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Editorial

#Valeu a luta, bancário!

C

om muitas lutas e vitórias,
chegamos ao
final do ano, depois
de uma Campanha
Nacional suada, mas
com muito a comemorar. Mas não foi
nada fácil. Pelo contrário. Quando começamos a campanha, ainda no primeiro semestre, começamos a sentir a intransigência dos banqueiros, que estavam decididos a
acabar com a política de aumento real e apostaram no fracasso da greve.
No entanto, os bancários atenderam o chamado de “vem pra luta” e
deram uma fantástica demonstração de ousadia, de unidade e de mobilização. Com uma greve histórica, que teve o maior índice de paralisação de
agências em mais de 20 anos, foram arrancados aumento real de salário
pelo décimo ano seguido, valorização dos pisos, avanços econômicos, sociais
e novas conquistas.
Também arrancamos importantes avanços nas negociações específicas com os bancos públicos – Banco do Brasil, Caixa e BNB – somando
conquistas para os funcionários dessas instituições. Além disso, no meio da
greve, conquistamos outra importante vitória: o adiamento da votação do
PL 4330 da terceirização. Foi o resultado da mobilização dos trabalhadores,
impulsionada pelas centrais sindicais.
Ao longo de 2013, as Secretarias do Sindicato dos Bancários do Ceará
tiveram programação intensa, como o Esporte, a Cultura, a Saúde, a Formação, a Organização, a Ação Sindical, a Administração e as Sub-sedes.
Todas, enfim, organizaram atividades que aproximaram mais ainda o bancário da entidade. Este ano, na área de Segurança Bancária foi travada
uma luta pelo efetivo cumprimento do Estatuto de Segurança Bancária, com
reconhecimento, por parte da Febraban, da necessidade de respeitar itens
de segurança para bancários e clientes.
Ainda nesse segmento, o Sindicato levou propostas de projetos de leis
municipais às Câmaras de Vereadores de vários municípios do Interior do
Estado. Em todas as cidades visitadas houve adesão imediata dos parlamentares e autoridades municipais à ideia de se garantir mais segurança dentro e
fora das agências. Alguns bancos já cumprem parte do Estatuto em Fortaleza.
Em 2013, nós bancários travamos uma luta histórica contra a precarização do trabalho no Brasil. Fizemos uma mobilização nacional contra o PL
4330, pressionando os parlamentares no Congresso Nacional e nos estados
e dialogando com a sociedade para mostrar a gravidade da ofensiva dos
empresários, liderados pelos representantes dos bancos. Ganhamos importantes apoios e conseguimos impedir a votação do projeto na Câmara.
Por isso, mais do que ninguém, cada bancário pode se orgulhar de ter
participado dessa luta da classe trabalhadora, que nos revigora para enfrentar
e vencer novos desafios, na construção de um País mais justo e com igualdade
de oportunidades para todos os brasileiros. Bancário, você faz parte dessa
história de lutas e conquistas.
A luta continua!
Revista O Bancário nº 22 – Dezembro de 2013
Sindicato dos Bancários do Ceará

1

80 anos de lutas e conquistas

Com festa no autêntico estilo
comemora seus 80 anos
Fotos: Arquivo – SEEB/CE

Em 2013, o
Sindicato dos
Bancários do
Ceará completou
80 anos de
atividade em
defesa dos
bancários. Para
comemorar, foi
realizada uma
festa no mais
autêntico estilo
cearense: com
muito forró. O
evento aconteceu
na noite do dia
23/2, no Pirata
Bar, e reuniu em
massa a categoria
para assistir
aos shows de
Elba Ramalho,
Chico Pessoa
e Banda do
Pirata. Estiveram
presentes, além
dos bancários,
políticos e
representantes de
outras entidades e
sindicatos.
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cearense, Sindicato
Homenagem na Câmara Municipal

No dia 22/2, a Câmara Municipal de Fortaleza homenageou o Sindicato
dos Bancários do Ceará pelos 80 anos de existência da entidade, numa proposta conjunta dos vereadores Evaldo Lima (PCdoB), Acrísio Sena (PT), Deodato
Ramalho (PT) e Márcio Cruz (PR). Na solenidade, o vereador Evaldo Lima destacou a atuação do Sindicato em defesa de todos trabalhadores e da sociedade,
bem como a parceria da entidade na elaboração de um projeto de lei sobre a
segurança nos bancos.
Evaldo Lima justificou a homenagem ressaltando a importância do Sindicato,
cuja trajetória é marcante no movimento sindical, nas lutas sociais e políticas
do Estado brasileiro, mesmo nos períodos de autoritarismo e nas circunstâncias
ditatoriais da nossa História.
O presidente do Sindicato dos Bancários no Ceará, Carlos Eduardo Bezerra,
agradeceu a homenagem da Câmara, a Casa do Povo, pelo reconhecimento do
parlamento municipal ao Sindicato dos Bancários, que ao longo de seus 80 anos
de história tem dado contribuição muito grande na luta por justiça social, por
trabalho decente, por mais segurança, por melhores empregos e por melhores
salários.

80 anos em
defesa dos
bancários
O Sindicato dos
Bancários do Ceará foi
fundado em 21 de fevereiro
de 1933, tendo participado
ativamente de momentos
importantes da história
do Brasil. A entidade
sobreviveu a dois golpes
de Estado (o Estado Novo
de Getúlio Vargas e o
golpe militar de 1964) e a
vários planos econômicos
governamentais. O suicídio
de Getúlio Vargas, a
renúncia de Jânio Quadros
e o impeachment do
presidente Fernando Collor,
luta de que participou
ativamente no Ceará –
são eventos ocorridos no
decorrer de sua trajetória.
Em sua existência,
o Sindicato sofreu três
intervenções. A primeira
foi durante o Estado Novo
(1937-1945) e duas vezes
no período da ditadura
militar (1964-1985). Foi
somente em 1979 que uma
frente política de oposição
à ditadura ganha a eleição
no Sindicato, assumindo
a presidência Maria da
Natividade, ligada ao PCB,
e funcionária do Banco do
Brasil. A predominância do
PCB/PCdoB na diretoria do
Sindicato permanece até
1988, quando uma chapa
ligada à CUT (Central
Única dos Trabalhadores)
vence a disputa.
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Secretaria de Cultura

