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Não é contra Dilma, não 
é contra Lula, não é contra 
o PT. O golpe em curso no 
Brasil é contra você, traba-
lhador! É contra você, tra-
balhadora! 

Não estamos vendo isso 
nos meios de comunicação, 
porque a elite e os partidos 
que estão atacando a de-
mocracia querem iludir a 
população. O plano deles é 
arrochar salários e direitos 
da classe trabalhadora para 
atender a pauta do mercado 
financeiro e dos que querem 

Crise, inflação e reajuste salarial
O prolongamento da 

crise econômica e a inflação 
ainda elevada têm feito de 
2016 mais um ano de ga-
nhos reais modestos nos 
salários dos trabalhadores. 
As categorias que fecharam 
dissídio neste primeiro qua-
drimestre têm encontrado 
dificuldade para garantir 
pelo menos as perdas acu-
muladas pelos índices de 
preços e verificam-se alguns 
casos de reajustes escalona-
dos e parcelados.

Depois de anos consecu-
tivos de aumentos reais su-
periores a 1%, em 2016 a ex-
pectativa da categoria, com 
data-base em 1º de maio, é 
fechar reajuste que garanta 
no mínimo a reposição da 
inflação de 9,83% (inflação 

acumulada de 12 meses: 
maio 2015 a abril 2016), o 
equivalente ao Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor (INPC). 

As negociações estão 
sendo encaminhadas, mas 
a situação esta mais difícil 
que os outros anos. “É fun-
damental que os patrões en-
tendam que o trabalhador 
sofre diariamente o impacto 
da inflação no seu dia a dia, 
na conta da luz, da água, na 
alimentação e no transporte. 
Os reflexos da crise não po-
dem cair somente nas costas 
dos trabalhadores”, afirma 
Francisco Pedroso Laurindo, 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Canela.

Tão preocupante quan-
to à correção nos salários é 

a perspectiva de alta do de-
semprego entre os metalúr-
gicos da região. “Nossa pre-
ocupação é manter os postos 
de trabalho, pois quem for 
demitido agora, dificilmente 
vai conseguir outra vaga”, 
continua. Além disso, para 
o Sindicato, é fundamental 
que o trabalhador não tenha 
as perdas da inflação acumu-
lada no período.

“Estamos aglutinando 
forças e juntamente com a 
FTM – RS (Federação dos 
Trabalhadores Metalúrgicos 
do RS) e mais 28 sindicatos, 
estamos caminhando lado a 
lado durante as negociações, 
buscando mais avanços e 
mantendo a unidade da luta 
por melhorias para a catego-
ria metalúrgica”, continua o 

Depois não digam que não avisamos: o golpe é 
contra você! Não pague o pato!

lucrar cada vez 
mais às custas do 
povo.

Não é à toa 
que os empresá-
rios fizeram de 
tudo para que o 
impeachment da 
presidenta Dilma 
passasse na Câ-
mara. E agora 
você vai pagar o 
pato! 

Querem diminuir o 
horário de almoço, tercei-
rizar tudo, reduzir o salário 

presidente.

Formação nas 
negociações 

O Sindicato dos Met-
alúrgicos adotou uma nova 
metodologia e criou uma 
agenda permanente de dis-
cussão sobre as demandas 
da categoria.

 “Buscamos esse modelo 
pois precisávamos mostrar 
aos diretores da base como 
é feita uma negociação com 
as bancadas patronais”, ex-
plica. 

Segundo ele, os diretores 
estão participando destas 
rodadas de negociação, pois 
“todos tem que ter responsa-
bilidade no que defendem e 
falam, para evitar que mui-
tos digam bobagem”, afirma.

mínimo, arrochar os salários 
e acabar com direitos como 
13º e multa do FGTS.

Os patrões e os golpistas 
querem eliminar conquistas 

dos últimos 14 anos, como 
a ampliação do valor pago 
no aviso prévio indenizado, 
os direitos das trabalhado-
ras domésticas, a correção 
da tabela do IR (que durante 
todo o governo de FHC foi 
corrigida só em 17,5%, en-
quanto nos governos Lula e 
Dilma, a correção acumula-
da foi de 75%), só para citar 
alguns exemplos.

Você não pode cair no 
conto dos patrões. Lutar 
contra o golpe é defender 
seus direitos e a nossa pauta.

