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EXPLOSÃO NO BANCO DO BRASIL DE BUERAREMA
A agência do Banco do Brasil do município de Buerarema foi explodida na madrugada de hoje (3). Segundo informações
de moradores da cidade, por volta das 3h
da manhã houve duas explosões e em seguida vários tiros.
Ainda não se sabe o valor da quantia
levada. A perícia está sendo aguardada.
Diretores do Sindicato se dirigem à cidade
para levantar maiores informações.
Com a explosão na agência do BB, sobem para 62, os casos de ataques a bancos
na Bahia. Foram 34 explosões, 11 arrombamentos, 2 assaltos e 15 tentativas frustradas.

SANTANDER LUCRA R$ 93
MILHÕES COM FRAUDE

Resultados da Operação Zelostes da Polícia Federal mostram que o Santander estaria envolvido
em um esquema de pagamento de propina na Receita Federal, no qual teria obtido R$ 83 milhões
de créditos tributários. Desde 2013, quando contratou um escritório de consultoria, o banco teria
comprado decisões favoráveis do Fisco, segundo a
investigação.
Os recursos eram liberados pela Delegacia Especial da Receita de Instituições Financeiras em
São Paulo (Deinf-SP), onde havia um núcleo de
corrupção para beneficiar os bancos ilegalmente
comandado pelo auditor Eduardo Cerqueira Leite,
já denunciado na operação, por pagamentos para
livrar o Santander de multa de R$ 890 milhões.
As investigações feitas pelo Ministério Público
Federal e a Corregedoria do Ministério da Fazenda, revelam que o Santander contratou em 2013 a
Lupe Consultoria e Assessoria Ltda para identificar
os créditos tributários por compensações não realizadas pelo Fisco.
Cerqueira Leite elaborava “papers” com a solução favorável ao banco nos processos. Embora
o Santander tenha contratado uma consultoria
“paralela” para cuidar dos casos, eram os próprios
advogados do banco que continuavam apresentando petições nos processos. Após obter o direito aos
créditos, ao empresa espanhol pagou R$ 5 milhões
à Lupe, a título de “taxa de sucesso”.
Fonte: O Bancário
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CID
Tarde: PAULINHO
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