Sindicato investe em atividad
com a categoria
Em 2013, o Sindicato dos Bancários do Ceará investiu forte em cultura, como
forma de interagir com a categoria e trazer os bancários para dentro da
entidade. “Nosso objetivo com todas essas ações foi mostrar que o Sindicato
é dos bancários e nada mais óbvio do que implementarmos atividades de
cultura, de lazer, para que a categoria participe e compareça ao seu Sindicato
frequentemente, e não somente durante as assembleias da campanha
salarial”, explica o secretário de Cultura do SEEB/CE, Tomaz de Aquino.
Veja a seguir algumas das ações do Sindicato na área de Cultura em 2013.

Fotos: Arquivo – SEEB/CE

Bloco de Carnaval dos Bancários

Com a criação do Coletivo Cultural do Sindicato,
2013 foi um ano rico em atividades culturais para a
categoria bancária. Logo no início do ano foi anunciado o primeiro bloco de carnaval dos bancários e
o lançamento da campanha para escolher o nome
oficial do bloco.
Através de votação pelo site do Sindicato, o nome
escolhido pela categoria foi “De Magote, não Tem
Quem Derrote”, sugestão do funcionário do BNB,
Kened Barros, que recebeu o prêmio de R$ 500,00.
O bloco saiu às ruas do Centro de Fortaleza
no dia 2/2 e juntou-se ao Pré-Carnaval da Praça do
Ferreira. Os bancários e familiares compareceram em
grande número e marcaram a primeira edição do préCarnaval da categoria pela alegria e descontração.
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des para interagir
Coletivo Cultural
O Coletivo Cultural foi lançado
em novembro de 2012 e se reuniu pela
primeira vez em janeiro seguinte para
iniciar as discussões sobre os projetos
implantados ao logo do ano de 2013. “O
objetivo é ampliar os espaços dedicados
a atividades culturais e promovê-los entre
os bancários”, afirma Tomaz de Aquino,
diretor de Cultura do Sindicato. Quem
se interessar por Arte e Cultura e quiser
contribuir com mais ideias, entre em
contato com a Secretaria de Cultura do
Sindicato e participe das reuniões.

II Passeio
Cultural e
Religioso na
Semana Santa
Mais de 300 bancários e familiares participaram da segunda edição do
Passeio Cultural e Religioso promovido
pelo Sindicato durante o feriado da
Semana Santa. O passeio foi dividido
em dois dias, 28 e 29/3, e contemplou
bancários aposentados e da ativa.
Além de conhecer a cidade histórica de Guaramiranga, com todos
os seus espaços turísticos, o passeio
também proporcionou aos bancários
oportunidade de assistirem a Paixão
de Cristo, que acontece todos os anos,
em Pacatuba.
Revista O Bancário nº 22 – Dezembro de 2013
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Secretaria de Cultura
Botequim dos Bancários
Fotos: Arquivo – SEEB/CE

O

projeto Botequim dos Bancários, inaugurado no dia
26/4, foi idealizado para ser um novo espaço de lazer
e expressão artística para a categoria bancária. Em
oito edições ao longo de 2013, o projeto conseguiu reunir
diversas atrações, contemplando música, literatura e dança,
sempre com uma programação multicultural.
Foram realizadas várias entrevistas durante a Conversa
de Botequim e muitos bancários mostraram seu lado artístico
no quadro Talento Bancário. Em todas as edições houve a
promoção Vale Conta, onde foram sorteados dezenas de vales
de R$ 100,00 reais cada, além de outros sorteios.
Também foram realizadas edições especiais, como o Arraiá do Botequim, Botequim do Outubro Rosa e o Botequim
comemorativo ao Dia do Bancário.
ARRAIÁ – Em ritmo de forró, com comidas típicas e decoração junina, os bancários curtiram o São João do Botequim
dos Bancários no dia 26/6. O grupo Cacimba de Aluá levantou
o público com o autêntico forró pé-de-serra, fechando a noite
de festa com uma animada quadrilha improvisada.
DIA DO BANCÁRIO – A categoria foi homenageada
em grande estilo, no Botequim do dia 30/8, com uma programação especial para o Dia do Bancário. O resultado foi
a casa lotada em uma noite musical, dançante e de muitos
prêmios. A banda Dona Zefa e Farra na Casa Alheia, com o
DJ Guga de Castro, foram as grandes atrações.

ESPECIAL FIM DE ANO – A oitava edição do Botequim
aconteceu no dia 6/12 e contou com uma programação especial para encerrar o ano de 2013, com decoração natalina,
entrega de brindes, música, entrevista e dança. O historiador
Nirez foi o convidado para a Conversa de Botequim e o Talento
Bancário foi José Evaristo de Freitas Filho. A banda Leite de
Rosas & Os Alfazemas fechou a noite com grandes sucessos
da música popular, brega e romântica brasileira, como Nelson
Ned, Odair José, Diana e Roberto Carlos.
6
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Secretaria de Formação

Relembre as atividades promovidas
durante o ano de 2013

E

m 2013, a Secretaria de Formação do Sindicato se empenhou
em oferecer diversas atividades
visando a qualificação e a formação
política da categoria bancária, através
de eventos, cursos e muita informação.
Em parceria com instituições de
ensino e professores, a entidade
ofertou cursos a preços diferenciados
do mercado para bancários sindicalizados e seus dependentes. “Todos os
cursos que ofertamos têm o objetivo
de atender uma demanda permanente da categoria, de contribuir para
o aperfeiçoamento profissional e
ascensão no mercado de trabalho”,
afirma a diretora titular da Secretaria,
Iêda Marques.
“A nossa proposta é de dar continuidade à oferta desses cursos porque
temos a intenção de construir o Instituto
do Bancário, onde serão ofertados
cursos específicos para a profissão
bancária. Esse é um dos sonhos da
nossa gestão”, completa a diretora.
Além da realização de cursos,
a Secretaria de Formação promoveu
outras atividades, como as homenagens ao Dia Internacional da Mulher e
a adesão à campanha Outubro Rosa.