Novas 
alíquotas do 

ICMS 
arrocham 
gaúchos

No início deste ano 
começaram a valer as novas 
alíquotas do ICMS, imple-
mentadas pelo governo de 
José Sartori (PMDB, apoi-
ado pelo PSDB, PP, PPS e 
DEM), que diminuem ainda 
mais o poder de compra dos 
gaúchos. 

Os itens que tiveram 
maior peso para as despesas 
das famílias gaúchas foram 
os de alimentação e bebidas, 
com um impacto de 27,9% 
de aumento. Transporte 
também ficou mais caro, 
com um aumento de 19,1% 
no preço. Segundo análise 
do Dieese, a estimativa de 
redução do poder de compra 
do gaúcho com o aumento 
do ICMS  poderá  chegar a 
5% no ano. Novamente os 
trabalhadores pagam a conta 
pela falta de capacidade do 
governo em achar soluções 
para os problemas do RS.

Etanol - (Combustível Al-
cóol Hidratado) passou de 
25% para 30%, gerando  
18,38% de aumento;
Internet - passou e 25% 
para 30%, representando 
8,82% de aumento;
Gasolina  - passou de 
25% para 30%, repre-
sentando 8,18% de au-
mento;
Cerveja e Chope – o 
índice subiu de 25% para 
27%, gerando um aumen-
to de 4,25%.  
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Iniciamos nossa cam-
panha salarial da forma 
mais difícil possível, esta-
mos vivendo diversas cri-
ses. A primeira política, o 
país vivenciou o impedi-
mento da presidente na 
Câmara dos Deputados, 
naquele domingo de tristes 
depoimentos e péssimas 
lembranças para a de-
mocracia, seguindo o rito 
foi aprovado também no 
Senado o afastamento de 
180 dias para a  defesa da 
presidenta. A segunda é de 
caráter econômico, com 
uma crise internacional e 
medidas recessivas, juros 
altos, redução de investi-
mento do estado, dificul-
tam ainda mais qualquer 
possibilidade de avançar-
mos em nossas pautas.

Mas o ano para nós 
gaúchos começou de for-
ma dura, fomos vítimas 
do pacotaço do Sartori. O 
governador disse que não 
teria como salvar a econo-
mia o Estado sem que fosse 
aumentado os impostos, 
esquecendo que foi ele, 
Sartori, o líder do  governo 
Britto (PMDB) que apro-
vou  aumento da dívida do 
Rio Grade do Sul. Passado 
quase seis meses o governo 
continua parcelando os 
salário do funcionalismo 
público e não conseguin-
do cumprir o básico das 
funções do Estado, porém 
agora temos um novo in-
grediente, aprovado pelos 
deputados do PP,PMDB, 
PDT, PSD, PSB na Assem-
bléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, o aumento  
das praças de PEDÁGIO, 
um das monstruosidade 
que achávamos enterrada 

para sempre.
Mas o surgimento de 

fantasma não acaba por 
aí, com o afastamento da 
Presidenta Dilma (PT), o 
presidente interino Michel 
Temer (PMDB), se va-
lendo deu um golpe or-
questrado pelos meios de 
comunicação, judiciário 
e os empresários, ao as-
sumir o cargo lançou um 
pacote de maldades, extin-
ção de Ministérios ligados 
aos movimentos sociais, 
ao combate à corrupção e 
à Cultura. Mas o que mais 
atemoriza os trabalhadores 
é a reforma trabalhista e 
previdenciária, onde aque-
les que golpearam pre- 
tendem tirar direitos 
históricos e dificultar a 
aposentadoria bem como 
privatizar a previdência e a 
Petrobrás.

Portanto companhei-
ros, nossa luta este ano vai 
além da cláusula da con-
venção coletiva. Será tra-
vada mais uma disputa 
que requer todo nosso em-
penho e solidariedade. São 
nossa conquistas históricas 
que estão em jogo. Os 
patrões voltaram ao poder 
e agora apresentam a conta 
por ter financiado um golpe 
contra um governo  demo-
craticamente eleito. Mas 
soubemos que o interesse 
era outro, de retirar nossos 
direitos e acabar com o fu-
turo do povo mais humilde 
e trabalhador deste país. 
Por isto companheiros,  va-
mos à luta, não podemos 
reconhecer este governo, 
ele não nos represente e 
lutaremos até que a democ-
racia seja estabelecida e re-
speitada.

