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BANCO DO BRASIL

SINDICATO - I

No Rio de Janeiro, TRF obriga o
banco a cumprir Lei das Filas
O Tribunal Regional Federal
do Rio de Janeiro (TRF-RJ) decidiu,
em caráter liminar, que a agência do
Banco do Brasil que funciona no
Tribunal de Justiça, na capital, tem que
cumprir a Lei das Filas. A lei
estabelece 15 minutos de espera para

atendimento em dias normais e 30
minutos em dias anteriores ou
posteriores a feriados prolongados. A
ação contra o BB, questionando a
lentidão das filas na agência, foi
ajuizada pela Ordem dos Advogados
do Brasil , seccional fluminense.

DE OLHO NA MÍDIA

A autorização prévia para manifestações
torna a Venezuela uma ditadura?
Na França vige uma ditadura.
Essa é a conclusão a que chegaremos
se utilizarmos para esse país os
mesmos critérios que os órgãos da
mídia hegemônica adotam em relação
à Venezuela. Vejamos o porquê.
Frente aos violentos e
criminosos protestos organizados pela
oposição venezuelana, o Supremo
Tribunal de Justiça da Venezuela
resolveu agir. O tribunal estabeleceu
a necessidade de autorização prévia
para a realização de manifestações no
país. A partir daí, mentindo e nos
desinformando, a mídia hegemônica

se utilizou deste fato para dar
sequência à campanha para tentar
nos convencer de que o governo de
Nicolás Maduro é ditatorial.
Porém, tal mídia “esqueceu”
de nos informar do fato - importante
para o debate do assunto -, de que,
na
maioria
das
chamadas
democracias ocidentais, a França
incluída, o direito de manifestação está
submetido a autorização prévia. Por
isso, recorremos ao jornalista e
professor francês, Salim Lamrani, para
sabermos como funciona tal direito em
seu país. Veja na matéria abaixo.

FRANÇA

Como funciona o direito de manifestação
nesse país europeu (continuação)
“A oposição venezuelana não conseguiria autorização para se manifestar
na Pátria dos Direitos Humanos que é a França” (Salim Lamrani)
A seguir, reproduzimos mais desfavorável da prefeitura de Paris ou
alguns trechos do artigo Venezuela e de algum serviço consultado; (...)’.”
“Tendo em vista os últimos
o direito de se manifestar, do
acontecimentos violentos ocorridos
professor Salim Lamrani:
“Na França, os organizadores durante os protestos, a oposição
das manifestações são penalmente venezuelana não teria absolutamente
responsáveis por todos os danos que qualquer possibilidade de conseguir
o evento possa causar. Dessa forma, uma autorização para se manifestar
a polícia de Paris rechaça dezenas de na Pátria dos Direitos Humanos que
petições todas as semanas. As é a França.”
principais razões: ‘não respeitar o
Vale a pena ler a íntegra do
prazo para entregar a petição; artigo do professor Salim Lamrani.
passeata suscetível a causar Para tanto, acesse http://
problemas de segurança, de ordem o p e r a m u n d i . u o l . c o m . b r /
pública ou de trânsito; opinião conteudo/opiniao/35038/.

Conferência Estadual
dos Bancários vem aí
Já está agendada a
Conferência Estadual dos Bancários/
2014. A 16ª edição do evento que
definirá as propostas das bancárias e
bancários gaúchos para a Campanha
Nacional deste ano será realizada nos
dias 31/05 e 1º/06, em Porto Alegre.
Os encontros estaduais por bancos
deverão ocorrer no sábado, 31. No
domingo, acontece a plenária final.
SINDICATO - II

SEEB-PF fará
assembleia dia 27
Anote na tua agenda. No dia
27/05, às 18 horas, o Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
estará realizando uma assembleia
para a discussão das propostas a
serem levadas à 16ª Conferência
Estadual.
SETOR BANCÁRIO

Cresce o ganho com
tarifas e serviços
Os quatro maiores bancos que
atuam no país, Banco do Brasil, Itaú,
Bradesco e Santander, faturaram R$
19,5 bilhões com tarifas e serviços no
primeiro trimestre de 2014. Isso
representa um incremento de 11,5%
em relação a igual período do ano
passado. Ao mesmo tempo, a inflação,
medida pelo IPCA para o período de 12
meses até março deste ano, chegou a
6,15%. O elevado desempenho no
item tarifas e serviços ajudou esses
bancos a manterem lucros altos no
primeiro trimestre de 2014. Enquanto
isso, todos eles fecharam postos de
trabalho nesse mesmo período.
PIADINHA
Joãozinho pergunta para sua mãe:
— Mãe, você sabia que vermelho é
cor do amor?
— Sei sim. Por quê?
— Te amo! Toma aqui meu boletim...

