SETEMBRO
DE 2015

O RIO GRANDE

VAI PARAR
CONTRA O TARIFAÇO DO SARTORI, A REDUÇÃO DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E
SEGURANÇA, O ATAQUE AOS DIREITOS DOS SERVIDORES
E EM DEFESA DO PATRIMÔNIO DO POVO GAÚCHO
O governo Sartori (PMDB) tem
instalado o caos no Estado,
como nunca se viu antes.
Desde que assumiu, ele
escolheu os servidores
públicos e a população para
pagar pela crise nanceira e,
assim, tentar justicar e
aprovar pacotes de maldades
que enviou para a Assembleia
Legislativa.
Para isso, o governador vem parcelando
salários, violando direitos dos funcionários e

piorando serviços públicos, como saúde,
educação e segurança.
O objetivo do governo é chantagear o
povo gaúcho, a m de reduzir o tamanho do
Estado e retomar as privatizações para
atender aos interesses de grandes grupos
econômicos, seguindo o modelo neoliberal
implantado no Paraná, São Paulo e Minas
Gerais.
Um dos projetos nefastos de Sartori é o
tarifaço. Trata-se de um aumento linear de
impostos, subindo a alíquota de ICMS de
17% para 18%. Além disso, gasolina, álcool,
telefonia xa e móvel, energia elétrica em
residências com consumo superior a 50 kW e
comércios terão um aumento de 5% do
ICMS, passando de 25% para 30%. O
aumento impacta também TV por assinatura, bebidas e produtos supéruos (cigarros, perfumaria e cosméticos).

TRABALHADORES REJEITAM PAGAR A CONTA DA CRISE
A CUT-RS e entidades liadas rearmam que os
trabalhadores - quer do setor público, quer do
privado – não aceitam pagar a conta da crise.
Para pressionar os deputados e as deputadas a
votarem contra o tarifaço, a CUT-RS e entidades liadas,
junto com os movimentos sociais, chamam os trabalhadores e a sociedade para que participem do DIA
ESTADUAL DE LUTAS, que será realizado no próximo dia
22 de setembro (terça-feira). Desde a madrugada
haverá greves, paralisações, manifestações e protestos
em todo o Estado e, na Capital, uma grande CONCENTRAÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ, A PARTIR DAS 12 HORAS.
O tarifaço, se for aprovado, vai trazer mais
desemprego, inação e prejuízos para a classe
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SOMOS TODOS SERVIDORES PÚBLICOS
Greves e aumento da violência são
frutos do calote e descaso de Sartori
com o povo gaúcho
Para implantar as políticas
neoliberais, Sartori usa e
abusa da estratégia do caos
para tentar jogar a
população contra os
servidores públicos. Ao
parcelar os salários de
agosto e começar a pagar
apenas R$ 600, dando um
calote nos funcionários, ele
não deu alternativa aos
trabalhadores a não ser
entrarem em greve, levando
os professores, policiais
militares, policiais civis,
trabalhadores da saúde e
tantos outros servidores a
cruzarem os braços.
A irresponsabilidade de Sartori causou transtornos pessoais
e familiares na vida dos
servidores e uma onda de violência, o que provocou recorde
de assassinatos no período e uma
sensação de medo e insegurança
na sociedade.
O governador segue a política
neoliberal de Britto, Rigoto e

Yeda, que também arrocharam
salários, aumentaram impostos,
cortaram recursos de programas
sociais e retiraram dinheiro da
segurança, da saúde e da
educação.

SARTORI
PARCELOU SALÁRIOS
PORQUE QUIS
Ao contrário do discurso de
falta de dinheiro em caixa,
repetido por Sartori, não pagar os
salários em dia dos servidores
públicos foi uma opção dele para
pressionar os deputados e as
deputadas a votarem a favor de
seus projetos neoliberais, como o
tarifaço, a lei de responsabilidade
scal estadual e a extinção de
Fundações, dentre outros, além
de preparar o terreno para a
venda de empresas públicas.
Deputados da oposição
apontaram que o governador
poderia ter usado parte dos
depósitos judiciais para honrar o
compromisso com os servidores,
mas ele não quis. Preferiu dar
calote a respeitar quem garante

dia e noite os serviços públicos
para a população. Não é toa que
o líder da bancada do PMDB,
deputado Álvaro Boessio,
chamou boa parcela dos
servidores de “vadios”,
durante entrevista num
programa de rádio em
Farroupilha. Não se constrói
um estado para todos
desvalorizando os serviços e
prejudicando os serviços
públicos.

