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BANRISUL

SECRETARIA JURÍDICA

Assembleia amanhã, às 18h, discute a A ação do IR sobre o
adicional das férias
ação judicial contra colunista de ZH
presentes aprovaram a proposta de
que o SEEB-PF deveria ingressar com
uma ação judicial por danos morais
contra o jornalista.
Porém, consultas realizadas
pela diretoria da entidade a sua
assessoria jurídica apontaram para
implicações graves que podem
resultar dessa ação judicial. Por isso,
os banrisulenses estão sendo
chamados a aprofundarem o debate
sobre o assunto e a decidirem, em
definitivo, se a ação será impetrada
ou não.

Prazo para o recolhimento dos
termos é dilatado
A Secretaria Jurídica do SEEBPF avisa a bancárias e bancários que
está dilatando o prazo para o
recolhimento dos termos relativos à
ação judicial que vai requerer o
ressarcimento do Imposto de Renda
cobrado sobre o adicional de 1/3 das
férias nos últimos cinco anos. O novo
prazo vai até o final do mês de abril.

Gerdau também teria utilizado esquema
descoberto pela Operação Zelotes

No dia de ontem, foi aprovado
o regime de urgência para a
tramitação do PL 4330 na Câmara dos
Deputados. Assim, o PL vai a votação
hoje, a partir das 9 horas.
Cerca
de
cinco
mil
trabalhadores realizaram um grande
ato político próximo ao Congresso
Nacional em protesto contra o PL
4330. Demonstrando o quanto está
compromissado com o interesse do
grande empresariado, Cunha ficou
furioso com a presença dos
trabalhadores nas imediações do
Congresso e chamou a política militar.
A PM agiu com truculência
contra os trabalhadores que se
aproximavam pacificamente do prédio
do Congreso Nacional. Bombas de
efeito moral, spray de gás de pimenta
e cacetetes foram usados para
reprimir os trabalhadores deixando
vários feridos.

Nesta quinta-feira, 09-04, às 18
horas, o Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região realizará uma
assembleia com os funcionários do
Banrisul. Na pauta, a discussão sobre
a ação judicial contra o colunista do
jornal Zero Hora, Paulo Santana.
Durante a greve do ano
passado, o jornalista usou sua coluna
para difamar os banrisulenses. Em
reação, a Fetrafi-RS ingressou com
ação pedindo direito de resposta, que
foi concedido. Já na assembleia que
finalizou a greve em Passo Fundo, os
CORRUPÇÃO - I

Além da Rede Brasil Sul de
Telecomunicações (RBS) - veja
matéria no C&N nº 3055 - um outro
grupo gaúcho teria se utilizado do
esquema de abatimento de débitos
tributários. É o Gerdau, do empresário
Jorge Gerdau Johannpeter. O esquema
foi descoberto pela Operação Zelotes
da Polícia Federal. Pelo esquema, o
empresário gaúcho teria pago somente

R$ 50 milhões para liquidar uma dívida
tributária de R$ 4 bilhões.
É de lembrarmos que o Gerdau
é um dos grupos econômicos
milionários que vem, de longa data,
recebendo isenções e subsídios
públicos, notadamente, no âmbito do
Fundopem. Como vemos, parece que
a sanha de certos empresários por
ganhos fáceis não tem limites.

CORRUPÇÃO - II

O PGQP, idealizado por Gerdau, orienta
a gestão do atual governo do Estado
Artigo escrito pelo jornalista
Marco Aurélio Weissheimer aponta que
Jorge Gerdau Johannpeter “é um dos
idealizadores do Programa Gaúcho de
Qualidade e Produtividade (PGQP)
que (...) ‘atua há 20 anos na promoção
da competitividade do Rio Grande do
Sul para melhoria da qualidade de vida
dos cidadãos, nos setores público,
privado e terceiro setor’”.
Detalhe importante, lembrado
por Weissheimer, o PGQP “teve
participação direta no início do governo
de José Ivo Sartori (PMDB) no Rio
Grande do Sul” e seus técnicos

“discutiram com os integrantes do
governo os principais eixos e diretrizes
estratégicas que vão nortear a atuação
do Executivo na atual gestão”.
A se confirmarem as suspeitas
de envolvimento de Gerdau nesse
grande esquema de corrupção
descoberto pela Operação Zelotes, fica
a pergunta, inevitável. O que teria um
empresário desse naipe a ensinar ao
governo gaúcho em termos de gestão?
Para ler a íntegra do artigo de
Marco Aurélio Weissheimer, acesse
https://rsurgente.wordpress.com/,
data de 04-04.

TERCEIRIZAÇÃO

PL 4330 será votado
nesta quarta-feira

PIADINHA
- Oi, você tem açúcar?
- Não.
- Oi, você tem açúcar?
- Eu já disse que não!
- Oi, você tem açúcar?
- Não! E se perguntar mais uma vez,
te dou um tiro!
- Oi, você tem uma arma?
- Não!
- E açúcar?