Anteriomente a em-
presa Basim fixava um valor 
em dinheiro com diarias 
para que o funcionário re-
alizasse viagens a trabalho. 
Este valor fixado pela em-
presa independia do que era 
gasto com alimentos, estadia, 
deslocamentos e não era exi-
gido prestação de contas dos 
gastos e esse valor não era 
incluído nos recibos de sa-
lários. 

Entre 2004 e 2008, a 
Basim passou a pagar “Diári-
as de Viagem”, (valor fixo, 
por dia de vigem) que seriam 
corrigidas pelo percentual 
de aumento salarial na Con-
venção Coletiva, incluindo 
diretamente na folha de pa-
gamento. Além desse be-
nefício, os empregados ainda 
recebiam um valor à título 
“Reembolso de Despesas” 
para as despesas pessoais, 
que deveriam ser comprova-
das através de relatórios de 
viagens e acompanhadas das 
notas fiscais. 

A partir de 2008, a em-

presa não reajustou mais 
os valores das Diárias de 
Viagem, ficando o último 
valor fixado em R$ 75,00 por 
dia viajado. 

Em 19 de novembro de 
2012, após uma longa ne-
gociação envolvendo o Sin-
dicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material 
Elétrico de Canela e Região 
e a Basim, foi celebrado um 
Acordo Coletivo com du-
ração de 2 anos, que fixou o 
valor das Diárias de Viagem 
em R$ 104,52 para viagens 
nacionais e R$ 152,76 para 
viagens internacionais. Esses 
valores sendo corrigidos pelo 
índice da convenção coletiva 
dos metalúrgicos, (cláusula 
piso da categoria).

Além disso, acordou-se 
o  por cada refeição o Reem-
bolso de  Despesa em R$ 
42,50 de despesas de almoço 
e janta e R$ 15,00 para despe-
sas de lanche e café da man-
hã. Esses valores devendo ser 
corrigidos  pelo INPC. Os va-

lores pagos até maio de 2015 
estavam R$ 140,00 por dia de 
viagem nacional e R$ 206,00 
para a viagem internacional. 
Mais reembolso de despesas. 

Mesmo depois de toda 
a negociação, a Basim não 
cumpriu com o acordo fir-
mado. Em defesa dos di-
reitos dos trabalhadores, 
o Departamento Jurídico 
do Sindicato ajuizou uma 
Ação de Cumprimento em 
09 de setembro de 2015, 
visando garantir que a em-
presa cumprisse com o que 
fora acordado. O processo 
tramitou perante a 1ª Vara 
do Trabalho da Comarca 
de Gramado, sob o nº 964-
49.2015.5.04.0351, e teve sua 
sentença publicada em 13 de 
novembro de 2015. 

O Juízo condenou a 
empresa ao pagamento das 
diárias nos valores estipu-
lados no Acordo Coletivo 
para todos os empregados da 
Basim que viajaram, inclu-
sive os que já foram desliga-
dos. 

 O Sindicato dos Tra-
balhadores Metalúrgicos de 
Canela e Região alerta que 
o atual cenário político bra-
sileiro não está preocupado 
com a corrupção,  isso é uma 
desculpa  da classe patronal 
capitaneada pela FIESP - 
Federação Sindical Patronal  
para  retirar direitos dos tra-
balhadores e aposentados 
e explorar mais os traba-
lhadores, isso não podemos 

permitir.
O processo de impeach-

ment contra a presidenta 
Dilma Rousseff, muito mais 
do que apenas destituir uma 
Chefe de Estado legitimam-
ente eleita. Este momento 
traz um futuro pouco anima-
dor a toda classe trabalhado-
ra, por isso estamos alertan-
do a todos os trabalhadores 
da nossa região que seus di-
reitos estão ameaçados.

Entendemos que o mo-
mento é de precaução e de 
enfrentamento. porque 

OPINIÃO DO PRESIDENTE

Há o que temer!

quem constrói, todos os dias, 
as riquezas deste país, jamais 
pode ter seus direitos flexi-
bilizados, e aposentadoria 
ameaçada em prol de uma 
elite gananciosa. 

Por isso, trabalhador, se 
una a causa, procure o sin-
dicato, se informe, para que 
toda a classe não perca os 
direitos e as conquistas com 
muito suor ao longo dos últi-
mos anos.

