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Para garantir direitos e contra
as reformas, NOVA GREVE GERAL

A forte pressão popular e a organização da classe trabalhadora fizeram
da greve geral do dia 28 de abril um
marco na história de lutas do Brasil. O
movimento atingiu fábricas, escolas,
universidades, órgãos públicos, bancos, transportes urbanos, portos e outros setores da economia em todas as
capitais e grandes e médias cidades do
país. O golpista Temer, seus asseclas no
Congresso Nacional e os financiadores
do golpe perceberam que o povo brasi-

leiro não vai recuar e nem permitir que
seus direitos sejam roubados. Com a
reforma trabalhista tramitando no Senado e a previdenciária às vésperas de
ser votada na Câmara Federal, a classe
trabalhadora precisa persistir e engrossar as fileiras de resistência, intensificando a unidade. No dia 24 de maio,
Brasília viu chegarem ônibus lotados
de todo o país. Mais uma vez se deixou
claro, abaixo de bombas de gás, cassetetes e balas de borracha, em ataques

da polícia militar e homens do Exército
chamados pelo governo ilegítimo, que
a classe trabalhadora, os movimentos
sociais e todo o conjunto da sociedade
repudiam toda e qualquer retirada de
direitos. Em Porto Alegre não foi diferente e o povo foi às ruas pela saída
do ilegítimo Michel Temer do poder. A
direção do Sinttel e trabalhadores telefônicos participaram do grande ato,
com faixas pela garantia dos direitos
dos trabalhadores, pelo fim da corrup-

ção e denunciando a farsa do rombo da
Previdência.
Como o Congresso Nacional parece continuar cego e surdo às reivindicações do povo, uma nova greve geral
deverá repetir, ou ainda aumentar a
ocupação da capital Federal e de todas
as grandes e médias cidades brasileiras. Fique atento para o chamado nos
próximos dias. Trabalhadores e movimentos sociais de todo o país dirão novamente #NãoAosLadrõesdeDireitos.

Todos na rua para reafirmar os chamados de #ForaTemer e #Diretas,Já!

Plano de Recuperação Judicial da Oi: continuam os ajustes

INSCRIÇÕES RONDINHA

A crise financeira do grupo empresarial da Oi, conforme já amplamente divulgado, em torno de R$ 65
bilhões, continua sendo ajustada sem previsão do desfecho final.
No dia 29 de maio passado, a Oi divulgou edital com uma lista de credores, apresentada pelo administrador Jjudicial à 7ª Vara Empresarial da Comarca do Estado do Rio de Janeiro. A partir da presente data,
terão início os prazos legais de apresentação das impugnações e objeções à relação de credores, ao Juízo da
Recuperação.
A dívida da Oi com a Fundação Atlântico está devidamente reconhecida nesta lista de credores por conta
da permanente ação exercida pelo grupo Ginp e suas assessorias jurídicas – escritórios do Direito Social e Barenco, este do Rio de Janeiro, e Escritório Atuarial Mirador –, que acompanham os desdobramentos do plano
de recuperação da empresa, na defesa dos direitos dos trabalhadores ativos e aposentados participantes dos
planos de aposentadoria complementar da Fundação, patrocinados pelo grupo Oi.
Resta ao Sinttel/RS e à Aacrt permanecerem alertas diante das várias alternativas do mercado, sem
desconsiderar a possibilidade de intervenção do governo ou a própria decretação de falência da empresa.

A partir desta temporada, o Sinttel/RS
organiza mais cedo as atividades e estrutura
da colônia de férias em Rondinha e abrirá as
inscrições para os associados a partir do mês
de agosto.
Portanto, fique atento e acompanhe as
informações no site do sindicato (www.sinttelrs.org.br) e garanta cedo a melhor data
para aproveitar o veraneio com a sua família
e amigos.
Leia mais na página 7.

Fale com o Sinttel/RS: (51) 3286-9600 - www.sinttelrs.org.br

Política

Editorial

Quanto custam os Deputados Federais
e suas mordomias, para o povo brasileiro

Gilnei Porto Azambuja

Presidente do Sinttel/RS

Entornou o caldo
Na última edição do Parceiro, dissemos que
só as ruas salvam. Pois bem, foi necessário realizar uma grande e histórica greve geral da classe trabalhadora, com a participação milhões de
pessoas de todos os segmentos da sociedade,
em todo o país, para que as maldades deste governo ilegítimo tivessem um basta.
Mesmo assim, os deputados e senadores,
comprometidos com os benefícios das doações
empresariais de campanha, continuam tentando “enfiar goela abaixo” as maldades, para que
os trabalhadores ativos e aposentados paguem
a conta da corrupção.
No entanto, parece que o jogo está virando, graças às últimas demonstrações de força do
povo brasileiro.
Os ratos estão pulando do barco.
Hoje, o grande plano deste governo é salvar a sua própria pele e a de seus aliados.
Temos que continuar vigilantes e participativos para enterrar de vez estas reformas trabalhista e previdenciária, além de exigir eleições
gerais diretas, já.
Talvez seja necessário fazer mais uma grande greve geral para eles entenderem que não
estamos de brincadeira.
Em paralelo a tudo isto, o sindicato está
permanentemente trabalhando para melhorar
o atendimento dos nossos sindicalizados e ampliando a representação.
A prova disso foi a reforma da Sede II, localizada na rua General Auto, onde foram criado
novos espaços para a qualificação profissional,
terapias alternativas, área de lazer e agora um
novo espaço de videoteca, onde será guardada
a história do sindicato.
Com relação à ampliação da representação
sindical, já realizamos eleições de novos representantes na Vivo e Cetp. Também uma parceria
com a Internetsul, a partir de convênio com o Instituto Avançar, do Sinttel, permitiu realizar curso
de prevenção de acidentes de trabalho para mais
de uma centena de trabalhadores.
Outro avanço importante foi a retomada da
cozinha na colônia de férias, em Rondinha, uma
solicitação antiga dos hóspedes que se tornou realidade. Outra reivindicação atendida é a antecipação das reservas para o veraneio 2017/2018, a
partir do mês de agosto.
Portanto, mesmo com estes ataques à classe trabalhadora, o Sinttel/RS vem melhorando e
ampliando a sua participação.

