ideológico; vêm de indivíduos 
com uma falsa visão de mun-
do, pautados pela ideia de que 
existem grupos superiores e 
grupos inferiores o que resulta 
nesta onda de violência verbal 
e muitas vezes física.” Se a 
internet facilita o acesso à in-

formação, também serve para 
colocar as pessoas em contato. 
Para o professor Ghiringhelli, a 
internet facilita a comunicação 
e permite que grupos de ideais 
semelhantes se encontrem. 
Isso também explicaria o cres-
cimento global de grupos com 
ideologias fascistas, neonazis-
tas, entre outros.

As manifestações de into-
lerância contra quem não seja 
homem, branco, heterossexual 
e com bom poder aquisitivo 
vêm de um sentimento de que 
estes últimos estão precisando 
dividir espaços que antes eram 
exclusivamente seus. Há, nes-
ses grupos, o reforço da ideia 
de que precisam garantir os 
seus espaços, que podem ser 
perdidos para os que estão as-

cendendo. Tais discursos só re-
forçam o ódio e a intolerância. 

No Brasil o crescimento 
do conservadorismo pode 
ser claramente observado na 
ocupação de cargos políticos. 
Na Câmara dos Deputados, 
um dos mais intolerantes, 
com maior votação e que já 
protagonizou diversas cenas 
lamentáveis de demonstração 
de autoritarismo é o deputado 
federal pelo Rio de Janeiro Jair 
Bolsonaro (PSC). Uma das mais 
recentes protagonizadas por 
ele foi a manifestação, durante 
a votação de admissibilidade do 
pedido de impeachment contra 
a presidente Dilma Rousseff 
na Câmara, quando ele ho-
menageou o coronel Brilhante 
Ustra, reconhecido pela Justiça 
brasileira como torturador no 
período da ditadura militar no 

Brasil. Tratado com a devida 
seriedade que o assunto mere-
ce, para o professor Fernando 
Nicolazzi: “ A apologia da tor-
tura no Congresso e a apologia  
do estupro na universidade são 
crimes hediondos e devem ser 
assim tratados.”

A dificuldade em acei-
tar aquele que é diferente do 
modelo preestabelecido como 
socialmente aceitável é prati-
camente uma patologia. Para 
enfrentar isso, Vera Rosa, diri-
gente do Sindisindi-RS, acredi-
ta ser muito importante parti-
cipar dos movimentos sociais, 
onde milita há mais de 20 anos. 
“Mesmo com tanto tempo de 
militância, me choco com coi-
sas que acontecem nos dias de 
hoje. Quando imaginaríamos 
ver o corpo de uma mulher ne-
gra, mãe de família, ser arrasta-
do pela cidade? Ou uma turma 
de ‘justiceiros’ amarrarem um 
menino, negro, nu, num poste 
em plena avenida Copacabana, 
no Rio de Janeiro?”. 

Se hoje não vivemos mais 
à sombra da ditadura, que 
tantas marcas deixou, tais 
brutalidades chocam e pre-
cisam ser combatidas. Para o 
presidente do Sindisindi-RS, 
José Baptista da Rocha, “as in-
tolerâncias sempre existiram. 
O que acontece é que hoje são 
denunciadas e há leis que res-
guardam direitos individuais e 
coletivos”. Para ele, o coletivo 
e a solidariedade devem ser 
fortalecidos. 

Acomodar-se perante o 
avanço da intolerância não é 
o melhor caminho. A história 
nos faz lembrar que já houve 
outros momentos difíceis su-
perados com luta e resistência. 
Para barrar o avanço da direita 
fascista com suas manifesta-
ções de preconceito e ódio, 
com atos de violência verbal e 
física, não podemos calar. Para 
o professor Ghiringhelli: “é pre-
ciso usar o aparato democrático 
com todos os seus recursos. 
Dar visibilidade às agressões, às 
provocações, manifestar publi-
camente o repúdio a tais agres-
sões, fazer o tensionamento 
via denúncias ao Ministério 
Público e ao Poder Judiciário. 
Buscar desmascarar estes gru-
pos e suas intenções.”