QUEREMOS MAIS SAÚDE,
EDUCAÇÃO E SEGURANÇA
O povo não é bobo e os gaúchos não vão cair no jogo que
vem sendo feito por Sartori para reduzir os serviços públicos.
Os trabalhadores e a sociedade precisam é de mais
investimento em saúde, segurança e educação, entre outros,
que são serviços públicos essenciais para o atendimento da
população.
E serviço público com qualidade só se faz com servidor
valorizado e riqueza para o Estado se consegue com desenvolvimento, geração de emprego e investimentos, e não com a
precarização dos serviços públicos e nem com a venda de
empresas estatais que têm um papel social fundamental para
quem mais precisa do auxílio do Estado.

QUE GOVERNO É ESTE...
 Que corta o pagamento aos fornecedores, causando desemprego e





falência de muitas pequenas empresas;
Que aprova um orçamento, para 2016, que retira reajuste dos
servidores já aprovados na Assembleia Legislativa;
Que propõe a extinção de Fundações com importante papel para o
Estado;
Que parcela os salários dos servidores, com pagamento de R$ 600;
Que apresenta um tarifaço, com aumento linear de impostos, que
penaliza mais quem ganha menos.
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SARTORI: LARGA O PÉ DO SERVIDOR
E VÁ COBRAR DO SONEGADOR
Enquanto parcela salários
dos servidores e propõe aumento
linear de impostos, o Estado tem
a receber bilhões de reais dos
sonegadores. Mas em vez de
cobrar de quem não contribui, o
governo Sartori prefere penalizar
os servidores e a população
gaúcha, com a política de cortes
em diversas áreas, inclusive na
segurança. A questão da
sonegação é muito grave e com a
redução do número de scais e
de estrutura pública para
scalizar, a situação tende a

piorar ainda mais.
Hoje, a sonegação no RS
corresponde a 27,6% do ICMS,
ou o equivalente a R$ 7,33
bilhões ao ano, segundo dados
da Afocefe. Somente 114
empresas devem no seu conjunto
R$ 654 milhões. Sartori, no
entanto, não se mostra
preocupado em cobrar esses
devedores. Ele prefere manter a
política de generosos incentivos
scais, que são privilégios para
grandes grupos econômicos,
enquanto massacra a população.

CUT NA

LUTA

A CUT esteve presente em diversas
atividades com objetivo de lutar contra os
ataques de Sartori aos servidores públicos do
RS. A Central participou do ato do dia 18 de
agosto, que reuniu cerca de 40 mil pessoas no
centro de Porto Alegre em caminhada até o
Paláci Piratini.
Também participou, no dia 3 de setembro,
das audiências públicas realizadas na
Assembleia Legislativa, que debateram o Plano
Plurianual e o PL 206/2015, quando foi entregue
ao governo um documento pedindo a retirada
do projeto da ALRS. No mesmo dia, uma grande
manifestação foi realizada em frente ao Palácio
Piratini com milhares de servidores.
A CUT também está com uma barraca na
Praça da Matriz, em frente ao Palácio Piratini e
ao lado da Assembleia Legislativa, no centro de
Porto Alegre, somando ao acampamento das
mais de 40 entidades que compõe o Movimento
Unicado dos Servidores. O objetivo da

iniciativa é reivindicar o pagamento em dia dos
seus salários, a retirada de projetos de lei que
atacam direitos dos servidores, arrocham
salários e reduzem os investimentos na saúde,
educação e segurança, e a rejeição do “tarifaço”
do governo Sartori.
A b a r r a c a d a C U T- R S c o n t a c o m a
participação dos diversos ramos de atividade,
como metalúrgicos, bancários, sapateiros e
trabalhadores em educação no ensino privado,
dentre outros, como forma de solidariedade
dos demais movimentos ao funcionalismo.

VOCÊ SABIA....
Que ao contrário do
que fez com os
servidores, o
governador Sartori
reajustou o seu salário
em 45,9%, dos seus
secretários em 64,2% e
aprovou aumento para
os deputados de
26,3%?
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TIREM AS MÃOS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

água é um bem público e por isso a
CORSAN não pode ser privatizada. Não
podemos permitir que um bem essencial à vida esteja acessível só a quem
tem dinheiro para pagar.
Da mesma forma, já vivemos a
privatização de parte da CEEE e vimos o
resultado disto. Foram cerca de 6 mil
trabalhadores demitidos, abusos nas
terceirizações e prestação de serviço de
qualidade duvidosa pelas empresas
privadas. Além de uma política agressiva de reajuste das tarifas, hoje majoritariamente feitas por pressão das
empresas privadas de energia.