Expediente

“Só a luta conquista”
Uma boa e necessária leitura.
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Conforme, matéria do Congresso em Foco, de mar- foi uma decisão da Mesa Diretora da Câmara, encabeçada
ço de 2016, juntos, os 513 deputados federais custam, em pelo então presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDBmédia, R$ 86 milhões ao contribuinte todo mês, fora os -RJ), que alegou não ter havido aumento de gastos, mas
salários, auxílio-moradia, verba de R$ 92 mil para contratar redistribuição de valores.
até 25 funcionários por gabinete,
e várias outras despesas, que alVeja a tabela de benefícios (até fevereiro de 2016):
cançam um custo total de um
Benefício
Média mensal
Por ano
valor aproximado de R$ 1 bilhão
por ano.
Salário
R$ 33.763,00
R$ 438.919,00
Ainda em 2016, o aumento
Ajuda
de
custo
(1)
R$
1.406,79
R$ 16.881,50
na verba de mandato custou aos
Cotão (2)
R$ 39.884,31
R$ 478.611,67
cofres públicos mais R$ 371,86
por mês para cada um dos deAuxílio-moradia (3)
R$ 1.608,34
R$ 19.300,16
putados – que, a depender dos
Verba de gabinete para
R$ 92.000
R$ 1.104.000,00
estados que representam, reaté
25
funcionários			
cebem entre R$ 30 mil e R$ 45
Total de um deputado
R$ 168.662,44		R$ 2.023.949,28
mil a título de cota parlamentar.
Para o RS são R$ 40.504,04. Esta
Total dos 513 deputados
R$ 86.523.831,72
R$ 1.038.285.980,64
OBSERVAÇÕES
(1) Ajuda de custo. O 14º e o 15º salários foram extintos em 2013, restando apenas a ajuda de custo. (2) Cotão.
Valor se refere à média dos 513 deputados, consideradas as diferenças entre estados. A média não computa adicional
de R$ 1.353,04 devido a líderes e vice-líderes partidários. O Cotão inclui passagens aéreas, fretamento de aeronaves,
alimentação do parlamentar, cota postal e telefônica, combustíveis e lubrificantes, consultorias, divulgação do mandato,
aluguel e demais despesas de escritórios políticos, assinatura de publicações e serviços de TV e internet, contratação de
serviços de segurança. O cotão varia, de estado para estado, de R$ 30,4 mil a R$ 45,2 mil. (3) Auxílio-moradia. O valor
indicado representa a média de gastos de acordo com o uso do benefício. Atualmente, o valor é de R$ 4.253,00. Mas só
quem não usa apartamento funcional tem direito ao benefício. Atualmente, 319 deputados ocupam os apartamentos
localizados na Asa Sul e na Asa Norte. (4) Saúde. Os deputados só são ressarcidos em serviços médicos que não puderem
ser prestados no Departamento Médico (Demed) da Câmara, em Brasília.

O CUSTO DO CONGRESSO
(CÂMARA + SENADO)
CHEGARÁ A R$ 10 BILHÕES EM 2017
Por Dyelle Menezes _ Contas Abertas
Apesar do déficit de R$ 139 bilhões previsto para
as contas públicas em 2017, o esforço do Congresso para
reduzir as suas despesas não será dos mais relevantes.
A Câmara dos Deputados e o Senado têm orçamento
previsto de R$ 10,2 bilhões para este ano. Significa que
o trabalho dos parlamentares brasileiros custará o equivalente a R$ 28 milhões por dia. Os valores das dotações
das “ Casas Legislativas” estão previstos no Projeto de
Lei Orçamentária Anual.
O maior orçamento é o da Câmara dos Deputados.
Além de 513 deputados, a Casa possui cerca de 16 mil funcionários efetivos e comissionados trabalhando todos os dias. No
total, estão previstos R$ 5,9 bilhões para o ano que vem. Dessa forma, R$ 4,4 bilhões, o que representa 81% do orçamento,
será destinado ao pagamento de pessoal e encargos sociais.
Já o Senado Federal tem orçamento um pouco
mais modesto. A previsão inicial é que a Casa custe R$
4,5 bilhões aos cofres públicos em 2016. A maior parcela
dos dispêndios também deve ir para o gastos com pessoal e encargos sociais: 85% do total, o equivalente a R$ 3,6
bilhões. As outras despesas correntes devem consumir
R$ 611,6 milhões. Já nos investimentos, o total será de
R$ 30 milhões.
Em 2013, o custo total da atividade parlamentar no
Brasil ultrapassava

Saiba que:
– O custo da atividade parlamentar no Brasil ultrapassava R$ 20 bilhõesao ano. Atualmente,
pode passar dos R$ 50 bilhões ao ano.
– Se somarmos os custos do Congresso Nacional, o das 27 Assembleias Legislativas e 5.564
Câmaras de Vereadores, em 2013, o custo total da
atividade parlamentar no Brasil alcançava mais de
R$ 20 bilhões por ano! O equivalente ao orçamento
anual do programa Bolsa Família (R$ 22,1 bilhões),
que beneficiava 13,9 milhões de famílias.
– Segundo pesquisa da ONU em parceria com
a UIP (União Interparlamentar), o custo do Congresso brasileiro é o segundo mais caro do mundo,
apenas superado pelos Estados Unidos.
– Se aproximássemos a média de custo da
atividade parlamentar brasileira à média dos custos na Alemanha ou França , o custo da atividade
parlamentar poderia reduzir em 80% do valor gasto
no Brasil.
– No Brasil, são necessários: 513 Deputados
Federais, mais 81 Senadores? Ou as centenas de
Deputados Estaduais e milhares de Vereadores
Municipais? E ainda todos os Ccs e assessores contratados, para os ajudarem a fazer muito pouco
para o interesse público? A redução destes custos,
geraria uma economia, que poderia ser utilizada
para amenizar o custo Brasil, o déficit da Previdência e melhoria na qualidade dos serviços públicos
oferecidos à Sociedade Brasileira.

*Publicado em 21 de setembro de 2016
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Instituto Avançar
Telefônicos históricos homenageados
em reinauguração da sede
A emoção pautou a entrega das
obras que renovaram a sede II do Sinttel que abriga o Instituto Avançar, que
passa a se chamar espaço Itamar Prestes Russo, onde são oferecidos cursos
de qualificação, terapias alternativas,
auditório, aulas de informática, área
de lazer e agora um espaço para a videoteca, que guarda a história do sindicato. A 'reinauguração' aconteceu
após a reunião do Conselho Diretivo
(CD), realizada no mês de abril.
Os novos espaços homenageiam
telefônicos que carregam a história do
Sinttel paralela à sua própria. Como os
ex-presidentes Jurandir Leite e Flávio
Rodrigues, o diretor Itamar Russo, a ex-diretora Sandra Silveira, o cinegrafista
Paulinho Faria e o guardião da sede II,
Nativo Alves Fagundes, dono da carteira de associado número 6 do Sinttel.