JURÍDICO

Sindicato vence ação beneficiando 
funcionários da Basim

* Por Francisco 
Pedroso Laurindo

ATENDIMENTO - Sede e subsedes
Plantão Jurídico
Agendamento
(054) 2823093
Advocacia Trabalhista Individual e Coletiva, 
Previdenciária e Acidentária

Homologações no Sindicato
Das 8h30min às 11h30 min e das 13h30min às 
16h 30min

Canela
Das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Nova Petrópolis
Das 12h 45min às 17h

São Francisco 
de Paula
Das 8h às 12h e das 13h às 17h

* Francisco Pedroso Laurindo é presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos 

de Canela e região.
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Neste momento, en-
quanto muitos querem de-
fender o golpe, o parlamento 
brasileiro está aprovando 
leis que retiram seus direi-
tos. Conheça 55 ameaças em 
tramitação no pior Congres-
so Nacional de todos os tem-
pos.

O Brasil passa por um 
período sombrio, com uma 
oposição ruim, odiosa e gol-
pista. Provavelmente, o pior 
Congresso Nacional de to-
dos os tempos. Neste mo-
mento, enquanto você assiste 
a Rede Globo, o parlamento 
está aprovando leis que re-
tiram, à luz do dia, direitos 
de trabalhadores, mulheres, 
populações tradicionais e 
minorias.

É sabido, que se a Câ-
mara dos Deputados, que até 
pouco tempo tinha à frente 
Eduardo Cunha, se esfor-
çar, pode nos levar de volta 
ao Brasil Colônia em qua-
tro anos. Quiçá revogando, 
por fim, o voto feminino, a 
República e a Lei Áurea.

A assessoria do Depar-
tamento Intersindical de As-
sessoria Parlamentar (Diap) 
realizou um levantamento 
das principais matérias 
tramitando no Congresso 
Nacional que, segundo a ins-
tituição, são uma ameaça à 
democracia e aos direitos 
conquistados ao longo de 
nossa história. Muitas de-
las têm sido vendidas aos 
cidadãos como instrumen-
tos para o desenvolvimento, 
como pontes para o futuro. 
Quando, na verdade, não são 
nada, além de um túnel di-
reto ao passado.

Segue a lista, com os 
números das proposições 
para você acompanhar no 
site da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal:

a) Você, trabalhador e 
trabalhadora
1. Regulamentação da ter-
ceirização sem limite per-
mitindo a precarização das 

As 44 ameaças aos seus direitos que tramitam 
no Congresso Nacional

relações de trabalho
(PL 4302/1998 – Câmara, 
PLC 30/2015 – Senado, PLS 
87/2010 – Senado)
2. Redução da idade para iní-
cio da atividade laboral de 16 
para 14 anos
(PEC 18/2011 – Câmara);
3. Instituição do Acordo ex-
trajudicial de trabalho per-
mitindo a negociação direta 
entre empregado e emprega-
dor
(PL 427/2015 – Câmara);
4. Impedimento do empre-
gado demitido de reclamar 
na Justiça do Trabalho
(PL 948/2011 – Câmara e PL 
7549/2014 – Câmara);
5. Suspensão de contrato de 
trabalho
(PL 1875/2015 – Câmara);
6. Prevalência do negociado 
sobre o legislado nas relações 
trabalhistas
(PL 4193/2012 – Câmara);
7. Prevalência das Conven-
ções Coletivas do Trabalho 
sobre as Instruções Norma-
tivas do Ministério do Tra-
balho
(PL 7341/2014 – Câmara);
8. Livre estimulação das 
relações trabalhistas entre 
trabalhador e empregador 
sem a participação do sindi-
cato
(PL 8294/2014 – Câmara);
9. Regulamentação do tra-
balho intermitente por dia 
ou hora (PL 3785/2012 – Câ-
mara);
10. Estabelecimento do 
Código de Trabalho (PL 
1463/2011 – Câmara);
11. Redução da jornada 
com redução de salários (PL 
5019/2009 – Câmara);
12. Vedação da ultratividade 
das convenções ou acordos 
coletivos (PL 6411/2013 – 
Câmara);
13. Criação de consórcio de 
empregadores urbanos para 
contratação de trabalhadores 
(PL 6906/2013 – Câmara);
14. Regulamentação da 
emenda constitucional 
81/2014, do trabalho escra-
vo, com supressão da jor-
nada exaustiva e trabalho 