Fotos: Arquivo – SEEB/CE

Dia da Mulher: Em março, a
Secretaria preparou uma programação especial em homenagem ao Dia
da Mulher, comemorado no dia 8/3.
Relembre:
Encontro de Mulheres: No dia
23/3, o Sindicato realizou o I Encontro
Estadual de Mulheres Bancárias, com
a presença de mais de cem participantes. Sob o tema “Evolução, Desafios e
Perspectivas da Mulher no Mundo do
Trabalho”, o evento foi organizado em
conjunto com o Coletivo de Mulheres
Bancárias do Sindicato e contou com
palestras, almoço, sorteios e apresentações musicais.
Revista O Bancário nº 22 – Dezembro de 2013
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Secretaria de Formação
Café da manhã no Sindicato:
as funcionárias do Sindicato também
foram homenageadas no dia 12/4,
com café da manhã, leitura de poemas,
realização de sorteios e apresentação
musical.

Fotos: Arquivo – SEEB/CE

Coral nas agências: no dia
8/3, o Coletivo de Mulheres prestou
homenagem às mulheres bancárias
com um circuito dos Corais do Sindicato e Afabec nas agências do Centro de
Fortaleza e com distribuição de brindes.
Bancárias e clientes se emocionaram ao
som de músicas que ressaltam o papel
da mulher, como Vitoriosa (Ivan Lins),
Maria Maria (Milton Nascimento) e
Abre Alas (Chiquinha Gonzaga).

CPA 10: foram ofertadas duas
turmas preparatórias para o Exame CPA
10 em parceria com a Academia dos
Módulos (Master Concursos). As aulas
tiveram início no dia 5/3. O curso de CPA
10 destina-se a certificar profissionais
que desempenham atividades de comercialização e distribuição de produtos de
investimento diretamente junto ao público investidor em agências bancárias. A
aprovação foi 95% da turma.

CPA 20: No dia 16/7, tiveram início
as aulas do curso preparatório para o
Exame CPA 20 (ANBIMA). Mais uma vez,
bancários sindicalizados tiveram descontos especiais por conta da parceria entre
o Sindicato e o professor João Henrique
Lemos. A certificação CPA-20 se destina
a qualificar profissionais que desempenham atividades de comercialização e
distribuição de produtos de investimento
diretamente junto a investidores qualificados, bem como para os segmentos private, corporate e investidores institucionais,
que atendam em agências bancárias ou
Plataformas de Atendimento. A aprovação foi de 90% da turma.
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Circuito Natalino:
No dia 25/11 teve início a programação do Circuito Natalino, formado pelos corais do Sindicato e da Afabec, que
percorreram dezenas de agências bancárias de Fortaleza, levando o espírito natalino para bancários e clientes.

Curso de Expressão Verbal: em julho, foi ofertado o curso “Fale em Público com Eficácia”, ministrado
pelo professor do Sebrae, Rogério Morais. Foram disponibilizadas 20 vagas para bancários sindicalizados e sem
nenhum custo para os participantes. As aulas seguiram
uma metodologia capaz de desenvolver a autoconfiança
dos alunos, adotando técnicas que visam a superação da
ansiedade ou do medo em falar em público.

Preparatório ao Concurso da Caixa: o Sindicato ofertou duas turmas do curso preparatório ao Concurso
da Caixa Econômica Federal. As aulas começaram no
dia 4/11 (primeira turma) e 25/11 (segunda turma). O
curso é resultado de parceria entre o Sindicato e o Master
Concursos, que garantiu desconto especial para bancários
sindicalizados e seus dependentes.
Revista O Bancário nº 22 – Dezembro de 2013
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Secretaria de Esporte e Lazer

Três campeonatos animam programaçã
Bradesco Empresas, Apcef e Apcef Metropolitana foram os grandes
campeões do esporte dos bancários em 2013. As três equipes venceram,
respectivamente, a Copa dos Campeões, o Campeonato de Futsal
e o Campeonato de Futsoçaite – eventos promovidos pela Secretaria de
Esportes do Sindicato.
“Tradicionalmente, as disputas animam o calendário esportivo dos bancários
ao longo de todo o ano, além de promover o lazer, saúde, disciplina e espírito
de equipe entre a categoria”, afirma Ribamar Pacheco, diretor do Sindicato.

VII Copa dos
Campeões
Em uma partida bastante
disputada, no dia 23/3, as
equipes do Bradesco e Bradesco Empresas protagonizaram
a grande final. Com o placar
zerado até a prorrogação, a
decisão foi levada para os
pênaltis, quando o Bradesco
Empresas venceu por 8 a 7,
tornando-se o grande campeão. A vitória quebrou a
hegemonia do Bradesco, que
já é pentacampeão.
O terceiro lugar foi para
os atletas do BNB, que venceu
a AABB por 1 a 0. Com três
gols, Roney (equipe Bradesco) ficou com a artilharia
da competição. Já o melhor
goleiro foi Nilo, do Bradesco
Empresas.
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o esportiva dos bancários

XXXI Campeonato de Futsal

A equipe Apcef sagrou-se campeã no dia 22/6 depois de derrotar o Santander por 2 a 1. O terceiro lugar ficou com
o Bradesco, que venceu a AABB por 6 a 1. O artilheiro da disputa foi João Victor, da Apcef, com 14 gols. Erick, atleta do
Santander, foi eleito o melhor goleiro. A equipe do Santander foi a mais disciplinada da competição.