Fotos: Arquivo Sinttel/RS

Cerimônia foi prestigiada por ex-dirigentes e representantes da AACRT, Astti e CUT-RS

Cerimônia foi acompanhada pelos
companheiros que participaram do CD

O presidente do sindicato Gilnei Azambuja destacou a decisão de
homenagear em vida àqueles que
contribuíram com o seu trabalho e
dedicação, "verdadeiros líderes que
representam os telefônicos e a classe

diretor de Comunicação da Fitratelp,
Juan Sanchez; Ana Rodrigues, representando a Astti; Leandro Renz, do
Instituto Marconi; Remo Borba, do
Sindisindi e parceiros como o Ginp,
escritório ProJust e membros da Junta

trabalhadora".
Além dos membros do conselho
diretivo, participaram da cerimônia as
diretoras Eva Beatriz e Márcia Souza,
da AACRT; o secretário de Comunicação da CUT/RS, Ademir Wiederkehr; o

Criada parceria com a Internetsul

Semipresencial

Curso técnico em negociação com o Senai
A diretoria do Instituto Avançar está negociando com o Senai um convênio para os empregados na Serede, poderem utilizar as meia-bolsas negociadas com o Sinttel/RS no Acordo Coletivo de Trabalho entre as partes.
O curso é semipresencial, tem lições diárias que podem ser assistidas pelo computador, com aulas práticas sendo realizadas nos sábados, em
laboratórios super-equipados na sede do Senai, da zona norte em Porto
Alegre.
As negociações estão em fase final. O curso tem duração de dois anos,
com mensalidade no valor de R$ 200,00, sendo uma meia-bolsa: metade
a Serede paga e a outra metade, o empregado. Assim que o contrato for
assinado, estarão disponíveis 100 meias-bolsas.
Se você é empregado na Serede e tem interesse neste curso técnico,
pode fazer uma pré-inscrição no Instituto Avançar e aguardar o início das
aulas. A conclusão deste técnico viabiliza a inscrição no CREA, o que abre
outras oportunidades na carreira profissional.

Novas alternativas para os
empregados na Serede
Estão abertas as inscrições para
nova turma de Fibra Óptica para os empregados na Serede, no Instituto Avançar. As aulas começam em Porto Alegre
no dia 19 de junho, com duração até 10
de julho, na sede II do Sinttel/RS. Além
desta turma, novos cursos estão previstos no Acordo Coletivo de Trabalho,
entre a empresa e o sindicato.
Os cursos, de 40 horas, são realizados nas sedes do Sinttel/RS no
interior e Capital, após o horário de
trabalho, e acontecem em 13 noites
consecutivas, das 19h até 22h. Ao final, são fornecidos certificados de
conclusão para o aluno e para a empresa, o que melhora o seu currículo e
possibilita novas oportunidades inter-

Itamar com réplica da placa da homenagem

nas na empresa.
Os cursos, de Qualificação Profissional, são totalmente gratuitos, custeados pela empresa para os empregados que voluntariamente quiserem
ampliar sua qualificação profissional.
Entre as opções, são oferecidos cursos
de Fibra Óptica, ADSL e Roteadores.
O Instituto Avançar já qualificou
mais de 500 profissionais empregados na RM/Serede, nos últimos 5
anos, com turmas realizadas em Porto
alegre, Novo Hamburgo, Pelotas, Rio
Grande, Caxias, Santa Maria, Santo
Ângelo , Passo Fundo e Rondinha.
Se você é empregado na Serede
e tem interesse em fazer estes cursos,
procure o Instituto Avançar.

No dia 15 de maio, se iniciou um
convênio entre o Instituto Avançar, o
Instituto Marconi e a Internetsul, relacionado à melhoria das práticas de
Prevenção de Acidentes de Trabalho no
setor, onde está incluída a realização de
treinamentos de cursos de NR-10.
A Internetsul é uma associação
que organiza mais de 100 pequenas e
médias empresas que têm outorgas da
Anatel, autorizadas a operar serviços no
setor de telecomunicações, e que estão
em tratativas com o Sinttel/RS para firmar acordos coletivos de trabalho para Curso grátis para empregados em associadas
os seus empregados.
Os institutos Marconi e Avançar, em parceria, viabilizam a execução destes
cursos, nas sedes do Sinttel/RS, sem custo para os empregados nas empresas
associadas à Internetsul.

Foram contratadas seis turmas pela Internetsul a
serem realizadas em Porto Alegre, Caxias e Santa Maria,
com o seguinte calendário:
Data
De 15 a 19 de maio
De 14 a 18 de agosto

Local
Turmas em Porto Alegre
– Instituto Avançar – Rua General Auto, 349

De 19 a 23 de junho
De 18 a 22 de setembro

Turmas em Caxias do Sul
– Sinttel/RS – R.Dom José Barea, 893/B. Exposição

De 17 a 21 de julho
De 16 a 20 de outubro

Turmas em Santa Maria
– Sinttel/RS – Av. Rio Branco, 601/4

A primeira turma realizada na sede do Instituto Avançar, teve a participação de mais de 30 trabalhadores, com empregados em mais de doze
empresas diferentes do setor.
A partir deste convênio, pretende-se firmar novos convênios pelo Instituto Avançar, além de acordos coletivos de trabalho a serem firmados
com o Sinttel/RS, para representar os empregados destas empresas, conhecidas como Provedores.

Informações e incrições para os cursos no Instituto Avançar (rua General Auto, 349 – Centro Histórico – Porto Alegre),
favor falar com a Solange Marmitt pelo telefone (51) 2311-2737 ou, no Interior, procurar o dirigente sindical.
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Eleições diretas, já!
VERGONHA! VERGONHA! VERGONHA!
JULGAMENTO NO
TSE ABSOLVE CHAPA
E TEMER CONTINUA
NA PRESIDÊNCIA

Na sexta-feira, 9 de junho, por um placar de 3 x 3 dos Ministros do
Tribunal Superior Eleitoral, e com o voto de desempate do Presidente da
Corte, ministro Gilmar Mendes, Michel Temer é absolvido das acusações
de crime eleitoral e continua na Presidência da República. A maioria dos
ministros desconsiderou todas as evidências da delação da Odebrecht.
A sociedade exige que nos julgamentos sérios o Juiz se coloque sob
suspeita quando tem alguma ligação com os réus. E para constrangimento
geral, tanto o PSDB, de Aécio Neves, que moveu denúncia contra a chapa
eleitoral Dilma/Temer, e os antigos parceiros, PT, de Dilma e PMDB, de Temer, todos comemoraram o resultado do julgamento, pois o interesse agora é salvar os dois envolvidos, mas garantindo a presidência para o golpista
Temer.
Quem perdeu neste julgamento? – O povo, que já não acredita mais
nos poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Todos comprometidos com a quadrilha que se instalou no país.
Agora, o Congresso Nacional pode retomar a votação das reformas
Trabalhista e Previdenciária, pois o Temer continua governando e tem que
empurrar a conta da crise provoca por eles, para o povo continuar pagando.