degradante das penalidades 
previstas no Código Penal
(PL 3842/2012 – Câmara, PL 
5016/2005 – Câmara e PLS 
432/2013 – Senado);
15. Estabelecimento do Sim-
ples Trabalhista criando ou-
tra categoria de trabalhador 
com menos direitos
(PL 450/2015 – Câmara);
16. Extinção da multa de 10% 
por demissão sem justa causa 
(PLP 51/2007 – Câmara e 
PLS 550/2015 – Senado);
17. Susta a Norma Regula-
menta 12 sobre Segurança 
no Trabalho em Máqui-
nas e Equipamentos (PDC 
1408/2013 – Câmara e PDS 
43/2015 – Senado);
18. Execução trabalhista e 
aplicação do princípio da 
desconsideração da perso-
nalidade jurídica
(PL 5140/2005 – Câmara);
19. Deslocamento do empre-
gado até o local de trabalho 
e o seu retorno não integra a 
jornada de trabalho
(PL 2409/2011 – Câmara);
20. Susta Norma Regulamen-
tadora 15, do Ministério do 
Trabalho, que regula as ativi-
dades de trabalhadores sob 
céu aberto (PDC 1358/2013 
– Câmara);
21. Susta as Instruções Nor-
mativas 114/2014 e 18/2014, 
do Ministério do Traba-
lho, que disciplinam a fis-
calização do trabalho tem-
porário (PDC 1615/2014 
– Câmara);
22. Estabelecimento da jor-
nada flexível de trabalho
(PL 2820/2015 – Câmara e 
PL 726/2015 – Câmara);
23. Estabelecimento do tra-
balho de curta duração (PL 
3342/2015 – Câmara);
24. Transferência da com-
petência para julgar aci-
dente de trabalho nas autar-
quias e empresas públicas 
para a Justiça Federal (PEC 
127/2015 – Senado);
25. Aplicação do Processo 
do Trabalho, de forma sub-
sidiária, as regras do Có-
digo de Processo Civil (PL 
3871/2015 – Câmara);

26. Reforma da execução 
trabalhista (PL 3146/2015 – 
Câmara).

b) O petróleo é nosso?
27. Fim da exclusividade da 
Petrobras na exploração do 
pré-sal (PL 6726/2013 – Câ-
mara);
28. Estabelecimento de que 
a exploração do pré-sal seja 
feita sob o regime de con-
cessão (PL 6726/2013);

c) Gestão da coisa 
pública
29. Estabelecimento de inde-
pendência do Banco Central 
(PEC 43/2015 – Senado);
30. Privatização de todas 
as empresas públicas (PLS 
555/2015 – Senado);
31. Proibição de indicar di-
rigente sindical para conse-
lheiros dos fundos de pen-
são públicos (PLS 388/2015 
– Senado);

d) Garantia do míni-
mo de dignidade
32. Estabelecimento do 
Código de Mineração (PL 
37/2011 – Câmara);
33. Demarcação de terras in-
dígenas (PEC 215/2000);
34. Cancelamento da políti-
ca de Participação Social 
(PDS 147/2014 – Senado);
35. Alteração do Código 
Penal sobre a questão do 
aborto, criminalizando 
ainda mais as mulheres e 
profissionais de saúde (PL 
5069/2013 – Câmara);
36. Retirada do texto das 
políticas públicas do termo 
“gênero” e instituição do 
Tratado de San José como 
balizador das políticas 
públicas para as muheres. 
É um total retrocesso para 
todo ciclo das políticas 
(MPV 696/2015 – Senado);
37. Instituição do Estatuto 
do Nascituro – provavel-
mente maior ameaça aos di-
reitos sexuais e reprodutivos 
das mulheres. Seria con-
cretizada a criminalização 
generalizada das mulheres, 

inviabilizando, inclusive, o 
aborto previsto no Código 
Penal (PL 478/2007 – Câ-
mara);
38. Instituição do Estatuto 
da Família – retrocesso para 
grupos LGTBs e mulheres: 
não reconhecimento como 
família – ficam fora do al-
cance de políticas do Estado 
(PL 6583/2013 – Câmara);
39. Redução da maioridade 
penal (PEC 115/2015 – Sena-
do);
40. Flexibilização do Esta-
tuto do Desarmamento (PL 
3722/2012 – Câmara);
41. Estabelecimento de nor-
mas gerais para a contratação 
de parceria público-privada 
para a construção e admin-
istração de estabelecimentos 
penais (PLS 513/2011 –Sena-
do);
42. Aumento do tempo de 
internação de adolescentes 
no sistema socioeducativo 
(PLS 2517/2015 – Senado);