Foto cedido por Levante Popular da Juventude

Jovens protestam depois de deputado “homenagear” torturador durante sessão da Câmara
Divulgação

Cartazes ofensivos foram afixados em vários prédios da Ufrgs
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Sindisindi-RS participa de atos 
contra o golpe, pela democracia

O Sindisindi-RS tem par-
ticipado de várias atividades e 
ato públicos em Porto Alegre, 
em defesa da democracia e do 
mandato da presidenta Dilma 
Rousseff (PT), organizado pela 
Frente Popular e pela Frente 
Brasil Sem Medo e outras en-
tidades da sociedade civil. Os 
atos têm reunido milhares de 
pessoas nas principais cidades 
do pais e também no exterior, 
onde a imprensa denuncia que 
um golpe pretende tirar a presi-
dente eleita democraticamente 
e se a qual não comprovação de 
atos de corrupção.

No dia 17 de abril, o Sindi-
sindi-RS, representado pela 
diretora Vera Rosa, participou, 
em Brasília, das atividades em 
defesa da democracia e contra o 
golpe. No mesmo dia, a Câmara 
dos Deputados aprovou, com 
357 votos a favor, 137 contra, 7 
abstenções e 2 duas ausências, 
a abertura de processo de im-
peachment contra a presidente 
Dilma Rousseff. Para a diretora, 
a atividade foi válida, “viemos 
defender a democracia que 
acreditamos. Mas, ao mesmo 
tempo, tenho um sentimento 
de vergonha. Vergonha do meu 
estado, cuja bancada votou, na 
maioria, pelo golpe. Vergonha 
das figuras que nossos votos 
colocaram no Congresso. Ficou 
estampado em cada partici-
pante o sentimento de derrota, 
o choro que não conseguimos 
segurar. Mas, somos brasileiros 

e, com certeza, estaremos nos 
aprontando para a próxima 
batalha”.

O Senado votou pela ad-
missibilidade do processo de 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff no dia 12 de 
maio. Foram 55 votos a favor 
e 22 contra. Era preciso maio-
ria simples para que o pedido 
fosse aceito. A Casa terá agora 
180 dias para julgar o mérito da 

acusação contra a presidente 
– autorização de créditos orça-
mentários e uso de pedaladas 
fiscais.

Na opinião do diretor do 
Sindisindi-RS Leandro Dóro, 
“as atividades mostram que há 
um interesse suprapartidário 
em garantir que seja mantida a 
ordem institucional. É inacei-
tável que tenhamos interrom-
pido, novamente, o percurso 

democrático. Segundo o di-
retor, por mais que se diga ser 
o impeachment legal, ele não 
procede, pois os motivos – as 
pedaladas fiscais – já foram 
utilizadas por outros presiden-
tes e, no momento, são usadas 
por 16 governadores. Portanto, 
diz ele, “seria necessário um 
impeachment em massa”. Ao 
mesmo tempo, a comissão do 
impeachment é composta, 

majoritariamente, por políticos 
que respondem processo por 
acusações muito mais graves, 
lembra Dóro. “O que existe é 
uma deterioração de instâncias 
do poder. Por isso a Lava Jato 
é relevante, sim, para punir e 
identificar os corruptos. Porém 
a operação de investigação não 
deve ser utilizada para a conso-
lidação de um golpe de Estado”, 
conclui o dirigente.

Bruna Andrade / Foto cedida por Jornalismo B

Em Porto Alegre, como em outras cidades do país, milhares foram às ruas para dizer não ao golpe

Sindisindi participou ativamente dos atos públicos em defesa da democracia, em Porto Alegre... ... e em Brasília, representado pela diretora Vera Rosa

Fotos Divulgação
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Rosane Vargas, jornalista

Em janeiro de 2016, a presidente Dilma Rousseff (agora afastada) anunciou que o governo estudava 
mudanças na aposentadoria. O presidente interino Michel Temer e assessores, em entrevistas, reto-
mam o discurso de que a Previdência é deficitária e que é preciso mudá-la, o que significa prejuízo 
para os trabalhadores. Denis Maracci Gimenez, doutor em Desenvolvimento Econômico, professor 
do Instituto de Economia da Unicamp e Diretor do Centro de Estudos Sindicais e de Economia 
do Trabalho (Cesit) do Instituto de Economia dessa universidade, concedeu entrevista ao jornal 
Sindicatário sobre Previdência Social no Brasil e o que está por trás do discurso de déficit.