GILMAR MENDES FOI
DECISIVO PARA MANTER
TEMER E SUAS REFORMAS

TEMER SE NEGA A
RESPONDER À
POLÍCIA FEDERAL

O ministro Gilmar Mendes, indicado por FHC, tem 15 anos de exercício na
função, com decisões polêmicas, favorecendo políticos e empresários famosos
por envolvimento em corrupção. Entre eles:
1 - O ex-prefeito de São Paulo: Celso Pitta; o investidor Naji Nahas e o banqueiro Daniel Dantas, que mandou soltar da prisão.
2 - Livrou de investigações os ex-ministros do FHC: José Serra, Pedro Parente
e Pedro Malan, e mandou liberar Aécio Neves, de dois pedidos de investigação.
3 - Liberou da cadeia o publicitário envolvido no mensalão, Marcos Valério.
4 - Também liberou da cadeia o médico Abdelmassih, acusado de 50 crimes
sexuais contra suas pacientes.
5 - Mandou soltar o empresário Eike Batista e o político José Dirceu.
6 - E agora, para enriquecer o seu currículo, livra Temer das denúncias de
crime eleitoral.
Com todo este histórico, ele está cotado para ser indicado pelo Congresso
Nacional, como candidato indireto para a Presidência da República, caso Michel
Temer não resista às denúncias da Procuradoria Geral da República que pesam
sobre ele, em função da delação premiada da JBS.

Depois da delação premiada dos
irmãos Batista do grupo JBS, Michel
Temer se nega a responder as 82 perguntas da Polícia Federal sobre seu
encontro na calada da noite, fora da
agenda oficial, com um empresário já
sob suspeitas de corrupção, gravado e
delatado, envolvendo-o em um escândalo vergonhoso.
Ele aposta na fidelidade de seus
companheiros. Que seu novo Ministro da Justiça calará a PF, e que Gilmar
Mendes, e seus ministros indicados
para o TSE, manterão o voto contrário
a crime eleitoral. E se não der certo,
que a sua maioria de políticos, no Con-

gresso Nacional se manterão fiéis até
o fim, e o manterão no poder.
Mas se não der mais para segurar, pois até a Globo já está defende
a sua queda, os “manipuladores de
marionetes”, instalados na avenida
Paulista, mexerão seus pauzinhos e
escolherão outro “marionete favorito” para presidir o país, patrocinando
suas campanhas eleitorais e usando os
seus veículos de comunicação de massa, para continuar enganando o povo.
Por isso, Diretas, Já! Para começar uma limpa nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no
Brasil.

Garantia de ‘aposentadoria’ milionária
Na delação da JBS, foi denunciado que seriam entregues malas mensais de R$ 500
mil durante 20 anos para o golpista Temer garantir uma aposentadoria milionária. A
Polícia Federal armou um flagrante, com a entrega da primeira mala para o seu ex-assessor e
ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB/PR) que, fruto desta prova filmada, prendeu o homem de confiança do Presidente da República. Ele foi indicado pelo Temer, em gravação, que seria seu emissário para tratar de
assuntos de interesse do empresário Joesley Batista, da JBS.
No seu primeiro depoimento, assim como Temer, ele ficou calado. Pois, afinal, a mala de dinheiro, era para
entregar para quem? Se responder a verdade, cai o TEMER, ou cai outro avião, antes.
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Das telas
à realidade

Operação Lava Jato completa três anos,
mas maioria dos corruptos continua livre
A maior operação de combate à
corrupção e à lavagem de dinheiro do
país completou três anos no mês de
março passado. Derrubou uma presidente eleita Dilma Rousseff, mas ainda
não derrubou o outro envolvido, Michel Temer. Derrubou um presidente
da Câmara dos deputados, Eduardo
Cunha, um dos poucos ainda presos,
mas convive com o atual presidente,
já denunciado, Rodrigo Maia. Derrubou um presidente do Senado, Renan
Calheiros, mas convive com outro denunciado, Eunício de Oliveira.

A Lava Jato tem um saldo de algumas prisões em regime fechado, com
vários detidos transferidos para prisão
residencial, suas mansões compradas
com o fruto de seus crimes, usando
tornozeleiras eletrônicas para driblar
a sensação de total impunidade. Fruto de algumas delações, cada vez mais
premiadas, como o executivo da JBS,
condenado a viver nos EUA sem nem
tornozeleira eletrônica, sem precisar
pagar os bilhões que sonegou da Previdência e com a condição de discutir
a multa que vai pagar.

Já parte dos governadores em
exercício no Brasil, grande parte do
Congresso Nacional e centenas de deputados estaduais, prefeitos e vereadores, somados a dezenas de empresários corruptores, continuam em plena
atividade de... corrupção no país.
Infelizmente, estas operações
são muito barulhentas na mídia, mas
trazem poucos resultados com relação
a prisões e para os cofres públicos. Um
novo escândalo faz esquecer o antigo,
distrai o povo, enquanto a corrupção
continua bem ativa.