e) Concentração 
de terra e questões 
agrárias
43. Substitutivo apresenta-
do na CAPADR estabelece 
a inexigibilidade do cum-
primento simultâneo dos 
requisitos de “utilização da 
terra” e de “eficiência na ex-
ploração” para comprovação 
da produtividade da proprie-
dade rural (PL 5288/2009 – 
Câmara);
44. Alteração da Lei 
5.889/1973, que estatui nor-
mas reguladoras do trabalho 
rural, e a Lei 10.101/2000, 
que dispõe sobre a partici-
pação dos trabalhadores no 
lucro ou resultados da em-
presa (PLS 208/2012 – Sena-
do).

Leonardo Sakamoto é jornalista e doutor 
em Ciência Política pela Universidade de 
São Paulo. Cobriu conflitos armados em 
diversos países e o desrespeito aos direitos 
humanos no Brasil. Professor de Jornalis-
mo na PUC-SP e pesquisador visitante do 
Departamento de Política da New School, 
em Nova York, é diretor da ONG Repórter 
Brasil e conselheiro do Fundo das Nações 
Unidas para Formas Contemporâneas de 

Escravidã

* Por Leonardo Sakamoto



Para imprensa internacional, impeachment 
não tem base jurídica

Balanço Patrimonial - Sindicato doS metalúrgicoS de 
canela e região

ATIVO PASSIVO

31/12/2015 31/12/2015

ATIVO CIRCULANTE R$ 231.832,26 PASSIVO CIRCULANTE R$ 18.747,68 

DISPONÍVEL R$ 231.832,26 CREDORES DIVERSOS R$ 9.852,69 

Caixa R$ 58,85 Emprest consig CEF R$ 756,00 

Bancos conta movimento R$ 51,28 Sindicato Bento Gonçalves R$ 1.400,00 

Aplicações Financeiras R$ 231.722,13 Processo Judicial R$ 955,57 

Fornecedores R$ 438,00 

Cheques a pagar R$ 6.303,12 

CRÉDITOS R$ IMPOSTOS A  
RECOLHER R$ 4.117,64 

Impostos a Recuperar R$- IRRF  a recolher R$ 730,54 

COFINS a recolher R$-   

ATIVO NÃO 
CIRCULANTE R$ 489.343,21 INSS a recolher R$ 2.964,31 

REALIZÁVEL A LONGO 
PRAZO R$ 16.395,44 FGTS a recolher R$ 378,69 

Sindicância Interna R$ 16.395,14 PIS a recolher R$ 11,57 

Contrib Sind Recolher R$ 32,53 

OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS R$ 4.777,35 

IMOBILIZADO R$ 472.947,77 Salários Diretoria R$ 1.334,43 

Maquinas e Equipamentos R$ 6.980,00  Salários a pagar R$ 3.442,92 

Móveis e Utensílios R$ 26.267,00 R$-   

Terrenos R$ 40.000,00 PATRIMÔNIO LIQUÍDO R$ 702.427,79 

Veículos R$ 38.500,00 Patrimônio Social R$ 274.061,28 

Computadores e 
Periféricos R$1 5.621,71 Superávit do Exercício R$ (46.952,69)

Mobiliario e Instalações R$ 12.096,21 Superavit Acum.Anterior R$ 475.319,20 

Softwares R$ 4.348,37 Saldo Acumuldo 2014/2015 R$ 428.366,51 

Edificios e Construções R$ 329.134,48 

TOTAL DO ATIVO R$ 721.175,47 TOTAL DO PASSIVO R$ 721.175,47 

Convênios

Clínico Geral
Dr. Geraldo Oscar Georges
Endereço: Padre Cacique, 659  
2º andar - sala 01

Medicina do Tra-
balho
Dra. Virginia Dapper
Endereço: Padre Cacique, 
659 - junto ao Sindicato dos  
Metalúrgicos de Canela

Odontologia
Dra. Lindsei Priscila Patrício 
da Rosa
Endereço: Padre Cacique, 
659 – 2º andar - sala 103.

