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SEGURANÇA BANCÁRIA I

financeira dos clientes no interior das
agências e atacam as vítimas em
seguida. A proposta prevê que pelo não
cumprimento das regras os bancos
sejam advertidos na primeira autuação
e paguem multa em caso de
reincidência. Os bancos terão um prazo
de 180 dias para adaptação às normas.
A chamada “lei dos biombos” já
é aplicada em outros estados brasileiros
como o Paraná, São Paulo, Santa
Catarina, Mato Grosso, Pará, Minas
Gerais e na cidade de Salvador.

SEGURANÇA BANCÁRIA II

Bradesco segue descumprindo as leis
Conforme denúncia do SEEBLitoral Norte, o Bradesco segue
descumprindo as leis e colocando em
risco a vida de seus funcionários e
clientes naquela região. Principalmente
depois de perder para o Banco do Brasil
os direitos sobre o Banco Postal, o
Bradesco vem abrindo novas agências
com pouca infraestrutura e o mínimo de
segurança. Nesse novo modelo de
“Mini Agência”, clientes e funcionários
ficam reféns de uma prática que só visa
o lucro, desrespeitando o trabalhador.
Três “Mini Agências” foram
abertas no Litoral Norte. Duas delas nas

cidades de Balneário Pinhal e Palmares
do Sul, municípios nos quais há leis que
obrigam a colocação de porta-giratória
de segurança. A terceira foi inaugurada
em Três Cachoeiras, cidade que ainda
não possui lei semelhante. Porém, em
nenhuma dessas cidades foi instalada
a porta giratória.
De acordo com as leis que
obrigam a instalação das portasgiratórias, se o problema não for
solucionado após advertência, o
Banco deve ser multado. Em caso de
manutenção do descumprimento, o
posto de atendimento será interditado.

EDUCAÇÃO

Campanha 10% do PIB para a Educação
Pública, Já tem plebiscito nacional
O Comitê Executivo Nacional
da campanha por 10% do PIB para a
Educação Pública, Já, apoiado pelo
movimento sindical e outros
movimentos sociais, está realizando,
em todo o país, até o dia 6 de
dezembro, um plebiscito. O objetivo é
envolver a sociedade brasileira neste
debate e fortalecer a luta para obrigar
o governo federal a destinar 10% do
PIB do país à educação pública.
Estudos mostram que, para
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TARIFAS BANCÁRIAS

Vereadores de Porto Alegre aprovam
a “lei dos biombos”
Os vereadores de Porto Alegre
aprovaram, na segunda-feira, 21, o
projeto que obriga os estabelecimentos
bancários de Porto Alegre a instalarem,
em seus caixas de atendimento,
dispositivo que impossibilite que a
operação realizada pelo cliente seja
visualizada por outras pessoas. O
objetivo é evitar o número elevado de
ocorrências de furtos, assaltos e até
latrocínios após a saída dos bancos.
Nesta modalidade de assalto,
marginais observam a movimentação
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mudar o grave quadro a que está
submetida a maioria da população
brasileira no que diz respeito à
educação, é preciso que o governo
empregue, anualmente, no mínimo, R$
10 para cada R$ 100 da riqueza
gerada no Brasil e não R$ 4 para cada
R$ 100 como ocorre atualmente.
Nos próximos dias, o SEEBPasso Fundo estará fazendo o
plebiscito com bancárias e bancários
de sua base.

Valores não param
de aumentar
Os cinco maiores bancos do
país arrecadaram, juntos, cerca de R$
54 bilhões de janeiro a setembro deste
ano com a cobrança de prestação de
serviços e tarifas bancárias. Os dados
contábeis dos bancos revelam que o
Banco do Brasil faturou R$ 13,215
bilhões. Já o Itaú Unibanco obteve R$
14 bilhões e o Bradesco acumulou R$
10,816 bilhões. A Caixa Econômica
Federal alcançou R$ 9,3 bilhões e o
Santander somou R$ 6,6 bilhões.
Os ganhos exorbitantes que
essas instituições financeiras tiveram
nos primeiros noves meses deste ano
não se refletem na prestação de
serviços compatíveis com os valores
cobrados.
LUCRATIVIDADE DOS BANCOS

Ganhos de R$ 37,2 bi
até setembro
O setor bancário é o mais
lucrativo do país em 2011, segundo
levantamento da consultoria
Economatica. Com um lucro
acumulado de R$ 37,2 bilhões até
setembro, as 23 empresas do setor
com ações na Bolsa de Valores
registraram um aumento de 17% em
relação ao mesmo período do ano
passado (quando tiveram ganhos de
R$ 31,8 bilhões).
O segundo setor com o maior
volume de lucros em 2011 é o de
mineração (com R$ 29,5 bilhões). O
terceiro setor mais lucrativo é o de
Petróleo e Gás, representado pela
Petrobras, com R$ 28,3 bilhões,
segundo dados da consultoria.
PIADINHA
Você sabe qual a diferença entre o
seu time e o salário mínimo?
- É que o salário mínimo você ganha,
ganha, ganha e nunca consegue
comprar nada, enquanto o seu time
compra, compra, compra e nunca
consegue ganhar nada.