27º Campeonato de
Futsoçaite
A final aconteceu no dia 14/12,
quando a equipe da Apcef Metropolitana levou o título de campeã após
derrotar o Santander por 1 a 0. Já o
terceiro lugar ficou com o Bradesco,
que derrotou a Apcef nos pênaltis, por
5 a 4, após um jogo muito disputado
que terminou em 1 a 1 no tempo normal e em 0 a 0 na prorrogação. O
artilheiro da competição foi o atleta da
Apcef Metropolitana, João Victor, com
10 gols. O melhor goleiro foi o atleta
Erick Goulart, do Santander e o título
de equipe mais disciplinada ficou com
o time do BB Metropolitano.
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Secretaria de Saúde

Secretaria de Saúde instala Plantão Psicológico
e firma parceria com Laboratório da Unifor
É cada vez mais
preocupante o índice de
adoecimento da categoria bancária. Segundo o
INSS, 21.114 bancários
registraram afastamento do trabalho somente
em 2012. As causas vão
desde Lesões por Esforço Repetitivo (LER/Dort)
até transtornos mentais e
comportamentais, como
estresse, depressão e síndrome do pânico. Diante deste quadro, a Secretaria de
Saúde do Sindicato inaugurou em 2013
dois serviços para a categoria: a parceria
com o Laboratório de Estudos do Trabalho
(LET) da Unifor e o Plantão Psicológico.
A parceria entre o Grupo de Apoio
à Saúde dos Bancários (GASB), do Sindicato, com o Laboratório de Estudos do
Trabalho (LET), da Unifor, onde passaram
a ser realizadas as reuniões mensais do
grupo, tem como objetivo intensificar a
atenção à saúde do trabalhador bancário através de atendimento psicossocial e
apoio psicológico.
O LET oferece os serviços do Grupo
de Atenção Psicossocial aos Trabalhadores. O serviço consiste em reuniões, com
momentos de escuta e expressão, para
promover reflexões sobre o trabalho e
estratégias de enfretamento para dificuldades relativas ao contexto laboral. Além
disso, conta com entrevistas individuais
destinadas a um apoio emergencial.
“A categoria bancária está entre as
que mais sofrem com doenças ocupacionais relacionadas à forma de gestão
dos bancos que apostam numa rotina de
metas abusivas, extrema pressão e assédio
moral como forma de aumentar sua produtividade”, afirma Eugênio Silva, diretor
de Saúde do Sindicato. Ele acrescenta que,
após várias reuniões de acompanhamento
do LET, o bancário pode ter um documento
chamado laudo clínico ocupacional. Para
agendar entrevistas individuais, o bancário
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deve ligar para 8788 5282 e falar com
Margareth Oliveira.
Plantão Psicológico – Para ampliar
o suporte aos trabalhadores com demandas de ordem psicológica, o Sindicato criou
o projeto experimental Plantão Psicológico.
O plantão teve início no dia 7 /11 e fica à
disposição dos bancários todas as quintasfeiras, das 14 às 18h, na sede do Sindicato.
O atendimento é feito pela psicóloga
Dra. Margareth Oliveira e os interessados
no serviço podem procurá-lo sem necessidade de agendamento inicial, mas com
agendamento para consultas posteriores. É
garantido ao bancário um espaço reservado e sigiloso, conforme preceitua o código
de ética que garante o sigilo profissional.
Segundo o diretor Eugênio Silva, “o
enfoque do Plantão Psicológico é a preocupação do Sindicato com o aumento das
doenças relacionadas ao trabalho, como
estresse, a fadiga física e mental, depressão
e outras manifestações de sofrimento, como
assédio moral e outras condutas abusivas
do ambiente organizacional. O papel do
Sindicato é auxiliar na promoção de saúde
do bancário”.
Serviço:
Plantão Psicológico do Sindicato
Dia 7/11, quinta-feira,
das 14 às 18 horas
Informações: (85) 3252 4266 – Secretaria de Saúde do Sindicato, com Eugênio
Silva ou Carmem Amélia.
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GASB – O Grupo
de Apoio à Saúde dos
Bancários foi criado pelo
Sindicato para dar apoio
aos bancários portadores
de doenças ocupacionais.
O grupo é organizado há
mais de sete anos pela
Secretaria de Saúde da
entidade e tem como
proposta manter uma discussão permanente sobre
os problemas e doenças
que afligem a categoria.
As reuniões servem para
trocar informações inerentes à convivência com
as doenças adquiridas
durante o trabalho e para
dar apoio aos lesionados,
além de dar dicas e conselhos de como proceder
em relação a problemas
que surgem quanto têm
de tirar licença pelo INSS.
LET – O Laboratório
de Estudos do Trabalho foi
criado em dezembro de
2007 e realiza investigações sobre saúde e trabalho, focalizando, prioritariamente a saúde mental
do trabalhador. Além
disso, realiza atividades
de intervenção no âmbito
das atividades laborais.
O LET conta com pesquisadores externos, professores e alunos dos cursos
de graduação e pós-graduação da UNIFOR e de
outras Universidades. Os
atuais coordenadores são:
Profª. Drª. Regina Maciel
e Profª. Drª. Tereza Matos.

Campanha Nacional dos Bancários

A força da resistência venceu a
intransigência dos banqueiros

A

pós 27 dias de uma campanha
difícil, os bancários de todo o
Brasil mostraram que a força da
unidade é capaz de vencer qualquer
intransigência. A mobilização da categoria durante quase um mês, a maior
parte dele de um completo silêncio por
parte dos banqueiros, não arrefeceu
e foi fundamental para arrancar conquistar importantes e inéditas como o
Vale-Cultura, que concede ao trabalhador bancário que ganha até cinco
salários mínimos, o valor de R$ 50,00,
conforme a Lei 12.761/2012.
Impulsionada pelo mote “Vem
pra luta”, a Campanha Nacional dos
Bancários 2013 conquistou ainda
aumento real de salário pelo décimo
ano consecutivo, valorização do piso
e melhoria da PLR. Os bancários deram mais uma grande demonstração
de força, quebrando a intransigência
dos bancos, que este ano tinham a
estratégia clara de acabar com os
ganhos acima da inflação para re-