Advogados 
Trabalhista e 
Previdênciário
Voida, Magnago, Skrebsky, 
Colla & Adovogados Asso-
ciados

Advogado Cíveis
Dr. Felipe Boni  - Endereço: 
Padre Cacique, 659 junto ao 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Canela
Obs.: Agendamento pelo 
fone 
(54)  3282 3093.

Jornal do Metalúrigco - Maio | Junho de 2016

A imprensa do mundo 
inteiro está com os olhos 
voltados para a crise políti-
ca que paralisa o Brasil. O 
processo de impeachment 
da presidente Dilma virou 
noticiário. A falta de em-
basamento jurídico para 
o processo e a ficha nada 
limpa dos que a julgaram 
chamou a atenção da mídia 
internacional.

Até mesmo veículos  
alinhados com o “mercado” 
(leia-se os donos do dinhei-
ro), como a revista “The 
Economist” reconhecem 
que as ‘pedaladas fiscais’, 
motivo oficial do impeach-
ment, não é considerado 
crime de responsabilidade 
pela legislação brasileira. 

A revista que há tempos 
tem desprezado o PT e seus 

programas de combate à 
pobreza e que chegou a 
recomendar a renúncia de 
Dilma, argumentou que 
“na falta da prova de um 
crime, o impeachment é 
injustificado” e “parece 
apenas um pretexto para 
expulsar um presidente 
impopular”.

Por outro lado, a ficha 
suja dos deputados federais 
que aprovaram a abertura 
do processo, sobretudo do 

então presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB), mereceu 
destaque.   

Cunha é réu no 
STF pelos crimes 
de corrupção e la-
vagem de dinheiro, 
acusado de ter re-
cebido U$ 5 mil-
hões de dólares em 
propina de contra-
tos de navios-son-

da da Petrobras, além 
de outras denúncias 
que estão sendo inves-
tigadas.

O jornal estadu-
nidense ‘New York 
Times’ (NYT) lembrou 
que o presidente interi-
no, Michel Temer, tam-
bém realizou as ‘pedala-
das fiscais’. 
"Ele também enfrenta 

um possível impeachment 
pelas mesmas acusações fei-
tas contra Rousseff, assim 
como acusações de que se 
envolveu num esquema ile-
gal de venda de etanol", diz 
o diário.

O NYT mencionou a 
preocupação de analistas 
políticos brasileiros com o 
que classificou como danos 
a longo prazo para a "jovem 
democracia brasileira, resta-
belecida em 1985 após duas 
décadas de ditadura militar".

Também estadunidense 
e ligado ao mercado finan-
ceiro, o Wall Street Journal 
diz que o impeachment de 
Dilma é um sério teste para 
o processo democrático no 
Brasil e cita a estatística 
histórica de que quatro dos 
oito presidentes eleitos no 
Brasil desde 1950 não con-
seguiram completar seu 
mandato. 

O jornal cita o depoi-
mento de Melvyn Levitsky, 
embaixador dos EUA em 
Brasília entre 1994 e 98, que 

descreve o sistema político 
brasileiro como "completa-
mente estragado".

Já o inglês ‘The Guard-
ian’ diz que Dilma foi der-
rotada por um "Congresso 
hostil e manchado por cor-
rupção". E menciona as 
acusações de que o presi-
dente da Câmara usou 
contas em bancos suíços 
para esconder "milhões de 
dólares em propina".

Segundo a publicação, 
Cunha é o "marionetista por 
trás da novela do impeach-
ment". Houve também ên-
fase ao fato de que diversos 
deputados que votaram pelo 
impeachment são alvo de 
processos criminais.

Numa análise assinada 
pelo correspondente Jens 
Glüsing e intitulada "A in-
surreição dos hipócritas", o 
site da revista Der Spiegel 
afirma que o Congresso bra-
sileiro mostrou sua "verda-
deira cara" e, com o uso de 
meios "constitucionalmente 
questionáveis", colocou 
o "avariado navio Brasil" 
numa "robusta rota de di-
reita".

Segundo a revista, os 
deputados que votaram a 
favor do impeachment vão 
cobrar postos no governo 
de Temer e que muitos deles 
esperam que, com a vitória 
da oposição, as investigações 
da Operação Lava Jato desa-
pareçam.