Doações de campanha e interesse econômico
São conhecidas as práticas no Congresso Nacional
de os políticos se organizarem em bancadas. Seguido são
comentadas na mídia as manobras das bancadas dos ruralistas, governistas, oposição, evangélicos e outros. Todos
identificados por interesses e compromissos bem claros.
O problema são as bancadas que têm seus interesses
escondidos atrás das doações de campanhas eleitorais ilegais (caixa 2) e até as legais (caixa 1), são registradas nos
tribunais eleitorais, legalizando o compromisso assumido
antes do pleito, já que os patrocinadores logo buscam o
retorno de seus investimentos, como mostram as investigações da Operação Lava Jato.
Aí são desmascaradas as bancadas e os governos patrocinados pelas empresas corruptoras de políticos corruptos. Entre elas, as gigantes Odebrecht, Andrade Gutierrez,
OAS e JBS. São centenas de políticos bancados por elas que,

depois, conforme as investigações da Polícia Federal e do
Ministério Público, retribuem às doações com votos favoráveis nas Medidas Provisórias e Projetos de Leis de seu interesse econômico.
Se nem Michel Temer, presidente do Brasil em exercício de suas funções privou-se de reunião dentro da sede do
governo, fora da agenda oficial, em horário noturno, com
um grande empresário já sob suspeita, após um pedido de
seu patrocinador. Imagina os outros políticos?
Em sua deleção premiada, os dirigentes da JBS afirmaram ao MPF (Ministério Público Federal) que a empresa já
custeou as campanhas eleitorais de 1.829 candidatos. Destes, 179 se elegeram deputados estaduais em 23 unidades
da federação e 167, deputados federais, por 19 partidos,
em todo o País. (Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/
politica/2017-05-19/jbs.html)

Propinas da JBS Eleitos Partidos
Governadores (1)
Deputados federais (2)
Deputados estaduais
Senadores (3)

16

PMDB (4); PSDB (4);
PT (3); PP (1); PSD (1)

167
179
28

(1) Mais de 50% dos estados, incluindo os maiores: RS/SC/MG/RJ e SP
(2) Cerca de 1/3 dos eleitos
(3) Entre eles, Ana Amélia Lemos (PP/RS), que buscou eleger-se governadora

Tudo começou com quatro investigações da Polícia Federal: Dolce Vita, Bidone, Casablanca e Lava
Jato. As três primeiras são nomes
de filmes clássicos, escolhidos de
acordo com o perfil de cada doleiro
investigado. A última fazia referência a uma lavanderia e a um posto
de combustíveis em Brasília, usados
pelas organizações criminosas. Desde então, já se foram 38 fases da
Operação Lava Jato. Nesse período,
os investigadores apuraram fatos relacionados a empreiteiras, doleiros,
funcionários da Petrobras, políticos
e, agora, à JBS.
De acordo com dados do Ministério Público Federal no Paraná,
até fevereiro foram 57 acusações
criminais contra 260 pessoas, sendo que para 25 já houve sentença por crimes como lavagem de
dinheiro, corrupção, organização
criminosa e tráfico transnacional
de drogas.
Até agora, a Lava Jato conseguiu recuperar R$ 10 bilhões aos
cofres públicos, entre valores que
foram devolvidos ou estão em processo de recuperação, o que representa uma pequena fração do que
foi roubado no Brasil, nestes últimos anos de corrupção e desvio de
dinheiro.

#DiretasJá!
Se forem considerados os parlamentares que formam o que se
pode chamar de “bancada da JBS”,
os deputados e senadores envolvidos nas denúncias da Lava Jato, da
Odebrecht e nas listas do ministro
Rodrigo Janot, a política nacional já
deve contabilizar, em média, 50%
dos Congressistas envolvidos denúncias, sem considerar outros esquemas ainda não investigados.
Analisando estes dados, questiona-se: sobram quantos deputados e senadores brasileiros sem
compromissos com estes grupos
de corruptores? Certamente são
poucos. A maioria já está sendo no
mínimo investigada. Mas, enquanto isto, continuam votando normalmente as reformas Trabalhistas
e da Previdência e, no caso de o TEMER cair, pretendem eleger o novo
Presidente de forma indireta.
Mas que moral, eles têm para
decidir os destinos da Nação?
Por isto exigimos: Eleições
Diretas, Já!
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Empresas

TELEFONICA-VIVO

Sinttel deve representar terceirizada

Fitratelp reúne com o presidente da Oi
Solicitada reunião pela Fitratelp para
tratar sobre o andamento do processo de
recuperação judicial da Oi, o presidente
da empresa, gaúcho Marco Schroeder, sinalizou que a troca da RM pela Serede e
Conecta, além de melhorar muito a qualidade, está mais econômica para a empresa. Inclusive disse, na reunião realizada no
dia 1 de junho, que a Serede e a Conecta
poderão ampliar a sua atuação. Schroeder
abriu a reunião enaltecendo o crescimento da Oi TV, geração de caixa e melhoria
na qualidade dos serviços em função da
decisão da empresa pela “primarização”
dos serviços. A maior preocupação da
empresa, segundo o executivo, é em relação aos grandes clientes que, diante da
insegurança pela demora no desfecho do
processo de recuperação judicial, acabam
não renovando os contratos.
Existe a expectativa de a realização
da assembleia de credores acontecer
no mês de setembro, já que a empresa
responsável para administração da recuperação judicial anterior foi substituída pelo Escritório de Advocacia Arnoldo
Wald (EAAW). Isto fez com que o processo retardasse.
O Grupo Oi requereu o pedido de
recuperação judicial em 20 de junho de
2016, com base na Lei de Recuperação
Judicial e Falências (Lei nº 11.101/2005),
cujo processamento foi deferido em 29 de
junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado

TIM
Campanha salarial
está próxima

A empresa pagou a quitação da
diferença do valor do PPR 2016 no
dia 30 de maio. Já as negociações em
torno do PPR 2017 estavam previstas
para ser retomadas no dia 13 de junho, em reunião a ser realizada entre
a representação patronal e a CNN –
Fitratelp.

Rápidas

Atenção: avizinha-se a nova campanha salarial e haverá convocação
para assembleia de confecção e aprovação da Pauta de Reivindicações.
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do Rio de Janeiro (Processo nº 020371165.2016.8.19.0001).
A recuperação judicial envolve as
empresas Oi S.A., Telemar Norte Leste
S.A., Oi Móvel S.A., Copart 4 Participações
S.A., Copart 5 Participações S.A., Portugal
Telecom International Finance B.V. e Oi
Brasil Holdings Coöperatief U.A.
O Escritório de Advocacia Arnoldo
Wald (EAAW) foi nomeado para atuar
como Administrador Judicial.
Os sindicatos presentes (RS, MG, DF
e PI), filiados à federação, destacaram a
preocupação dos trabalhadores pela falta de investimento, e com isso os prejuízos aos mesmos, além da preocupação
com a qualidade no atendimento nos telecentros e lojas.
A empresa diz que os investimentos
previstos para 2017 são superiores aos
dos anos anteriores, principalmente em
fibra óptica. Hoje, a Oi vem perdendo muitos clientes na telefonia fixa e telefonia
móvel, sendo nesta última nos planos pré-pagos, em função do aumento do ICMS
nos estados. São 200 mil novos clientes e
uma perda deste mesmo número.