A Previdência é deficitária?
Em primeiro lugar, é necessário esclarecer a opinião 

pública que, tecnicamente, a Previdência Social brasi-
leira está integrada a um sistema de seguridade social, 
previsto na Constituição de 1988, com orçamento pró-
prio, dentro do orçamento geral da União. O que isso 
significa? Como em todo orçamento, o orçamento da 
seguridade social prevê receitas e despesas. Nesse caso, 
foi montado um orçamento com receitas diversificadas 
que incorporam, por exemplo, as contribuições previ-
denciárias, as contribuições sociais, entre outros. Por 
outro lado, despesas também diversificadas, como por 
exemplo, os benefícios previdenciários (rural e urbano), 
benefícios assistenciais (Loas, RMV, etc.), entre outros. 
Assim, corretamente, o Congresso Nacional Constituinte 
organizou um orçamento da seguridade social que con-
tasse com receitas diversas para oferecer proteção social 
e previdenciária para cidadãos em condições diversas 
(idosos, trabalhadores rurais, portadores de necessida-
des especiais, etc.). Esclarecido isso, vale ressaltar que o 
orçamento da seguridade social foi permanentemente 
superavitário ao longo de todo o período em que a pre-
vidência, integrada a ele, foi considerada a grande inimiga 
do equilíbrio fiscal no país. Em 2014, por exemplo, o 
saldo positivo do orçamento da seguridade social foi de 
R$ 53,9 bilhões. Somente assim, faz sentido analisar as 
contas da previdência no Brasil, ou seja, não isolando 
arrecadação previdenciária e benefícios previdenciários, 
pois o sistema não foi organizado dessa maneira.  Dessa 
forma, é necessário esclarecer a opinião pública que não 
há déficit da previdência.

 
A Previdência pública sofre ataques não apenas no 

Brasil, mas em outros países. O senhor poderia falar 
sobre esses ataques e sobre os interesses por trás deles?

É difícil definir a problemática específica de cada país. 
No caso do Brasil, podemos dizer que a Previdência 
foi colocada no centro do debate fiscal, sendo respon-
sabilizada por problemas que não são dela. De forma 
concreta, gastaram-se mais de R$ 500 bilhões para o 
serviço da dívida pública em 2015 e, ao mesmo tempo, 
identifica-se a Previdência Social como a grande vilã do 
equilíbrio fiscal. Chama atenção que estudos recentes de 
organismos internacionais apontam que a redução das 
taxas de juros seria a política mais eficiente para melhorar 
as condições fiscais do país, com efeitos imediatos. 

No Brasil, 41% do Produto Interno Bruto está 
comprometido com o pagamento da dívida pública. A 
dívida pública também inibe investimentos de estados 
e municípios. A cada ano, são reduzidos investimentos 
em áreas-chave, como saúde, educação e segurança, 
e, de acordo com a Auditoria Cidadã da Dívida, esses 
valores são repassados para bancos e financeiras, para o 
pagamento da dívida. O senhor acredita que haja uma 
relação entre a dívida pública e os ataques à Previdência 

pública?
 O que ocorreu no Brasil nas últimas décadas, acima 

deste ou daquele governo, foi a consolidação de um 
padrão de gestão fiscal que permanentemente retirou 
recursos do orçamento da seguridade social, como 
também de estados e municípios. Isso aconteceu, num 
primeiro momento, pela constituição do Fundo Social 
de Emergência, depois pelo chamado Fundo de Es-
tabilização Fiscal e, finalmente, pelas Desvinculações 
de Receitas da União (DRU). Na prática, significou a 

