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BANRISUL

manutenção dos direitos da classe trabalhadora. Nos próximos
números do C&N, traremos outras
resoluções aprovadas no encontro. O delegado sindical Paulo
Rogimar F Mello e o diretor Carlos José Marcos representaram o
SEEB-Passo Fundo no encontro
em Porto Alegre.

DE OLHO NA MÍDIA - I

Globo deve R$ 761 milhões em
impostos ao Rio e se recusa a pagar
No início deste mês, um
funcionário público do Rio de Janeiro denunciava a dívida da Rede
Globo para com o ICMS de seu
Estado: nada menos de R$ 761
milhões. Quase ao mesmo tempo,
procurando exibir pujança empresarial, a emissora inaugurava um
novo estúdio para a apresentação
do noticioso Jornal Nacional.
Prática comum entre ou-
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3601-2785 ou 3601-2786

ITAÚ - I

25º Encontro Nacional: destacadas as
lutas em defesa do banco e dos direitos
O 25º Encontro Nacional
dos Funcionários do Banrisul foi
realizado no sábado, 22, em Porto
Alegre. Tendo em vista a conjuntura político-econômica altamente adversa aos trabalhadores, os
participantes deram maior destaque às lutas em defesa do Banrisul enquanto banco público e pela
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tras grandes empresas do nosso
país, a Globo mostra pujança “com
o chapéu dos outros”, às custas
dos recursos públicos, que pertencem ao povo como um todo.
Mas, os Marinho se recusam a pagar a dívida e estão recorrendo administrativamente contra
o Estado do Rio. Não é a primeira
vez que a Globo questiona dívidas
tributárias. Veja na matéria abaixo.

DE OLHO NA MÍDIA - II

Em 2006, a Globo já havia sido autuada
pela Receita Federal por sonegação de IR
Processo contra a emissora sumiu da delegacia da Receita
Em 2006, a Rede Globo já nho e José Roberto Marinho foram
havia sido autuada pela Receita Fe- enquadrados por crime contra a
deral por sonegação de Imposto de ordem tributária e seriam denunciaRenda, como nos conta o jornalista dos ao Ministério Público Federal.”
Contudo, até hoje os MariJoaquim Carvalho:
nho
não
foram processados. O jor“Na época, com multa e correção, o débito chegava a R$ 615 nalista explica o motivo:
“Em janeiro de 2007, na vésmilhões. A emissora recorreu e alepera
da
denúncia ser encaminhada
gou que havia comprado os direitos
de uma empresa das Ilhas Virgens para a Procuradoria da República, o
Britânicas, um paraíso ﬁscal. Com processo que documentava a soneo aprofundamento da investigação gação desapareceu da delegacia da
pela Receita, a Globo acabou ad- Receita Federal no Rio de Janeiro.”
Para ler a íntegra da matéria
mitindo que a empresa offshore era
de Joaquim Carvalho, acesse o sítio
controlada por ela mesma.
“Os acionistas Roberto Iri- www.diariodocentrodomundo.com.
neu Marinho, João Roberto Mari- br, seção Mídia, data de 04/07.

GT-Saúde esteve
reunido dia 18
O Grupo de Trabalho sobre Saúde e Condições de Trabalho do Itaú-Unibanco esteve
reunido na terça-feira, 18. Os
representantes dos funcionários
no GT-Saúde cobraram a participação do movimento sindical na
construção do Programa de Retorno ao Trabalho/Readaptação
dos trabalhadores afastados por
doenças laborais. Eles também
entregaram propostas ao banco.
ITAÚ - II

Banco trouxe
respostas ao GT
Na reunião do dia 18, o
Itaú trouxe respostas a indagações feitas pelo GT-Saúde no encontro anterior relativas à emissão
de CATs, prontuário médico e clínicas credenciadas.
O movimento sindical havia denunciado, entre outras irregularidades praticadas por prestadores de serviços e médicos
de clínicas credenciadas, a não
emissão de Atestados de Saúde
Ocupacional (ASO). O banco informou que qualquer funcionário
poderá denunciar, anonimamente,
as irregularidades. O Itáu garantiu
que, se conﬁrmadas a denúncias,
poderá descredenciar as clínicas
envolvidas.
Na página do SEEB-PF
na Internet, pode ser lida matéria
completa sobre essa reunião do
GT-Saúde.
PIADINHA
O louco estava com um balde de
água e uma vara de pescar e o
psiquiatra perguntou a ele:
- O que você está pescando?
- Idiotas.
- Quantos você já pegou?
- Três, com o Senhor!

