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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Interrupção da Prescrição da CEF

O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo ingressou no ano de
2010, através da Federação dos
Bancários do RS, com uma ação
coletiva pedindo interrupção da
prescrição, processo n.º 00000449.2011.5.04.0023, processo este
que possibilita aos bancários em
seus processos individuais pedir um
período de 10 anos de passivo.
Como
o
processo
foi

distribuído em dezembro de 2010,
a data limite para utilizar este
instrumento jurídico, da interrupção
da prescrição, é dezembro de
2015.
Caso
os
bancários
necessitem
de
maiores
informações,
este
sindicato,
através de sua Secretaria Jurídica
esta a disposição para esclarecer
dúvidas existentes.

JURÍDICO

Imposto de Renda sobre 1/3 das Férias

Em 2014 o Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo ajuizou
ação, através da Federação dos
Bancários do RS, na Justiça
Federal, requerendo Liminar para
impedir que os bancos descontem
imposto de renda sobre 1/3 das
férias de todos os bancários do Rio
Grande do Sul. Pedindo também
que a Justiça mandasse a Receita
Federal devolver os tributos
cobrados dos bancários nos
últimos 5 anos.
Em dezembro de 2014, o Juiz
da 13ª Vara Federal concedeu a
decisão liminar requerida, proibindo
que haja futuros descontos desta

parte das férias. Está pendente
apenas a notificação de todos os
bancos para que cesse a retenção
do tributo.
Diante disso, o sindicato fará
reuniões em todos os locais de
trabalho para melhor esclarecer
sobre este direito conquistado
para todos os bancários do RS e a
documentação necessária.
O
próximo passo é a
execução do período passivo de 5
anos. Para isso é necessário
preencher
formulário
de
autorização
e
juntar
os
contracheques das férias do todo
o período imprescrito.

DE OLHO NA MÍDIA

Arnaldo Jabor comemorou golpe de 2002

Uma amostra muito clara do
que nossos órgãos da mídia
hegemônica e seus comentaristas deformadores de opinião, na
verdade
entendem
por
democracia, nós tivemos durante o
golpe de Estado na Venezuela, em
2002. O presidente Hugo Chávez,
democrática e constitucionalmente
eleito, foi derrubado. Em seu lugar,
assumiu, como interventor, o
empresário,
presidente
da
Fedecámaras,
uma
entidade
empresarial,
Pedro
Carmona.
Os noticiários divulgavam o
golpe
com
indisfarçada
exultação. No Jornal da Noite da
Rede Globo,
Arnaldo Jabor,
demonstrando
sua
monumental bajulação ao governo

dos Estados Unidos, comemorava
a
derrubada
de
Hugo
Chávez.
Bebendo vinho e
comendo uma banana, Jabor
afirmava: “Vamos brindar o fim de
mais uma república bananeira”.
Jabor, que se
mostra
sempre
como
um
paladino
defensor da democracia e da
liberdade de expressão, não
hesitou em apoiar o golpe, mesmo
sabendo das medidas ditatoriais
tomadas por Carmona.
O
interventor derrogou a Constituição
vigente, dissolveu o Tribunal
Supremo
de
Justiça
e
o
Parlamento venezuelano e ainda
mandou prender dezenas de
jornalistas.
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CARNAVAL

Feriado com nove
ataques a bancos no RS

O feriadão de Carnaval teve
nove
agências
bancárias
arrombadas no Rio Grande do Sul.
A última foi a Caixa Econômica
Federal da Rua dos Andradas, no
Centro Porto Alegre, arrombada na
tarde de terça-feira. Em nenhum
dos nove casos a polícia prendeu
os bandidos envolvidos nos
ataques.
Na madrugada de terça-feira,
uma agência do Itaú foi invadida
por criminosos em Cachoeirinha.
No final de semana, sete agências
foram arrombadas no estado. Em
Vale Verde, no Vale do Rio Pardo,
criminosos
explodiram
uma
agência do Banrisul na madrugada
de segunda e tentaram explodir
uma agência da Sicredi na saída
da cidade. A quadrilha estava
armada com fuzis.
Segundo a Brigada Militar do
Vale do Rio Pardo, os bandidos
conseguiram abrir os caixas
eletrônicos da agência do Banrisul,
a quantia levada não foi informada.
Eles fizeram um morador da região
como refém durante a ação. Ele foi
libertado sem ferimentos.
Os
demais
crimes
aconteceram nas cidades de
Portão, Taquara, Parobé e dois na
capital, nas avenidas Cavalhada e
Carlos Gomes.
PIADINHA

Um sapo está com muita
depressão e resolve ligar para um
desses videntes que atende por
telefone, para ver se levanta a
moral. O vidente, depois de ter
anotado o número do cartão de
crédito, responde:
- Você conhecerá uma moça linda
que vai querer saber tudo sobre
você.
O sapo já se alegra um pouco e
pergunta:
- Legal! E onde é que eu vou
encontrar esta moça? Numa festa
na lagoa?
O vidente hesita e responde:
- Você vai encontrá-la no próximo
trimestre, na aula de Biologia.