retirada de bilhões de reais por ano da área social, de 
estados e municípios, para um esforço fiscal que desde 
o final dos anos 90 do século passado se materializou 
na obtenção sistemática de superávits primários na 
contas do governo, utilizados para fazer frente aos 
custos de uma política monetária que, salvo curtos 
períodos, caracterizou-se pela prática de taxas de juros 
completamente fora do padrão internacional. Portanto, 
ano a ano, a articulação entre a política monetária e a 
política fiscal transferiu enorme volume de recursos 
para os rentistas, sacrificando a maioria da população 
que depende saúde pública, da educação pública, do 
transporte público, da infraestrutura urbana, etc. O que 
quero dizer, em síntese, é que, na verdade, a estrutura 
de financiamento da Previdência, responsabilizada por 
parte importante dos males do Brasil, não é responsável 
pela crise, muito ao contrário, integrado ao orçamento 
da seguridade social, sistematicamente, sofreu com a 
drenagem de suas receitas.

O país vive um momento de instabilidade política 
com o processo de impeachment da presidente Dilma 
Rousseff. O senhor poderia apontar perspectivas para 
a Previdência em caso de permanência da presidente? 
E se confirmado o impeachment, quais as perspectivas 
sob um eventual governo Michel Temer, a partir de 
documentos já divulgados pelo PMDB?

De fato, a instabilidade política é enorme. A presiden-
te foi afastada em meio a uma enorme crise econômica, 
com queda brutal do nível de atividade e rápida deterio-
ração do mercado de trabalho, do emprego e da renda. 
Creio que temos uma simbiose entre crise econômica e 
crise política com tendências para avançarmos para uma 
crise social mais profunda. Avalio que o processo de 
afastamento da presidente e a posse do vice presidente 
Michel Temer não reverta esse movimento e estabilize o 
país. Assim, as tendências de degradação da economia e 
do mercado de trabalho terão efeitos negativos acentua-
dos sobre as receitas públicas, o orçamento da seguridade 
social e sobre as contas da Previdência. O que é mais 

preocupante, avalio, é a radicalização das 
teses sobre o ajuste fiscal, colocando a refor-
ma da Previdência Social como a “mãe de 
todas as reformas”. Isso já vinha avançando 
no segundo mandato da presidente Dilma 
pelas mãos de sua equipe econômica, tanto 
com o ministro Joaquim Levy como com 
Nelson Barbosa, e foi potencializado nas 
primeiras ações do novo governo. A decisão 
do presidente interino de trazer o Ministério 
da Previdência para o Ministério da Fazenda 
e, também, as posições do ministro Henri-
que Meirelles sobre a centralidade de uma 
profunda reforma da Previdência levam ao 
paroxismo tal radicalização. Parte-se de um 
diagnóstico equivocado sobre o chamado 
“déficit da Previdência”, que inclui uma 
precária avaliação da estrutura de financia-
mento do sistema e das tendências demográ-
ficas caras a ele, para, em síntese, justificar 
a redução das despesas da Previdência. Em 
outras palavras, colocar em prática a tese de 
que os direitos sociais inscritos na Carta de 
1988 não cabem no orçamento. 

 
Que papel os sindicatos e o movimento 

social organizado têm ou precisam vir a ter 
na defesa da Previdência pública no Brasil?

Antes de tudo defender a retomada do crescimento 
econômico e de uma política nacional de desenvolvi-
mento. Sem isso, não há defesa possível dos direitos 
sociais. O crescimento econômico é condição necessária 
(não suficiente) para a manutenção dos direitos sociais. 
Num país continental, com mais de 200 milhões de 
habitantes, a recessão ou um padrão de baixo cresci-
mento econômico com regressão da estrutura produtiva 
permite fazer, no máximo, uma “política pobre para os 
pobres”. Programas de transferência de renda focalizado 
nos pobres são os preferidos neste caso. São vistos como 
baratos e flexíveis. Custam pouco e não se constituem 
em direitos permanentes, portanto são ajustáveis à dis-
ponibilidade de recursos. Outra situação diz respeito 
à Previdência, à Saúde, à Educação como inscritos na 
Constituição, alvos do fundamentalismo fiscal que se 
radicalizou no país a partir de 2015 e que ganhou mais 
intensidade agora.