duzir custos, de vencer os bancários
pelo cansaço e de punir os grevistas
com o desconto dos dias parados.
“Além disso, a categoria conseguiu
avanços expressivos igualmente na
questão da saúde e condições de
trabalho, como a proibição de as
empresas enviarem torpedos aos
bancários cobrando resultados; a
criação do grupo de trabalho sobre as causas de adoecimento da
categoria e a concessão de um dia
de folga-assiduidade para cada trabalhador”, ressalta o presidente do
Sindicato dos Bancários do Ceará,
Carlos Eduardo Bezerra.
Além disso, no final da greve, os
bancários ainda derrotaram a proposta
da Fenaban de compensar os dias parados em 180 dias. Com a resistência
da categoria e do Comando Nacional
dos Bancários, a compensação foi drasticamente reduzida e foi feita somente
com a realização de uma hora diária
até 15 de dezembro.

A luta foi bem
maior que os 27
dias de greve
A batalha travada entre a intransigência dos banqueiros e a resistência
dos bancários foi bem maior do que
os 27 dias de greve. A pauta de reivindicações da categoria foi entregue
à Fenaban no dia 30 de julho e a
primeira negociação aconteceu no dia
8 de agosto.
Em Fortaleza, a campanha foi lançada dia 16/8, com grande caminhada
pelo Centro da cidade. O lançamento
teve blocos de carnaval, batuque, apitaço, percussionistas e muita disposição
de luta.
No dia 8/8, os bancários apresentaram aos banqueiros os itens da
pauta referentes à saúde e condições
de trabalho, mas o patronato só ouviu,
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Campanha Nacional dos Bancários
sem dar qualquer contraproposta. Mais
segurança, combate ao assédio moral
e o fim das metas abusivas foram os
principais tópicos desse ponto. Na
segunda rodada, dia 15/8, o ponto
abordado foi emprego puxado pela
cobrança do fim das metas abusivas,
das demissões imotivadas e da rotatividade e o respeito à jornada de seis
horas. Entretanto, também não houve
qualquer avanço. Pelo contrário: todas
as propostas foram rejeitadas.
Enquanto o Comando Nacional
digladiava em nível nacional, os diretores do Sindicato dos Bancários do
Ceará levavam à base as informações e
mobilizavam a categoria para seguirem
firmes na luta. Durante esse período,
foram feitas visitas às agências nos
principais corredores bancários de Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, Aldeota,
Montese e Centro) e nos principais
municípios do Estado.
Após quase um mês de negociações travadas, finalmente uma proposta
da Fenaban. Entretanto, o oferecido
pelos banqueiros era uma verdadeira
afronta aos bancários: nada de aumento real de salário. Nada de aumento
real sobre os pisos. Nada de melhoria
da PLR. Nada sobre emprego. Nada
de avanços para a saúde dos trabalhadores. Nada de melhorar as condições
de trabalho. Nada que apontasse para
o fim das metas abusivas e do assédio
moral. Nada para melhorar a segurança bancária. E nada para promover a
igualdade de oportunidades. A proposta apresentada no dia 5/9 trouxe apenas um parco reajuste de 6,1% sobre
salários, pisos, PLR e demais verbas de
caráter salarial.
Diante dessa afronta, só restou
aos bancários responder com a greve,
aprovada nas assembleias dia 12/9 e
deflagrada no dia 19. Os bancários pediam 11,93% de reajuste, piso salarial
do Dieese, PLR maior, auxílios de um
salário mínimo, melhorias no emprego,
plano de cargos para todos, mais segurança e igualdade de oportunidade
para todos.
“O movimento sindical sempre
apostou no processo de negociação,
mas os bancos se mantiveram intransigentes durante todo o processo. A greve
14
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foi o único caminho que nos restou”,
explica Carlos Eduardo.
No dia 4/10, a quebra do silêncio:
a greve arranca nova proposta de 7,1%
da Fenaban, rejeitada pelos bancários.
A resistência surtiu efeito no dia
10/10, quando banqueiros e Comando
Nacional viraram a noite negociando
uma proposta digna de ser apresentada
à categoria. Os banqueiros apresentaram 8% de reajuste (1,82% de aumento
real); 8,5% de aumento no piso (2,29%
de aumento real); PLR maior; abono
assiduidade (um dia de folga remunerada por ano); vale cultura; redução do
prazo de 60 para 45 dias para resposta
dos bancos às denúncias encaminhadas
pelos sindicatos com relação à prevenção de conflitos no ambiente de trabalho, além de reunião específica com a
Fenaban para discutir aprimoramento
do programa e constituição de grupo
de trabalho sobre adoecimento, com
nível político e técnico, para analisar
as causas dos afastamentos.
A proposta foi aceita pela maioria
das assembleias realizadas pelo País no
dia 11/10. No Ceará, os bancos privados acataram a proposta, enquanto os
bancos públicos, que tinha propostas
específicas também, não aceitaram. BB
e CEF ficaram na greve por mais um dia,
enquanto o BNB permaneceu em greve
por mais dois dias, finalizando 29 dias
de paralisação.
“Temos de valorizar essas conquistas
porque tiramos leite de pedra. Temos
de sair com a cabeça erguida. Quero
parabenizar todos os companheiros que

se envolveram, direta ou indiretamente, para que conseguíssemos
firmar essa proposta em mesa. A
luta do Sindicato não para por aqui.
Nós temos uma luta incessante pela
manutenção do nível de emprego dos
companheiros. A nossa luta é uma
defesa intransigente dos direitos dos
trabalhadores”, afirmou o diretor do
Sindicato, Ribamar Pacheco.

“A campanha manteve a lógica
do ganho real, da valorização do
piso e melhoria da nossa PLR. Agora,
nós precisamos mais do que nunca,
mais do que aumento real, de melhores condições de trabalho, acabar
com o assédio moral e com o adoecimento por doenças ocupacionais”,
disse Gabriel Motta, também diretor
do Sindicato.