PPR/Placar
Quanto ao PPR/Placar 2017 na Oi,
no primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e
março) atingiu 3,2 salários. É uma lástima
que este resultado nunca se mantém até
o final do ano.

Em reunião entre a direção do Sinttel/RS e a representação do RH Nacional
da Telefonica-Vivo, contando com a participação da Fitratelp, foi cobrado o reconhecimento, por parte das empresas terceirizadas, da representatividade do
Sinttel/RS junto a seus trabalhadores, já que muitas delas não o fazem.
Foi citado o exemplo de sua maior terceirizada, a TLSV, que não mantém
acordo coletivo de trabalho. O que tem com outro sindicato não é cumprido e
nem fiscalizado. Tanto que o Ministério Público do Trabalho (MPT) encaminhou
denúncia para o Sinttel que, por sua vez, enviou para a Vivo. O MPT cobra uma
atitude do sindicato relacionada a denúncias dos seus empregados.
A Telefonica-Vivo vai redefinir seus parceiros terceirizados e o critério de escolha será o seu enquadramento sindical resolvido e legalizado junto ao Sinttel/
RS, pois seus empregados pressionam o sindicato faz anos para os representar, já
que a empresa comete muitas irregularidades trabalhistas.
A empresa quer tratar com o Sinttel problemas de segurança de trabalho
na rede externa, discussão que ocorre na Superintendência Regional do Trabalho
e Emprego (SRTE/RS). Mas, para isto é necessário resolver problemas de empreiteiras que, sem o devido acompanhamento do sindicato, permanecem cheias de
irregularidades trabalhistas.
O Instituto Avançar é parceiro para o processo de qualificação dos trabalhadores e métodos de prevenção de acidentes. Mas, para isto, é preciso regularizar
esta representatividade junto aos terceirizados, pois não adianta tratar o assunto
com a Telefonica-Vivo, se seus terceirizados estão à margem da lei na questão
trabalhista.
Os dirigentes da Telefonica-Vivo comprometeram-se a tratar com seus terceirizados, e dar um retorno ao sindicato.
ACT 2016-2018. Assinatura ainda pendente
No dia 6 de junho ocorreu nova rodada de negociações, CNN-Fitratelp vs
Telefonica, para ultimar o ACT 20162018, mas ainda continua pendente,
por discrepância entre as partes, quanto à redação da Cláusula do BEFLEX.
Afora este importante tema, foram cobradas todas as reivindicações
e as denúncias lavradas em ata com a
representação da empresa e que, mesmo após esta reunião, ainda não foram
respondidas e solucionadas.

Claro
Reunião com direção do grupo foi improdutiva
A proposta de PPR 2017 do grupo Claro Brasil é muito aquém
do que os trabalhadores fazem jus e os critérios de elegibilidade
ainda podem melhorar! Sendo assim, o Sinttel/RS e a Comissão Nacional de Negociação da Fitratelp(CNN) recusaram a proposta em
mesa e prepara uma contraproposta para apresentar à empresa
brevemente.
Neste momento, alertam às trabalhadoras e trabalhadores
para a necessidade de lutar por metas e critérios possíveis de serem atingidos. Se o desejo da categoria é receber um PPR compatível com o seu esforço e dedicação, é preciso sair do conformismo
habitual e aumentar a mobilização.
LUTAR, LUTAR e LUTAR!
Este é o segredo para avançar nas conquistas.
Finalmente, a CNN-Fitratelp pede que os companheiros e
companheiras acompanhem as informações do sindicato acerca do
andamento das negociações. Nova reunião será agendada em breve, quando o Sinttel/RS e a CNN-Fitratelp tentarão negociar uma
proposta que tenha condições de ser avaliada pelos trabalhadores
e trabalhadoras.
Fiquem atentos aos boletins do seu sindicato.

– Clemar - em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 25 de maio, os
trabalhadores aprovaram a proposta tirada em mesa de negociação para
o Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2018.
– Huawei - No próximo dia 21 de junho o Sinttel/RS participará, junto
com a Comissão Nacional de Negociação da Fitratelp (Federação Interestadual dos Trabalhadores em Telecomunicações e Pesquisa) de reunião
de negociação com a empresa, visando ao Acordo Coletivo de Trabalho
2017/2018.
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Contax
Aprovada negociação
do ACT/2017
Com data-base em maio, a negociação do acordo coletivo de trabalho foi aprovado pelos trabalhadores em assembleia, bem como o PLR/2016, definido em R$ 165,00.
Haverá nova reunião sobre o ACT, no dia 27 de junho.

PLR 2016

Foi aprovado pela soma total dos votos dos do
RS, MG e PB. Os trabalhadores reclamam das mudanças no pagamento da remuneração variável. Afirmam que as metas são inatingíveis e que este novo
modelo é pior do que o anterior.
Cabe registrar que não existe acordo coletivo
para este tipo de remuneração.

Denúncia

O sindicato recebeu denúncias do setor de retenção onde em torno de 30 trabalhadores foram
demitidos por justa causa. Diante da situação, o Sinttel encaminhará denúncia para o Ministério Público
do Trabalho. Para mais informações, os trabalhadores devem comparecer ao sindicato.

– Engeset - Após a aprovação da proposta
para o ACT 2015/2016 (primeiro acordo,
e com atraso), os trabalhadores estão à
espera das negociações em torno do ACT
2017/2018, que deverão ocorrer em breve. Como a empresa somente há pouco
se disponibilizou frente a esses acordos,
o sindicato está agilizando para por tudo
em dia.

Atento do Brasil S/A
Aprovada proposta para ACT e rejeitado PPR
Em assembleia realizada no dia 30 de
maio, os trabalhadores aceitaram a proposta
para celebração do Acordo Coletivo de Trabalho/2017, com a aprovação dos seguintes
itens:
– salários acima do piso – reajuste de 5%
em junho e 1,58% em agosto, sobre os salários de Dez/2016;
– abono de 16% do salário nominal, com
mínimo garantido de R$ 360,00;
– reajuste dos benefícios – 6,58% a partir
de agosto;
– abono escolar de dois dias por semestre;
– declaração de horas – três horas livres
por ano
– auxílio creche – 56 meses;

– manutenção das demais cláusulas vigentes do ACT.
A proposta de PLR 2016, no valor de R$
155,00, foi rejeitada pela soma dos votos das
assembleias nos estados do RS, MG e SE.
A empresa rejeitou a proposta para pagamento de insalubridade para os profissionais
de limpeza, asseio e conservação.
Também rejeitou o pagamento de 1 (um)
tíquete extra para os trabalhadores com escala
de 12 x 36.
Na mesma assembleia, foi rejeitada a
proposta para o PPR 2016. A patronal já foi
notificada sobre a decisão dos trabalhadores
e o sindicato aguarda uma nova reunião para
negociar nova proposta.

