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(IN)SEGURANÇA BANCÁRIA I

de bancários para fazer transporte de
valores, dentre outras.
O Bradesco foi o campeão das
multas com R$ 318,1 mil, seguido pelo
Itaú Unibanco com R$ 160,5 mil,
Santander com R$ 156,4 mil e Banco
do Brasil com R$ 120,6 mil. Mercantil
do Brasil e Banco do Nordeste do
Brasil (BNB) também foram punidos.
Isto comprova que os bancos
continuam tratando com descaso a
segurança de trabalhadores e clientes,
o que contribui para a onda de
assaltos e sequestros, que tem
ocasionado mortes, feridos e pessoas
traumatizadas, em todo o país.

(IN)SEGURANÇA BANCÁRIA II

Para os bancos, vidas não valem nada
O que preocupa é a política
adotada por alguns bancos de retirada
das portas giratórias de segurança
com detectores de metais em seus
estabelecimentos.
Um deles é o Itaú Unibanco,
que vem fazendo reformas em sua
rede de agências, priorizando a
estética das unidades e descuidando
da segurança”.
O banco que mais inaugurou
unidades em 2011 foi o Bradesco,
sobretudo em função da perda do
Banco Postal para o Banco do
Brasil.No
entanto,
diversos

estabelecimentos foram abertos sem
portas giratórias e até mesmo com
apenas um ou nenhum vigilante,
descumprindo a lei federal nº 7.102/
83, e ainda sem guichês para os
caixas, fragilizando a segurança dos
trabalhadores.
Na região, isto pode ser
verificado em pontos de atendimento
e agências como as de Tapejara e
Sananduva. O SEEB Passo Fundo
está tomando providências para o
cumprimento da lei federal nº 7.102/
83, que trata de segurança bancária,
no Bradesco e nos demais bancos.

BV FINANCEIRA

Mais de 300 demissões, só em 2012
Só em 2012, já ocorreram 326
demissões na BV Financeira, que
tem um total de 4.207 empregados,
em todo o país.
De
acordo
com
os
representantes da empresa, as
demissões ocorreram em razão de
reestruturações internas na BV,
devido principalmente à centralização
das plataformas de crédito na cidade
de São Paulo e o aumento da
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Polícia Federal multa bancos em
R$ 808,9 mil por falhas na segurança
A Polícia Federal multou na
quarta-feira (18) seis bancos em R$
808,9 mil por descumprimento da lei
federal nº 7.102/83 e normas de
segurança, durante o julgamento de
89 processos abertos pelas
delegacias estaduais de segurança
privada (Delesp) na 93ª reunião da
Comissão Consultiva para Assuntos
de Segurança Privada (CCASP), em
Brasília.
Entre as principais falhas de
segurança dos bancos destacaramse o número insuficiente de vigilantes,
alarmes inoperantes, planos de
segurança não renovados e utilização
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inadimplência
que
impactou
sobremaneira os resultados da BV
Financeira, provocando um prejuízo
de R$ 656 milhões em 2011.
Segundo a administração
atual, a BV Financeira passa por uma
mudança
em
sua
cultura
organizacional e que grande parte
destas demissões fazem parte da
“rotatividade normal” do mercado, o tão
falado
e
batido
“turnover”.

Atraso nas
promoções
Os bancários do Banco do
Brasil oriundos da Nossa Caixa, que
fizeram adesão ao plano de carreira
do banco logo no início do processo,
em dezembro de 2009, esperavam
receber no salário deste mês a
promoção de 3% por antiguidade,
tanto por completarem o tempo para
mudar para o nível A2 como na parte
relativa ao salário base da verba
Vencimento de Caráter Pessoal dos
Incorporados (VCPI).
O banco informou que não foi
possível finalizar a tempo os
processamentos na folha, mas que
o pagamento da promoção de 3%
sobre o VCPI de VP quando ajustado
no sistema será retroativo à data que
o bancário passou a ter direito.
SINDICATO

Reunião da Diretoria
é no sábado, 28/04
Convocamos toda a Diretoria
Colegiada do SEEB Passo Fundo e
Região a participar da reunião
mensal que acontecerá no próximo
sábado (28/04) na sede da entidade.
A reunião tem início previsto
para às 9 horas e é aberta à
participação de toda a categoria.
PIADINHA
Durante uma viagem de
excursão, uma velhina que estava
sentada no banco atrás do motorista
o cutuca e lhe alcança um
amendoim. No resto da viagem ela o
cutuca novamente e a cena se repete
várias vezes.
O motorista, então, pergunta:
-A senhora não vai comer os seus
amendoins?
E ela:
-Eu não gosto de amendoins!
-Então, porque os compra?
-É que eu adoro o chocolatinho que
vem
em
volta
deles!