Conquistas da Campanha já
estão em prática
Algumas conquistas da greve já estão sendo implementadas,
tais como o grupo de trabalho para acompanhar o projeto-piloto
nacional de segurança bancária, implantado desde agosto em Recife,
Olinda e Jaboatão dos Guararapes em mais de 200 agências. O
acordo garante a instalação de portas de segurança com detectores
de metais, câmeras internas e externas, biombos entre a bateria de
caixas e as filas, guarda-volumes, vigilantes com coletes à prova
de balas e armados de acordo com a Lei 7.102/83 e cofre com
dispositivo de retardo.
Outra conquista da campanha que já está sendo implantada é a
instalação do grupo de trabalho bipartite que investigará as causas
de adoecimento da categoria e é resultado da preocupação dos
bancários com o crescente número de trabalhadores afastados por
motivo de saúde. Em 2012, 21.144 bancários foram oficialmente
afastados de suas funções pelo INSS, mas estima-se que grande
parte dos pedidos de afastamentos esteja sendo negada e que o
número de bancários que adoecem possa chegar a 60 mil por ano
em todo o Brasil.
O grupo foi instalado no dia 28/11. Na primeira reunião, o
Comando Nacional reivindicou amplo acesso aos dados sobre
afastamentos para que possa ser feito o diagnóstico mais abrangente possível.
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Caixa Econômica Federal
Mobilização forte e avanços importantes
marcam a campanha salarial dos empregados
Os empregados da Caixa Econômica Federal aprovaram o fim da
greve em assembleia do dia 14/10,
aceitando a proposta apresentada pela
direção do banco na madrugada de
quinta, 10, para sexta, 11/10, após
várias horas de negociação com o
Comando Nacional dos Bancários. Os
avanços foram conquistados com muita
luta, numa greve forte e participativa.
No Ceará, a greve se manteve coesa
durante os 26 dias, com paralisação de
100% das agências.
Uma conquista importante, fruto
da luta aguerrida dos empregados
Caixa, está a inclusão da proibição de
que agências com até 15 empregados
tenham horas compensadas. A partir de
janeiro de 2014, todas as horas extras
realizadas nessas unidades serão pagas,
reivindicação antiga dos bancários, além
disso os empregados garantiram a manutenção da PLR Social que estabelece a
distribuição linear de 4% do lucro líquido
entre todos os empregados.
“Depois de um mês e meio de

muito diálogo sem avanços, não nos
restou outra alternativa que não fosse
a greve. Ficamos 26 dias parados, foi
a mais longa paralisação desde 2004
e a mais forte dos últimos vinte anos.
Mas conseguimos quebrar a intransigência dos bancos. A Caixa deu uma
mostra do seu descaso, quando no dia
2/10, esteve em Fortaleza o presidente
Jorge Hereda, que não recebeu uma

comissão formada pelos representantes da Fetrafi/NE, do Sindicato e
da Apcef/CE. Faltou respeito”, disse
Marcos Saraiva, diretor do SEEB/CE,
que participou das negociações entre
o Comando Nacional e a Caixa. “Os
bancários da Caixa deram prova de
que estão unidos, fortes e coesos,
alinhados com seus representantes
sindicais”, completa.

Confira as principais conquistas
1) PLR Adicional Caixa: 4%
do lucro líquido realizado distribuído
igualmente para todos os empregados e
garantia de no mínimo uma Remuneração
Base a todos os Empregados.
2) Plano de Assistência à
Saúde – Dependente Indireto
Saúde Caixa: Extensão da condição de
dependente indireto a filhos (as) / Enteados (as) com idade entre 21 e 27 anos
incompletos que não possuam qualquer
renda superior a R$ 1.800,00, inclusive
as provenientes de pensão alimentícia.
3) Vale Cultura
4) Horas Extras: Manutenção
da cláusula referente a prorrogação da
jornada de trabalho, assegurando-se o
pagamento, com adicional de 50% sobre
o valor da hora normal, ou a compensação das horas extraordinárias realizadas
na proporção de 1 hora realizada para 1
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hora compensada e igual fração de minutos. Pagamento de 100% das horas extras
realizadas em agências com até 15 (quinze)
empregados, facultando ao empregado
optar pela compensação, a partir de 02 de
Janeiro de 2014.
5) Ausências Permitidas: Renovação da cláusula, acrescentando: até dois
dias por ano para levar cônjuge, companheiro (a), pai, mãe, filho ou dependente
menor de 14 anos ao médico, mediante
comprovação, em até 48 horas após.
6) Promoção por Mérito – Ano
Base 2013: A Caixa realizará sistemática de avaliação para promoção por
mérito em 2014, referente ao ano base
2013. Redução das horas de estudo para
efeito da promoção por mérito de 70
para 10 horas.
7) Comissões de Conciliação
Voluntária: A Caixa se compromete a
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renovar a assinatura do Acordo Coletivo
de Trabalho que regulamenta a CCV por
ocasião do seu vencimento.
8) PSI: Constituição de Comissão
para avaliar e sugerir melhorias nos processos de seleção interna, com conclusão
prevista para março de 2014.
9) Constituição de fórum para debater, propor e estruturar ações preventivas e
de tratamento de situações que envolvam
o tema condições de trabalho, abrangendo: conflito no ambiente de trabalho;
jornada de trabalho; acompanhamento
de resultados; estrutura física e de pessoas
das unidades, com conclusão prevista
para março de 2014.
10) A Caixa se compromete a dar
continuidade ao processo de contratação
de empregados, em 2014, para reposição
dos empregados desligados e nas aberturas de agências.