“A Previdência não é responsável pela 
crise; ao contrário, teve drenadas suas receitas”

SindBancários

Denis Gimenez participou, em Porto Alegre, de atividade no Dia em 
Memória da Vítimas de Acidentes no Trabalho



Pelo presente Edital de convocação, o SINDICATO DOS 
EMPREGADOS EM ENTIDADES SINDICAIS E ÓRGÃOS 
DE CLASSE NO RS, situado na Rua Voluntários da Pátria, 
595, Conjuntos 1604 e 1605 – Porto Alegre RS, faz saber a 
todos os associados (as) em gozo de seus direitos sociais 
que no dia 22 de julho de 2016, ocorrerão às eleições para 
renovação da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Re-
presentantes, efetivos e suplentes deste Sindicato.

1. Da data, hora e local da votação
As eleições ocorrerão no dia 22 de julho de 2016, no 

horário das 9h às 17h na sede desta entidade e por inter-
médio de urnas itinerantes que percorrerão os principais 
locais de trabalho.

2. Dos eleitores
Poderão votar os(as) associados(as) regularmente ins-

critos no Sindicato e que atendam as seguintes condições:
a) Estiver no pleno gozo dos seus direitos sociais;
b) Ser maior de 16 anos de idade na data da eleição;
c) Estar inscrito no quadro social do Sindicato por até 2 

(dois) meses ininterruptos na data da eleição;
d) Estiver em dia com as mensalidades sociais até 15 

dias antes do pleito.
Parágrafo Único - O direito do voto é também assegurado 

ao associado dispensado do pagamento de mensalidades 
por desemprego, prestação de serviço militar ou gozo de 
benefício previdenciário, devendo em qualquer das hipó-
teses registrarem a situação junto ao Sindicato até 30 dias 
antes do pleito.

3. Dos candidatos
Terão direito a voto os(as) associados(as), em pleno 

gozo de seus direitos sociais, que contar com mais de 2 
(dois) meses no quadro social da entidade e que exerça 
atividade profissional representada por este Sindicato, há 

mais de 12 (doze) meses.
É inelegível o sindicalizado que:
a) Tiver menos de 12 meses no exercício de atividade 

enquadrada na categoria profissional e menos de 2 (dois) 
meses de inscrição no quadro social do Sindicato, até a data 
anterior ao inicio do pleito.

b) Estiver suspenso dos seus direitos sociais por infra-
ção julgada e punida pelos órgãos do Sindicato, enquanto 
persistir a penalidade imposta;

c) Tenha sido destituído de cargo eletivo sindical ou de 
representação profissional;

d) Tenha solicitado demissão de cargo sindical ou de 
representação profissional para o qual tenha sido eleito, pelo 
prazo de 5 (cinco) anos do ato demissionário;

e) For menor de 18 anos de idade na data inicial do pleito;
f) Enquadrado na letra “b” do Artigo 6°, em consonância 

com o parágrafo único do mesmo artigo;
g) Aposentado, que comprovadamente estiver no exer-

cício de atividade empregatícia fora da categoria;
h) Não estiver no pleno gozo dos seus direitos sociais;
i) Comprovadamente exercer outras representações Sin-

dicais e/ou cargo eletivo de classe caracterizando comisso 
dupla representação.

4. Do registro de chapas
O registro de chapas deverá ser feito na secretaria da 

entidade, no horário das 9h às 12h e das 13h às 17h no 
período de 16/06/2016 à 30/06/2016(somente nos dias úteis).

O requerimento para registro deverá ser instruído com 
os seguintes documentos:

a) Ficha de Qualificação dos Candidatos (modelo anexo 
e a disposição na sede do SINDISINDI/RS).

b) Copia autenticada da Carteira de Trabalho das páginas 
onde conste a Identificação: o nome e foto do empregado, a 
razão social e CNPJ do atual ou último empregador, qualifi-
cação civil e Contrato de Trabalho vigente ou o último, para 

a comprovação do exercício da atividade;
c) Cópia autenticada do CPF e RG;
d) Nominata dos Candidatos com os respectivos cargos.

5. Das impugnações
A Impugnação de candidaturas poderá ser feita no prazo 

de 5 (cinco) dias perante a Comissão Eleitoral, a contar da 
divulgação registro das chapas.

