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ECONOMIA SOLIDÁRIA

Lucro cresceu mais de 13% em relação ao Fresol acontece
ano passado e chegou a R$ 18,6 bilhões nos dias 10, 11 e 12
O Itaú acumulou um lucro
de R$ 18,6 bilhões nos primeiros
nove meses de 2017. Esse resultado representa um crescimento

de 13,9% em relação ao obtido no
mesmo período do ano passado.
Voltaremos a abordar o lucro do
Itaú em um próximo C&N.

GOVERNO ESTADUAL I

Trabalhadores [as] em educação
resistem e greve continua
Há quase dois meses em
greve, os trabalhadores em Educação do Rio Grande do Sul mostram
a resistência do movimento contra
as maldades do governo de José
Ivo Sartori [PMDB]. Na terça-feira,
31/10, eles realizaram mais uma
assembleia massiva, em frente ao
Palácio Piratini, em Porto Alegre. E
votaram pela continuidade da greve, rejeitando quase que integralmente o documento apresentado

pelo governo. A assembleia marcou o posicionamento da categoria
contra o governo e o enfrentamento a mais uma tentativa de Sartori
de jogar a população contra os trabalhadores em greve.
Amanhã, 07/10, os trabalhadores em educação farão mais
um dia de vigília em frente ao Piratini contra as políticas destrutivas,
de desmonte do Estado, que Sartori tenta implementar.

GOVERNO ESTADUAL II

Sartori busca apoio ao que chama de
renegociação da dívida do Estado
No documento, Sartori
se compromete a pagar integralmente os salários no último dia
de cada mês, a partir de 30 de
dezembro deste ano. Como se
pagar em dia não fosse um dever
do governo. Em contrapartida,
os trabalhadores têm que apoiar
a venda das ações do Banrisul e
a adesão do Rio Grande do Sul
ao Regime de Recuperação Fiscal dos Estados.
Sartori ainda propôs a re-

tirada da Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) que acaba
com a obrigatoriedade de pagar
em dia os salários e o 13º dos
servidores. Além disso, a demissão de professores e funcionários
de escola com contratos temporários, que aderiram à greve, não
mais ocorreria.
Na verdade, o que Sartori
busca é o apoio dos trabalhadores ao que chama de renegociação da dívida do Estado.

GOVERNO ESTADUAL III

Sartori faz chantagem
Como vemos, o governo de
José Sartori está é fazendo chantagem com os trabalhadores em
educação. Tal atitude demonstra a
total falta de compromisso desse
governo com o povo do Rio Grande
do Sul. A propaganda do governo é

uma; sua prática é outra. As medidas que Sartori vem implementando e propondo não vão melhorar a
vida dos gaúchos e nem sanear o
Estado. Já aﬁrmamos isso: Sartori
não pode trazer soluções, pois ele
faz parte do problema.

A 16ª Feira Regional da
Economia Solidária e Mostra da
Biodiversidade [Fresol] será realizada no próximo ﬁnal de semana
no CTG Lalau Miranda. A Feira
inicia-se já na sexta-feira, 10/11, e
se estende até o domingo, 12.
A Fresol estabelece espaço privilegiado à participação conjunta de Produtores e Associações
e Cooperativas de produtos da
agroecologia, orgânicos, agricultura familiar, agroindústrias, insumos, cadeias solidárias, artesanato, confecção e arte sustentável,
alimentação saudável, serviços,
trocas solidárias, Universidades e
Institutos de Pesquisa, Agências
de Fomento e crédito, Supermercados, Lojas Especializadas e novos canais de comercialização.
Prestigie bancário (a)!
BRADESCO

Lucro aumenta.
Demissões também!
O Bradesco obteve um
Lucro de R$ 14,162 bilhões nos
nove primeiros meses de 2017.
Crescimento de 11,2%, em relação
ao mesmo período de 2016. Demonstrando sua irresponsabilidade
social, o banco fechou 223 agências no terceiro trimestre de 2017 e
demitiu 9.234 bancários [as]. Nos
próximos C&N discutiremos com
vagar o signiﬁcado anti-social da lucratividade dos bancos no geral.
PIADINHA
O condenado à morte esperava a
hora da execução, quando chegou o padre:
- Meu ﬁlho, vim trazer a palavra de
Deus para você.
- Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco vou falar com Ele,
pessoalmente. Algum recado?

