Após redução do diesel,
vereador Clàudio Janta entra na
Justiça para baixar tarifa de
ônibus

O vereador Clàudio Janta protocolou ação
na Justiça para exigir que a redução do
preço do diesel seja repassada aos usuários
do transporte público. Em ação popular,
movida contra o Município de Porto Alegre,
a Empresa Pública de Transporte e
Circulação (EPTC) e o Sindicato das
Empresas de Ônibus de Porto Alegre
(SEOPA), é solicitada a redução imediata do
valor da tarifa.O valor do combustível, ao
lado das despesas com pessoal, é o item de
maior peso para o custeio do transporte
coletivo e foi uma das principais alegações
para o reajuste que levou ao aumento de R$
4,05 para os atuais R$ 4,30. Entretanto,
mesmo com a redução do valor do litro do
diesel, afixado em R$ 0,46 através de
Medida Provisória editada pelo Governo
Federal no último dia 30 de maio, em Porto
Alegre nada mudou.Diante da omissão do
poder Executivo, buscamos a Justiça para
impedir que os usuários do transporte
coletivo continuem sendo roubados e tendo
direitos convertidos em lucro para as
empresas",manifestou o vereador, após
protocolar a ação, que tramita na 3ª Vara da
Fazenda Pública.

Mais notícias do período Junho de 2018
* Supremo mantém fim do imposto sindical obrigatório

* Estudantes têm até hoje para se inscrever no ProUni
* Greve dos caminhoneiros fará inflação acelerar este mês, diz BC
* Imposto sindical entra em semana decisiva no Supremo
* TST aprova Instrução Normativa sobre normas processuais introduzidas pela
Reforma Trabalhista
* Brasil perdeu 1,3 milhão de empregos na indústria entre 2013 e 2016
* ‘Custo do desmonte dos sindicatos será muito alto para a sociedade’

* Setor de serviços cresce 1% de março para abril, diz IBGE
* Fed indica que juros vão subir mais este ano e pressão sobre o Brasil aumenta
* Regulamentado saque de contas inativas do PIS/Pasep a todas as idades
* Criança ou adolescente sofre acidente de trabalho a cada três horas e meia
* Começam hoje as inscrições para o Sisu
* Presidente da Central, Clàudio Janta, se licencia com a intenção de concorrer à
Deputado Federal
* Estimativa para salário mínimo em 2019 é de R$ 998
* Desemprego acelera para 12,9% em abril e atinge 13,4 milhões de pessoas
* Diretor Geral da OIT, Guy Rider recebe em audiência oficial a direção da ADS
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