Banco do Brasil
Greve superou dificuldades e conquistou
avanços para os funcionários do BB
Contratação de mais
três mil bancários, melhoria
na pontuação de mérito dos
caixas, novas medidas para
combater o assédio moral,
aumento real e manutenção
da PLR semestral são algumas
das conquistas asseguradas em acordo aditivo do
funcionalismo do Banco do
Brasil à Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT), assinado
dia 18/10, ratificando as
conquistas da Campanha
Salarial 2013.
A greve dos bancários do
BB no Ceará foi encerrada no
dia 14/10, após 26 dias de
paralisação. Apesar da pressão, assédio moral e práticas
antissindicais tomadas pela
direção do BB, a greve foi forte
em todo o Estado. Gestores
chegaram a barrar a entrada
de dirigentes do Sindicato nas
agências, mas a força da greve veio de dentro para fora,
com bancários indignados
com a atual postura do banco.
“A categoria mostrou
sua revolta com a direção
do BB diante de metas cada
vez mais abusivas, pressão,
assédio, mudança de regra
a toda hora, cobrança até
nos finais de semana, tudo
em nome de mostrar resultados. A resposta a isso foi
um movimento forte e coeso
que arrancou inclusive travas
contra esse tipo de comportamento. Afinal, esse banco
que adoece, que mais parece
um banco privado, que cobra
de tudo e de todos, não é o
BB que queremos”, avaliou o
presidente do Sindicato dos
Bancários e funcionário do
BB, Carlos Eduardo Bezerra.

Veja as principais conquistas
Reajuste com Aumento Real – O
piso e demais verbas salariais reajustados
em 8% (aumento real de 1,84%). O aumento
real no piso acumula 38,5% desde o início da
campanha nacional unificada.
Contratações – Aprovada a contratação de 3 mil bancários até agosto de 2014.
PSO/Caixas – Os caixas executivos pontuam agora como os demais comissionados na
primeira faixa de funções: 1 ponto/dia. Além
disso foram efetivados no caixa mais de 1.200
bancários que já vêm exercendo a função a
mais de 90 dias.
Trava para Remoção – Para escriturários, a trava diminuiu de 24 para 18 meses.
Incorporados – Mesa temática após
30 dias da assinatura do acordo sobre Cassi
e Previ.
Torpedos – O banco propôs criar uma
cláusula que limita o uso de mensagens de texto
(SMS) cobrando metas de seus funcionários
fora da jornada de trabalho.
“Ficha Suja” – O banco também terá
como pré-requisito para um funcionário ser
gestor, não haver registro dele de denúncia
procedente nos últimos 12 meses na ouvidoria
ou no protocolo de prevenção de conflitos assinado entre a Fenaban e as entidades sindicais.
PLR – Manutenção do modelo semestral.
Reclassificação das Faltas de Luta
Contra o Plano de Funções – Também

serão reclassificadas e serão devolvidos os
descontos dos dias de greve dos bancários
que participaram da luta contra as mudanças
unilaterais do plano de função.
Prorrogação do direito a fazer horas extras aos que aderiram às funções
de 6 horas – O banco informou que os bancários que aderiram ao plano com jornada de
6 horas e redução de salário poderão continuar
fazendo até 20 horas extras por mês por mais
6 meses após janeiro de 2014.
Elevação da licença adoção para
homens solteiros (família monoparental) ou
com união estável homoafetiva, de 30 para
180 dias;
Auxílio educacional para dependentes de funcionário falecido ou que tenha
ficado inválido em decorrência de assalto
intentado contra o Banco – no limite de R$
868,00 por mês até 24 anos incompletos, na
forma das instruções internas (sem cláusula).
Mediação de Conflitos: Compromisso
do Banco de agregar a metodologia de ouvidoria existente à metodologia de mediação
de conflitos, treinando todos os gerentes de
Gepes, analistas que atuam na Ouvidoria e
Administradores (sem clausular);
Renovação do Acordo Coletivo
(acordo marco) sobre CCV por 2 anos,
sem cláusula de suspensão de ações judiciais
por 180 dias.
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Banco do Nordeste do Brasil
Com 27 dias de greve, funcionários arrancam
conquistas importantes
Confira as principais
conquistas
Reajuste de 8% sobre as
verbas salariais; ticket alimentação
e refeição; e auxílio creche.
PLR: Distribuição de 9% do
Lucro Líquido de acordo com a
Regra FENABAN. Pagamento de
PLR Social de 3%. Adiantamento
de 70%.
Contratação de
Empregados: O Banco contratará
850 novos empregados no
período de 01 de setembro de
2013 até 31 de dezembro de 2014.
Vale Cultura: O Banco se
compromete a aderir ao Programa
de Cultura do Trabalhador,
visando à concessão de valecultura no valor mensal de R$
50,00 aos seus empregados.
Em assembleia no dia 15/10, os
bancários do BNB aprovaram o fim da
greve em todo o Estado após 27 dias
de paralisação. A greve no BNB esteve
forte o tempo todo, mesmo após o
assédio moral explícito praticado pela
Direção do Banco através de e-mail
divulgado no 26º dia de paralisação,
onde ameaçava o funcionalismo com
retaliações. O Sindicato dos Bancários
do Ceará defendeu a manutenção
do movimento por não haver nova
proposta que justificasse a volta ao
trabalho, mas foi vencido pela maioria
na assembleia.
“Apesar da direção sindical, e particularmente os diretores funcionários
do BNB, terem posição de que a greve
deveria continuar, porque realmente
não houve nenhuma proposta nova,
a assembleia decidiu o contrário. Nós
tentamos dialogar com a direção e
conquistar mais algum avanço e esta,
18

