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MOVIMENTO SINDICAL - II

Reunião em POA
Hoje é dia de mobilização pelo mínimo
de R$ 580,00 e a correção da tabela do IR discute o piso regional
Nesta terça-feira, às 10 horas,
a CUT e as demais centrais sindicais estarão realizando uma grande
manifestação em frente à Receita
Federal, em São Paulo. As centrais
vão pressionar o governo federal pelo
aumento do salário mínimo para R$

580,00 e a correção da tabela do Imposto de Renda. Os trabalhadores
também querem o reajuste das aposentadorias superiores ao piso salarial nacional em pelo menos 80%
do que for garantido de aumento ao
salário mínimo.

GOVERNO ESTADUAL - I

Caiu o mito do “déficit zero”
O governo de Yeda Crusius
passou três anos, à base de muita
propaganda, alardeando a conquista
do tal de “déficit zero”. Porém, bastou a mudança de governo para que
os números reais das finanças do Estado do Rio Grande do Sul viessem à
tona. Na semana passada, o atual secretário da Fazenda, Odir Tonollier,

apresentou uma análise da situação
do Estado: grave crise financeira,
balanços deficitários e escassez de
recursos.
Assim, caiu o grande mito montado pelo governo de Yeda. Aliás, este
mito só durou todo este tempo porque tal governo tinha todo o apoio dos
órgãos da mídia hegemônica.

GOVERNO ESTADUAL - II

Governo Tarso diz que não há recursos
para aumentar salários dos funcionários

Também nesta terça-feira,
acontece, na sede da CUT-RS, em
Porto Alegre, uma reunião para a discussão do reajuste do piso regional.
Dirigentes sindicais de diversas categorias vão debater estratégias para
pressionar o governo Tarso Genro
pela retomada da política de valorização do piso regional. Os dois últimos
governos, de Yeda Crusius e de
Germano Rigotto, empreenderam política de desvalorização do piso.
O diretor Carlos Henrique
Niederauer, o Todinho, representa o
SEEB-Passo Fundo na reunião.
LEI DAS FILAS

No Paraná, Banco do
Brasil foi condenado
Banco terá que indenizar cliente
No dia 14 de dezembro, o
Juizado Especial Cível de Araucária,
Paraná, condenou o Banco do Brasil
a indenizar um cliente em R$
1.000,00, por danos morais. A condenação se deveu ao desrespeito à
Lei das Filas que estabelece o tempo
máximo de espera para o atendimento em 20 minutos nos dias normais e
em 30 minutos
em vésperas ou
após feriados.
Por duas vezes,
no mês de agosto, o cliente esperou mais de 50
minutos na fila da
agência do BB
de Araucária.

Secretário Mauro Knijnik quer isentar de impostos até as multinacionais
Ao apresentar os números das
A par disso, os trabalhadores têm
finanças do Estado, o secretário que apostar na mobilização para a conTonollier já adiantou que não há recur- quista do justo aumento dos salários.
sos para o aumento dos salários dos
servidores. Já o secretário de DePropaganda enganosa
senvolvimento e Promoção do Investimento, Mauro Knijnik, afirmou
que a prioridade de sua secretaria
será a concessão de isenções de
impostos aos setores produtivos já
localizados no Estado. Mas, Knijnik
foi além e considerou a possibilidade de conceder insenções até mesmo para multinacionais.
Será que o governo Tarso já
estaria a demonstrar falta de sintonia
entre seus membros. Um secretário fala em grave situação financeira
e que, para ultrapassá-la, será necessário mais arrocho nos salários
dos trabalhadores ao mesmo tempo em que outro quer abrir o cofre
www.sindbancarios.org.br/
para grandes empresas.
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PIADINHA
No consultório:
- Doutor, tenho
tendências
suicidas. O que
eu faço?
- Em primeiro
lugar, pague a
consulta.