A CUT-RS participa da campanha
“NÃO DEIXE PRIVATIZAR O QUE É
TEU”, lançada com objetivo de
defender o patrimônio do povo
gaúcho. Entre as empresas que estão
na mira das privatizações, além dos
projetos já apresentados de extinção
e/ou privatização das Fundações
(Fundação Estadual de Produção e
Pesquisa em Saúde, Fundação Zoobotânica e Fundação do Esporte e
Lazer) estão a CEEE, CORSAN e
BANRISUL.
Os gaúchos não podem permitir
mais este ataque do governo Sartori. A

POR UMA RENEGOCIAÇÃO JUSTA
DA DÍVIDA COM A UNIÃO
Não é possível que o Rio Grande
continue pagando cerca de 13% de sua
arrecadação para a União por causa da
negociação da dívida do Estado. Essa é
uma questão que precisa ser enfrentada
de forma a buscar patamares justos.
Mas é sempre bom lembrar que foi
no governo Britto, em 1998, quando
Sartori era deputado estadual do PMDB,
que o Estado fez uma das mais
perversas renegociações da dívida do
Estado com a União. À época, o negócio
foi alardeado como a “salvação”, mas o
resultado é uma dívida impagável.
Naquele ano, o RS contratou um
empréstimo de R$ 10 bilhões. E o
resultado? Até 2011 o Estado já tinha
pago R$ 15 bilhões e permanecia com a
dívida de R$ 40 bilhões. Entre 1999 e
2011, os encargos somaram 589%,
enquanto a inação ocial brasileira foi
de 133%.
Em 2011, o Estado pagou à União
R$ 2,5 bilhões, mas a dívida aumentou
de R$ 37 bilhões para R$ 40 bilhões.
Hoje a dívida do RS é a quarta em
números absolutos, atrás apenas de São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e a
maior em números relativos, porque é a

EXPEDIENTE

única superior a duas arrecadações
anuais do Estado.
Como grande parte dos recursos
arrecadados pelo Estado está sendo
canalizado para o pagamento da dívida,
a população gaúcha sofre os impactos
dessa conta.

ENFRENTAR A POLÍTICA
DE ISENÇÃO FISCAL

Da mesma forma é necessária a
defesa do BANRISUL como um banco
público e dos gaúchos. A instituição é
essencial para a economia e desenvolvimento do Estado e está presente
em mais de 90% dos municípios
gaúchos, com importante papel
social. Além disso, o Banrisul é estratégico para o Estado. Sua privatização
é um crime contra o povo gaúcho.
Além destas empresas, temos que
estar atentos e reagir contra a
tentativa de implantação no Estado,
da política neoliberal do estado
mínimo, que destrói o nosso patrimônio e precariza os serviços
prestados à sociedade.

VAMOS DIZER NÃO
A QUALQUER
TENTATIVA DE
PRIVATIZAÇÃO!
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EM DEFESA DA PETROBRÁS
A CUT está somando na luta dos petroleiros contra a entrega da Petrobrás. Um
projeto de lei do senador José Serra (PSDB) propõe mudanças na regra do regime de
partilha do pré-sal, o que retira da Petrobrás a condição de operadora única desta
riqueza. A categoria luta também contra o plano de desinvestimento e de fatiamento
da estatal.
É importante lembrar a Petrobrás, além de ser estratégica para o
desenvolvimento do país, tem parte dos royaltes do pré-sal assegurados para serem
investidos em educação e saúde, um recurso fundamental que em 2016 já estará
sendo utilizado. Caso a proposta seja aprovada no Senado, o Brasil além de perder
uma importante fonte de recursos para estas áreas, também perderá uma empresa
fundamental para o seu desenvolvimento e geração de empegos.

Sangria para os cofres do Estado, a
política de isenção scal, fartamente
adotada nos governos do PMDB, tem se
mostrado um verdadeiro “tiro no pé”.
Ao isentar as empresas de pagar
impostos em nome de sua instalação no
Estado ou de fazer investimentos, o
governo, na verdade, abre mão, no
médio prazo, de arrecadar recursos
importantes que fazem falta em áreas
como saúde, educação e segurança.
Somente em isenções scais o
Estado deixa de arrecadar por ano R$ 15
bilhões, o que equivale, por exemplo, a
cinco meses de pagamento de toda a
folha do magistério, que ca em cerca
de R$ 3 bilhões/mês.
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