A impugnação de candidatura poderá ser formulada so-
mente por associado eleitor, através de representação escrita 
dirigida e entregue contra recibo à Comissão Eleitoral, de 
acordo com o Art. 76 do Estatuto e suas demais previsões.

6. Do quórum
Concorrendo mais de uma chapa e não alcançando o 

quórum de comparecimento de 50% (cinquenta por cento) 
dos associados em condições de votar, em primeira convo-
cação, a eleição, ocorrerá em segunda chamada, ficando 
desde já a mesma convocada para o dia 29 de julho de 
2016. Não obtido o quórum de 40% (quarenta por cento), 
em segunda votação, a eleição, em terceira chamada, fica 
desde já convocada para o dia 05 de agosto de 2016, quando 
o quórum válido será de 25% (vinte e cinco por cento) do 
comparecimento.

7. Disposições finais
Casos omissos a este Edital deverão ser encaminhados 

à Comissão Eleitoral para análise, que os julgará seguindo 
sempre as previsões do Estatuto Social.

Porto Alegre, 15 de junho de 2016.

José Baptista da Rocha

Presidente do SINDISINDI/RS
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Sindicato participa de atividade sobre 
saúde do trabalhador e Previdência

O Dia Mundial em Memória das 
Vítimas de Acidentes do Trabalho, 28 
de abril, é uma data em que o Fórum 
Sindical de Saúde do Trabalhador do 
RS (FSST), do qual o Sindisindi-RS 
é membro, realiza atividades para 
tratar do assunto, como prevenção e 
conscientização. A data foi definida 
pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), em memória dos 78 
mineiros vítimas de uma explosão 
numa mina no estado norte-americano 
da Virgínia, em 1969. O Sindisindi-RS 
esteve presente no seminário, repre-
sentado pelos diretores Arleide Base-
ggio, José Baptista da Rocha e Remo 
Pires Borba.

Pela manhã, os painéis trataram da 
atuação do Ministério do Trabalho e 
Emprego no ambiente de trabalho, com 
o auditor-fiscal Luiz Alfredo Scienza, 
e do SUS, com o vice-presidente do 
Conselho Estadual de Saúde, Cláudio 
Augustin. Para Scienza, cada vez mais, 
muda o perfil do adoecimento, rela-
cionado à forma como o trabalho está 
organizado, com mais precarização e 
terceirização. Augustin ressaltou que é 
preciso entender como está a saúde do 
trabalhador em cada tipo de atividade. 

Tratando de saúde mental, a psicó-

loga da Secretaria Estadual da Saúde, 
Claudia Magnus; a psicóloga Inaiara 
Kersting; e a assessora de saúde do 
trabalho do Sindbancários, Jacéia Netz, 
falaram sobre assédio moral e adoe-
cimento mental. Segundo Claudia, 
“nós devemos apostar nas estratégias 
coletivas para lidar com tudo isso, 
saúde é um conceito coletivo” enfatiza. 
Inaiara ressaltou que “trazer à tona os 
problemas é assumir que eles existem”, 
por isso, o trabalhador deve falar sobre 
acidentes e adoecimento.

No último painel, Denis Maracci 
Gimenez, professor e diretor no Insti-
tuto de Economia da Universidade de 
Campinas (Unicamp-SP), explicou os 
motivos para que não seja feita uma 
reforma da Previdência (na pág. 6, você 
pode conferir uma entrevista exclusiva 
por Gimenez ao jornal O Sindicatário).

Ao fazer uma avaliação da atividade, 
a diretora Arleide Baseggio afirmou 
que os sindicatos precisam avançar 
no trabalho para evitar adoecimentos 
relacionados ao trabalho. “Nós, repre-
sentantes sindicais, temos que cons-
cientizar os trabalhadores sobre essa 
realidade e agir de forma preventiva, a 
fim de evitarmos que haja ainda mais 
vítimas”, reflete Arleide.