Alert Brasil Teleatendimento e Alert BPO

Geral

COLÔNIA DE FÉRIAS

INSCRIÇÕES A PARTIR DE AGOSTO
Com um retorno positivo por parte
dos associados e veranistas relativo à última
temporada, a diretoria do Sinttel/RS agradece a todas e todos sindicalizados, familiares e
amigos que utilizaram a colônia de férias, em
Rondinha, no veraneio 2016/17.
Após alguns anos com economato,
neste veraneio, atendendo ao pedido dos
sindicalizados, optamos em o Sinttel reassumir a cozinha.
Responsáveis pela cozinha, os dirigentes Dirceu Borges (Didi) e Adriana
Moraes da Silva, realizaram um grande,
exaustivo e dedicado trabalho. Quem compareceu na colônia pode observar o cardá-

pio variado, higiene e um atendimento de
excelência. Na administração, o dirigente
Alexsander Avaly.
O Sinttel já se organiza para o próximo veraneio, começando pela leitura
atenta das sugestões e observações feitas
pelos veranistas. A partir do mês de agosto
serão antecipadas as informações da abertura da temporada 2017/2018: período,
valores e reservas.
Organize-se e fique atento. As informações estarão disponíveis no site do sindicato
(www.sinttelrs.org.br), partir de 1º de agosto.
Será um prazer e satisfação poder
contar com a sua presença.

Nova reunião de negociação em julho
Reunidos em frente à empresa para a realização da assembleia de construção de pauta, os trabalhadores elencaram as suas reivindicações, propondo avanços
para a celebração e renovação do ACT 2017/18.
Em reunião no dia 29 de maio com a patronal, o Sinttel entregou a pauta de reivindicações e o protocolo para firmar de imediato as datas para o começo das negociações, visando à revisão e ao reajuste de salários/benefícios e as condições sociais.
A proposta sindical é para que este ano se acelerem as negociações, para definição dos anseios da categoria. Assim, em reunião realizada no dia 21 de junho a
empresa garantiu a data base, bem como a manutenção do ACT vigente.
Quanto à pauta, debateu alguns itens para obter mais esclarecimentos.
Ficou de apresentar proposta com base nas reivindicações dos trabalhdores
em nova reunião marcada para dia 12 de julho às 10h30m, no sindicato.
Informados sobre os cursos disponibilizados no Instituto Avançar, demonstraram interesse.

ABS Brasil
Proposta
ficou para
dia 27/6

Em reunião realizada dia 20 de junho foi registrado que a empresa deve a recomposição das perdas salariais do ACT 2016 e 2017,
cujo percentual total é de 14,25%. A ABS não apresentou proposta,
mas compreteu-se a fazê-lo na próxima reunião, agendada para o dia
27 de junho, às 10h no sindicato.

Reforma trabalhista: de volta à escravidão
De volta à escravidão, é para onde
toda a classe trabalhadora será remetida
caso o Senado vote favorável à reforma
trabalhista, já aprovada pelos deputados.
Esse pacote de malvadezas, de uma só
vez, aumenta o risco social, elevando os
níveis de desemprego e, consequentemente, a pobreza; troca o emprego "formal" pelo "bico"; esfacela a organização
sindical; dificulta a ação coletiva pela defesa e ampliação de direitos e inviabiliza a
atuação da Justiça do Trabalho. Na prática,
o trabalhador ficará sozinho para negociar
suas condições de trabalho e exigir seus
direitos junto ao patrão.

Caso aprovada a reforma:
– O intervalo do almoço será reduzido a
apenas meia hora;
– Quem trabalha menos de 30 horas semanais receberá um salário inferior ao mínimo;
– Daremos adeus às férias de 30 dias;
– Teremos jornada de trabalho diária e semanal sem qualquer limitação;
– Será o fim dos concursos públicos;
– Nos despediremos do trabalho com carteira assinada;
– O negociado entre patrão e empregado
valerá acima da legislação trabalhista e do
determinado nos acordos e convenções
coletivas de trabalho;

Reforma da Previdência: trabalhar até morrer
Com o intuito de fazer com que os homens e mulheres de nosso país trabalhem
até morrer, a reforma da Previdência do ilegítimo Temer promove um completo desmonte da nossa Seguridade Social, deixando o cidadão desamparado nos momentos
em que ele mais precisa. Fingindo-se de surdos aos apelos dos diversos segmentos
da sociedade, os golpistas retiram direitos e ignoram as diversidades que compõem
o povo brasileiro.

Uma vez aprovada, a reforma da Previdência:

– Aumenta a idade mínima de aposentadoria, 65 anos para os homens e 62 para as
mulheres inicialmente, sendo aumentado no decorrer do tempo;
– Exige 40 anos de contribuição para acessar a aposentadoria integral;
– Acaba com todas as aposentadorias especiais;
– Reduz o valor das pensões e benefícios do INSS em até a metade do que é hoje;
– Acaba com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) que é pago às pessoas idosas
ou com deficiências de família pobre;
– Aumenta o tempo de contribuição para os trabalhadores rurais que terão que recolher a contribuição individual por 20 anos e também eleva a idade para 60 anos.
Fonte: CUT Brasília

Fitratelp
Delegados eleitos e nova data para o CD
A plenária do Conselho Diretor da
Fitratelp, reunido entre os dias 24 e 26
de maio em Belém (PA), aprovou a "Moção de Repúdio às Reformas Trabalhista
e Previdenciária", criada no encontro da
Anapar-Sul e que se tornou a Carta de
Brasília, durante o 18º Congresso da Associação Nacional dos Participantes dos
Fundos de Pensão. Após a abertura dos
trabalhos, ministrada pelo presidente
João de Moura Neto, passou-se à análise
da conjuntura nacional e internacional, e
a discussão de temas como as reformas
da Previdência, sindical e trabalhista,
Fundos de Pensão e Previdência Pública,
além da recuperação judicial da Oi.
Ao final dos debates do CD da Fitratelp aconteceu a assembleia para a escolha dos delegados que representarão
a federação no Congresso Extraordinário
da CUT, seguido da organização das teses a serem levadas para o evento, que
ocorrerá de 28 a 31 de agosto. Foram
eleitos Audinete Araújo, Edison Pedro e
Juan Sánchez.
Outro tema tratado durante a reu-

nião do conselho foi o II Contelp (de 16 a
20 de outubro de 2017) com a organização e elaboração de teses. As Comissões
Nacionais de Negociação (CNN’s) sofreram algumas alterações e receberão
mais subsídios, agora com a colaboração
da subseção do Dieese , capitaneada
pela companheira Mariel Angeli Lopes,
instalada na sede da federação.
Com parecer do Conselho Fiscal,
também foi realizada assembleia de
aprovação das contas da Fitratelp. Encerrados os trabalhos o próximo CD foi
convocado para o mês de agosto, em
Porto Alegre.

