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IMPOSTO DE RENDA SOBRE A PLR - I

Isenção do IR sobre a PLR: governo
cancelou a reunião com as centrais
O governo federal cancelou a
reunião que faria nesta segunda-feira,
11, com as centrais sindicais para tratar
da isenção do Imposto de Renda sobre
a PLR. Na reunião realizada dia 31 de
maio, o governo propôs que a isenção
para valores até R$ 5 mil se inicie a

partir de 2013. O movimento sindical
apresentou uma contraproposta
reivindicando isenção para a PLR de até
R$ 10 mil e tabela progressiva a partir
deste valor variando de 7,5% a 27,5%.
Os trabalhadores não querem esperar;
cobram a isenção já para 2012.

IMPOSTO DE RENDA SOBRE A PLR - II

União dos trabalhadores desatou a luta
pela isenção do IR sobre a PLR
Não é por obra do acaso ou de
um acesso de bondade do “Leão” da
Receita
Federal
que
os
representantes dos trabalhadores
conseguem hoje discutir com o
governo federal a isenção do Imposto
de Renda sobre a PLR. Só chegamos
a esta negociação a partir da união dos
esforços de várias categorias.
A campanha conjunta foi
lançada no ano passado por bancários,

petroleiros, urbanitários e químicos e
contou com manifestações por todo o
país e reuniões com representantes do
governo e membros do Congresso
Nacional. Vale ressatar ainda o abaixoassinado, com 220 mil assinaturas, que
foi entregue ao governo.
Uma vez mais comprovamos
que é unindo esforços que os
trabalhadores conseguem dar
consequência às suas reivindicações.

ESTADOS UNIDOS

A “kill list” de Barack Obama
O presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama, mantém uma
lista de indivíduos que devem ser
assassinados pelas forças armadas
ou serviços secretos do país a partir
de uma ordem sua. É a chamada
“Kill List”. Nesta lista, constam nomes
de pessoas suspeitas de cometerem
atos de terrorismo. Atente para o

termo suspeitas. E toda terça-feira,
Obama se reúne com dezenas de
funcionários na Casa Branca para
discutir os nomes daqueles que
deverão ser assassinados.
Assim, praticando o terror, o
Prêmio Nobel da Paz [sic] leva em
frente aquilo que afirma ser uma
cruzada contra o terrorismo.

DE OLHO NA MÍDIA

O silêncio sobre a “kill list”
Imagine que Hugo Chávez e
Mahmoud Ahmadinejad, para ficar só
nesses dois, mantenham listas de
pessoas a serem assassinadas por
suas forças armadas ou serviços
secretos. Imagine que algum órgão da
mídia hegemônica acabe descobrindo
a existência de tais listas. Então, você
pode imaginar também o tamanho das
manchetes com que seria divulgada a

descoberta e a quantidade de vezes que
veríamos a notícia ser repetida.
A pergunta, inevitável. Se temos
realmente uma imprensa livre, por que
a essa mesma mídia hegemônica e
seus comentaristas se esquivam de
divulgar a “Kill List” de Obama e de
fazer comentários sobre a mesma?
No próximo C&N, tornaremos a
abordar o assunto.

Nº 2785

11 / junho / 2012

3601-2785 ou 3601-2786

SEGURANÇA

Estatuto da
segurança privada
Bancários e vigilantes enviaram
propostas ao Ministro da Justiça
Na terça-feira, 5 de junho, a
Contraf-CUT e a CNTV (Confederação
Nacional dos Vigilantes), enviaram
propostas sobre segurança ao Ministro
da Justiça, José Eduardo Cardozo. As
propostas contemplam reivindicações
de bancários e vigilantes que foram
debatidas com o Ministério da Justiça
e a Polícia Federal e que visam
melhorar o texto-base do projeto de lei
elaborado no âmbito do citado
Ministério. O objetivo do projeto de lei é
criar o estatuto da segurança privada.
SANTANDER

Contraf se reúne com
a diretoria dia 13
A reunião com a diretoria do
Santander Brasil, pedida pela
Contraf-CUT e o SEEB-São Paulo,
marcada inicialmente para a quartafeira passada, 6, foi adiada para o dia
13. O movimento sindical solicitou a
reunião devido às especulações,
bastante divulgadas na imprensa, de
que o banco espanhol estaria
colocando à venda sua subsidiária no
país. "Estamos muito preocupados
com o emprego e os direitos dos 54
mil funcionários e dos milhares de
aposentados do banco", afirmou o
presidente da Contraf-CUT, Carlos
Cordeiro.
Ao
(Cade)
Conselho
Administrativo de Defesa Econômica
e ao Banco Central, a Contraf também
enviou pedidos de audiência com o
objetivo de discutir a concentração do
sistema financeiro no Brasil.
PIADINHA
Um certo jogador de futebol entra no
bar com um papagaio sobre o ombro
e o garçom pergunta:
— O animal fala?
— Sim, e eu também — diz o
papagaio.