Fotos SindBancários

Sindisindi-RS é membro do FSST, entidade organizadora do evento

Público lotou o auditório do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES 2016



Com alto índice de sindicalização, 
trabalhadores do Sindiágua participam 

ativamente do Sindisindi-RS
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Com uma sede em Porto Alegre e mais seis 
regionais no interior do estado (Litoral, Nordes-
te, Noroeste, Planalto Médio, Central e Sul), o 
Sindiágua conta com 19 trabalhadores, sendo 16 
sindicalizados ao Sindisindi-RS.

A importância da atuação sindical não se dá 

apenas pela demonstração do alto índice de sin-
dicalizações. Há duas representantes sindicais, 
sendo uma diretora executiva, Dienifer Padilha 
Teixeira, e Rosane Medeiros Viana, que integra 
o Conselho Fiscal da entidade.

Trabalhando no Sindiágua há 8 anos e 9 me-

ses, Rosane Medeiros Viana diz que trabalhar em 
sindicato é diferente de trabalhar em outro lugar 
qualquer porque, além de a entidade não visar 
lucro, “tem como foco principal representar os 
interesses dos trabalhadores. Isso nos permite 
estar mais dentro da realidade das condições 
atuais de trabalho, agregando-nos conhecimento 
principalmente das leis (direitos e deveres) e 
permitindo que tenhamos uma visão diferente de 
como lidar com as situações diárias, procurando 
sempre manter a igualdade e o bem-estar entre 
as pessoas”, diz Rosane.

Sobre a importância da sindicalização, Danie-
la Tonial Pinto, que também trabalha há 8 anos 
e 9 meses no Sindiágua, diz “ter um sindicato 
que nos representa e representa nossa categoria 
é uma forma de proteção de nossos direitos”.

Faça como o pessoal do Sindiágua: sindicalize-
-se e participe da entidade. Construa um sindi-
cato forte e participativo. 

Alguns dados
Total de funcionários:  19

Filiados ao Sindisindi-RS: 16

Fotos Divulgação

Acordos coletivos garantem direitos e 
precisam da participação dos 

trabalhadores na sua elaboração
O Sindisindi-RS celebra, 

anualmente, dezenas de 
acordos coletivos em sin-
dicatos todo o Rio Grande 
do Sul. Até a finalização 
do processo, são realizadas 
assembleias gerais de tra-
balhadores (na maior parte 
das vezes, várias), os quais 
debatem entre si quais rei-
vindicações querem levar 
para os empregadores. 

As negociações são pro-
porcionalmente mais fortes 
e exitosas à medida que os 
trabalhadores se envolvem 
e fortalecem as discussões. 
Quanto mais os sindicatá-
rios participam do processo 
do formulação e debate dos 
acordos coletivos, maiores 
são as chances de alcança-
rem suas reivindicações. 

Para o presidente do Sindi-
sindi-RS, José Baptista da 
Rocha, “os acordos coletivos 
são sempre o melhor cami-
nho para garantir e pacificar 
os direitos. Além disso, são 
uma forma de o trabalhador 
participar da gestão das pes-
soas dentro das entidades, 
ainda que muitas vezes essa 
participação seja menor do 
que seria necessário”.

Previsto na Consoli-
dação das Leis de Trabalho 
(CLT), o acordo coletivo 
de trabalho é um pacto 
celebrado entre o sindicato 
que representa a categoria 
de trabalhadores e a em-
presa contratante. Nele são 
previstas as cláusulas que 
regulam as relações traba-

lhistas entre a empresa (no 
nosso caso, o sindicato) e os 
sindicatários. 

A fim de garantir direitos 
e proteger os trabalhadores, 
os acordos coletivos, que 
têm duração ajustada entre 
patrões e empregados, com 
a mediação do sindica-
to,  podem incluir todo e 
qualquer tema pertinente 
às relações de trabalho, 
com cláusulas econômicas, 
sociais e benefícios. Per-
centual de reajuste de sa-
lário, auxílios alimentação 
e refeição, planos de saúde 
e odontológico, jornada de 
trabalho, regras para ho-
ras extras, estabilidade no 
emprego, entre outros, são 
temas de Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT). Trabalhadoras do Sindicato da Polícia Federal já fecharam acordo de 2016