simplesmente, nos ignorou. Protestamos ainda pelo desrespeito que o
Banco teve com seus funcionários e até
mesmo com o próprio Sindicato, ao
ameaçar com ajuizamento de dissídio
coletivo, além de intimidar gestores
para que viessem à assembleia votar
pelo fim da greve”, avaliou Tomaz de
Aquino, diretor do Sindicato e coordenador da Comissão Nacional dos
Funcionários do BNB.
Assinado no dia 21/10, três
dias após os demais acordos terem
sido celebrados, o que também foi
uma conquista, o aditivo do BNB traz
como principais benefícios o piso
de R$ 2.043,36 para os integrantes
do Plano de Cargos e Remuneração
(PCR) e R$ 1.148,97 para quem
não integra o plano. As diferenças
resultantes do reajuste de 8% e a
antecipação de 70% da PLR também
foram pagas no dia 21/10.
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Terceirização: O Banco
estabelecerá Mesa Temática sobre
terceirização à luz dos Acórdãos
2.132/2010 e 2.303/2012 do
Tribunal de Contas da União
(TCU).
Comissão Paritária PCR:
Será constituída Comissão
Paritária para elaborar proposta
de revisão do Plano de Carreira e
Remuneração (PCR). A Comissão
terá prazo 90 dias para conclusão
a partir da sua instalação. O
Banco terá 90 dias para tramitar
referida proposta internamente.
Plano de Funções: O Banco
fará uma avaliação do seu Plano
de Funções, incluindo a função
comissionada Gerente de Negócios
PRONAF, no mesmo prazo da
proposta de revisão do PCR.

Segurança Bancária

Bancários realizam cruzada por mais
segurança no Interior
Durante todo o ano de 2013,
o Sindicato dos Bancários do Ceará
realizou uma verdadeira cruzada pelos principais municípios do Interior e
Região Metropolitana de Fortaleza por
mais segurança dentro das agências.
Com o Estatuto Municipal de Segurança Bancária nas mãos, o Sindicato
percorreu as Câmaras Municipais das
localidades com mais de 50 mil habitantes e já aprovou leis semelhantes à
aprovada em Fortaleza nas cidades de
Tianguá e Crateús. O projeto tramita
ainda em Acaraú, Aquiraz, Barbalha,
Pacajus, Horizonte, Maracanaú, Caucaia, Pacatuba, Itapipoca, Limoeiro do
Norte, Quixadá e Jaguaretama.
“Nosso objetivo não é só proteger
os bancários. A lei de segurança é uma
demanda dos clientes, usuários e de
toda a população desses municípios.
Queremos proteger a vida e os bens
de todos”, explica o secretário jurídico
do Sindicato, Gustavo Tabatinga. Ele
informou ainda que, na maioria das
cidades, o SEEB/CE foi convidado a
apresentar o projeto de lei aos vereadores do município, que abraçavam
a ideia de imediato. “Os vereadores
recebem bem a iniciativa do Sindicato
e reconhecem a necessidade de se
tomar medidas urgentes para conter a
violência no Interior”, completou.
O presidente do Sindicato dos
Bancários, Carlos Eduardo Bezerra,
ressalta que, além da criação da lei, a

entidade orienta as Câmaras Municipais sobre a importância da fiscalização
e cumprimento do Estatuto. “É preciso
que a lei seja criada, e com ela mecanismos de fiscalização pelo município”,
disse ele, lembrando que a fiscalização
e aplicação de multas são previstas
no Estatuto de Segurança Bancária de
Fortaleza, cujo modelo é apresentado
aos municípios do Interior cearense.
O presidente do Sindicato enfatizou, ainda, que a ideia da entidade
não é ser autora da proposta, mas dar
aos vereadores subsídios para embasar
o projeto de lei de segurança bancária
a ser criado nos municípios. “O Estatuto muda a ótica de tratamento dos
bancos com as pessoas, colocando-as
em primeiro lugar. Está mais do que

na hora da vida dos seres humanos ser
tratada de uma forma diferente. Banco
não tem coração, tem um cofre. Não
vê pessoas, vê números. E esse projeto
traz para essas cidades regras nos
mesmos moldes do que foi aprovado
em Fortaleza com adaptações para a
realidade local”, esclarece.
“O Sindicato tem valorizado muito
essa parceria com o poder legislativo
a fim de levar o Estatuto para todo o
Estado e tentar inibir ações criminosas.
Precisamos do apoio dos bancários e
da população, que devem pressionar
seus representantes nas Câmaras
Municipais para que os vereadores se
sintam motivados a implementar a lei
de segurança bancária em seus municípios”, finaliza Gustavo.

Histórico
O Sindicato dos Bancários do Ceará lançou, em 2012, a campanha “Banco Legal é Banco Seguro” e
apresentou proposta para criação do Estatuto do Segurança Bancária, na Câmara de Fortaleza, consolidando
toda a legislação municipal sobre o tema. Após o trâmite do projeto, com aprovação e sanção, com questionamento jurídico, fiscalização e aplicação de multas, a ideia mostrou-se amadurecida e o Sindicato passou a
apresentar o mesmo projeto para as demais Câmaras Municipais do Ceará, em municípios com cerca de 50
mil habitantes e mais de três bancos, para apreciação dos vereadores.
Dentre as ações, o Estatuto prevê a proibição da utilização de capacetes e acessórios que atrapalhem a
identificação da pessoa no interior das agências, do uso de aparelhos celulares, portas giratórias de segurança
e a presença de biombos nos caixas. As medidas são adaptadas às realidades locais.
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Segurança Bancária
Estatuto de Segurança Bancária é
legitimado pela Justiça
Em 2013, o Sindicato também
enfrentou um desafio com relação ao
cumprimento do Estatuto de Segurança
Bancária em Fortaleza. Mesmo com
novos prazos para adequação, fiscalização e multa por parte dos órgãos
competentes (Procon e Decon), os
bancos recusavam-se a implementar
as medidas existentes na lei.
Durante os primeiros sete meses
após a sanção do estatuto (que virou
lei no dia 26/06/12), o Sindicato participou de três reuniões no Decon/CE
para debater a aplicabilidade e cumprimento da lei. Sem resposta positiva
por parte dos bancos, os órgãos começaram a multar e 92 estabelecimentos
foram notificados.

No dia 18/2, o Sindicato conquistou uma grande vitória: em decisão
publicada no Diário da Justiça Eletrônico, o juiz Francisco Eduardo Torquato
Scorsafava, auxiliando a 8ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, considerou
legítima a maior parte dos dispositivos
do Estatuto de Segurança Bancária de
Fortaleza. