
02 ACONTECE

Thiago Pereira utiliza o novo modelo do
maiô espacial. No entanto, acredita que nas
Olimpíadas de Pequim tudo pode acontecer.
Na foto à esq., o nadador norte-americano
Michel Phelps em seu traje aquático.

Por  Karen Rodrigues

Uma novidade

promete surpresas
no Centro Aquático
Cubo D’Água du-
rante os Jogos

Olímpicos de
Beijing. A Speedo
(empresa internaci-
onal de produtos

para esportes aquá-
ticos), em parceria

com a Agência Espa-
cial Norte-Americana

(Nasa), desenvolveu
um maiô revolucioná-

rio para os atletas da
natação, o Speedo

Fastskin LZR Racer.
Mesmo antes de sua es-

Será ele a diferença?

Mudança no extrato bancário
Novas regras para os bancos começam a valer a partir do dia 30/04 e vão

permitir que os clientes comparem serviços e tarifas cobradas

tréia nas raias olímpicas,
a roupa já causa grande

polêmica. E desde o seu
lançamento, em fevereiro,

foram batidos 18 dos 19
recordes mundiais. Ape-

sar da Federação Interna-
cional de Natação (FINA)

ter autorizado o uso do
maiô, ela não acredita que

isso irá melhorar o desempe-
nho dos nadadores.

O traje, de acordo com o fa-
bricante, é feito com um tecido
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Por Vivian Costa

A partir de 30 de abril, os
bancos terão de fornecer cartão

de débito sem nenhuma taxa
para as pessoas que têm conta

bancária. Além disso, mensal-
mente, o correntista terá direi-

to, gratuitamente, a dez folhas
de cheque, dois extratos de con-

ta, realização de até quatro sa-
ques, inclusive com cheque,

duas transferências entre con-
tas e consultas via Internet. A

decisão é do Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN), que apro-

vou três resoluções que aperfei-
çoam a regulamentação da co-

brança de tarifas bancárias e o
custo de operações de crédito.

O objetivo do CMN é aumen-
tar o nível de concorrência no

sistema financeiro, com foco nas
operações dos clientes pesso-

as físicas. Em nota, o conselho
informou “que a transparência é

um instrumento essencial para
o pleno exercício de direitos do

cidadão”.

Entre as mudanças, o saldo
em conta corrente não poderá fi-

car negativo por conta da co-
brança da tarifa. Os cheques com

valores baixos deixam de pagar
tarifa e todo o correntista irá re-

ceber anualmente um extrato dos

super leve, repelente e resisten-
te à água. Ele é totalmente sol-

dado por processo ultrassônico e
fornece 6% menos atrito na pele,

criando silhuetas com menos on-
dulações. Até um simples deta-

lhe, como o zíper, não dispensou
atenções. Foi criado um zíper

hidrodinâmico de baixo volume,
que é ajustado ao tecido, tornan-

do-o mais liso. Além disso, o maiô
permite que os nadadores inalem

até 5% a menos de oxigênio, o
que poupa esforços e garante

maior velocidade ao nadar.
Para um dos grandes desta-

ques da natação brasileira, o na-
dador Thiago Pereira, o maiô traz

vantagens nas competições. “Ele
dá mais flutuabilidade na água,

ou seja, me permite ficar mais em
cima da água, o que facilita os

movimentos e ajuda a baixar tem-
pos”, afirma.

Na opinião do recordista de
medalhas de ouro dos Jogos

Pan-Americanos 2007, o vestu-
ário não traz nenhuma desvan-

tagem, já que ajuda a diminuir o
atrito com a água.

Thiago comenta ainda que é
difícil prever se o maiô fará dife-

rença nos resultados dos Jogos
Olímpicos, “Numa Olimpíada,

tudo pode acontecer”, finaliza.

valores pagos ao banco a título
de tarifa, que deve ser fornecido

até o dia 28 de fevereiro de cada
ano, a partir de 2009. Os titula-

res de cadernetas de poupança
passam a ter os mesmos direitos.

Os serviços foram classifica-

Quadro comparativo de serviços essenciais de conta corrente

COMO É HOJE

• Fornece cartão magnético ou,
alternativamente, de um talonário
de cheques com, pelo menos, dez
folhas por mês.

• Substitui car tão, exceto nos
casos de pedidos de reposição
formulados pelo correntista,
decorrentes de motivos não
imputáveis à instituição.

• Fornece um extrato mensal
contendo toda a movimentação
do mês.

• Tarifas por devolução de cheques
pela compensação, exceto por
insuficiência de fundos. 

COMO FICARÁ

• Fornece car tão com função
débito e dez folhas de cheques
por mês. 

• Fornece 2ª via do cartão com
função débito, exceto nos casos
de pedidos de reposição pelo
correntista, decorrentes de
motivos não imputáveis à institui-
ção emitente.

• Fornece até 02 extratos do mês.

• Realiza até 04 saques por mês.

• Realiza 02 transferências de
recursos entre contas na própria
instituição, por mês.

dos em quatro categorias: essen-
ciais, prioritárias, especiais e di-

ferenciadas. Os essenciais não
poderão ter cobrança de tarifa,

segundo as novas regras. Os de-
nominados prioritários, que co-

brem 90% das contas correntes,
não poderão ser reajustados an-

tes de 180 dias. Os especiais são
objeto de legislação e regulamen-

tação específica e não sofreram
alterações, como crédito rural e

imobiliário. Já os diferenciais não
estão associados à movimenta-

ção de conta corrente ou de pou-
pança e são de contrato explícito

entre clientes e instituições.
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