ATENDIMENTO TRABALHISTA AO EMPREGADO
Caye, Neme, Nakada & Silva
Advogados Associados
OAB nº 1845
Atendimento pessoal:
de 2ª à 5ª feira
das 16h às 18h

Atendimento por telefone:
de 2ª à 5ª feira
das 14h às 17h30

Tv. Francisco Leonardo Truda nº 98 – Conj. 74 / Centro – Porto Alegre/RS
CEP 90010-050 / Fones: (51) 3028.9000 / projust@projust.adv.br / www.projust.adv.br
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Aposentados
Reforma baseia-se em premissas falsas,
dizem especialistas em Congresso da Anapar

“Não se pode fazer reforma da
previdência com diagnóstico sobre
informações distorcidas.” A afirmação é do professor de economia da
Unicamp, Eduardo Fagnani, que falou para centenas de participantes

do XVIII Congresso Nacional da Anapar realizado em Brasília nos dias 25 e
26 de maio para debater a situação da
previdência pública e complementar.
Mesmo sem nenhum clima social
e político para que as reformas traba-

lhista e previdenciária sejam votadas no Congresso Nacional, os
participantes do evento se mostraram bastante preocupados com
as intenções da classe política, do
empresariado e da mídia, que se
colocam totalmente favoráveis à
aprovação das mudanças.
Fagnani ressalta que o governo mistura regimes de previdência
diferentes, como o do funcionalismo público e dos militares ao do
regime geral, para justificar um
débito que não existe. Além disso, não considera a totalidade das
receitas da seguridade social (que
inclui saúde, assistência social e
previdência), que é superavitária.
"O governo não dialoga com
a população porque sabe que as
premissas utilizadas para justificar um débito que não existe são
falsas. Por isso quer aprovar o

Seminário debate sobre Fundação e reformas
Trabalhadores aposentados e ativos, que participaram do seminário organizado pelo grupo estratégico Ginp, no dia 28 de abril, na Fetrafi, concluíram que a reforma mais importente e necessária é
a política. E, para tanto, há necessidade urgente de
mobilizar a sociedade, para uma participação mais
efetiva e democrática. O seminário foi realizado para
discussão e atualização das várias frentes de lutas e
medidas adotadas pelas entidades representativas
dos telefônicos no RS, Sinttel/RS e a Aacrt, em defesa de uma aposentadoria digna, seja pelo INSS ou
complementar, como participante do plano de benefícios, BrTPrev, na Fundação Atlântico.
Também foram abordados temas relevantes
como a crise da Oi, seu plano de recuperação judicial
e a proposta de pagamento da dívida com a Fundação, apresentação realizada pelos advogados Lucas,
do Escritório do Direito Social, e Átila, do Escritório
Barenco, do Rio de Janeiro, que estão acompanhando toda movimentação da Oi.
Já a discussão do impacto das maldades das
contrareformas da Previdência e a Trabalhista, sob
os vários argumentos falaciosos utilizados pelo atual
governo, com o apoio da maioria da classe política
congressual corrupta, foi apresentada pelos advogados Fernando, do Escritório do Direito Social, sobre a
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PEC 287/2016, da reforma da Previdência, e a discussão da reforma Trabalhista apresentada pelo
advogado Délcio Caye, do Projust.
A PEC 287 não ataca privilégios, mas ameaça o seu direito à aposentadoria e contém uma
série de abusos. Já a reforma trabalhista não vai
gerar mais empregos, mas sim criar subempregos
por meio de contratos de trabalho intermitentes
e terceirizados.
A reforma urgente, na realidade, deveria ser
a política para corrigir sérias distorções e privilégios. Por isso tudo, é urgente mobilizar a sociedade, para uma participação efetiva e democrática.
Após o encerramento, os telefônicos ativos e
aposentados participaram dos protestos e caminhada da greve geral.
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mais rápido possível", analisa.
O economista assegura que
essa proposta de reforma da previdência é excludente porque praticamente acaba, para a grande
maioria da população, com o direito à aposentadoria. "Mesmo o relator da matéria reduzindo o tempo de contribuição para 40 anos
(antes era 49), ainda assim esse
período é superior ao padrão europeu de previdência", aponta. Hoje,
o tempo de contribuição para alcançar o teto da previdência é de
35 anos para homens e 30 para
mulheres.
A economista da Auditoria Cidadão da Dívida Pública, Maria Lúcia Fatorelli, reforça o aspecto injusto do déficit da previdência. "O
Brasil é a 9ª economia do mundo,
tem inúmeras riquezas naturais,
minerais e fontes energéticas. Temos tudo isso em abundância. Mas
quando olhamos o social e toda
essa desigualdade, o cenário não
é esse, mas sim de escassez, de
limitação. Isso é uma contradição
imensa", avalia.
Fatorelli também questiona
a forma usada pelo governo para
maquiar este déficit anunciado.
“Se por um lado as isenções dadas
às empresas reduzem os recursos
da seguridade, a Desvinculação das
Receitas da União (DRU), mecanismo utilizado pelo governo para
retirar 30% do orçamento da previdência, também contribui para reduzir ainda mais esse orçamento”,
explica a economista.
Também aponta o perdão
de dívidas de empresas e bancos
como um fator decisivo, que reduz
a cada ano o superávit da seguridade social. "Essa conta distorcida e
apresentada pelo governo é repetida diariamente pela mídia com o
objetivo de enganar a população.
O déficit é fabricado e se o governo
deixasse de fazer a DRU, as isenções fiscais e perdões de dívidas a
empresários tudo isso já seria mais
do que suficiente para nem estarmos discutindo qualquer reforma
da previdência", aponta.

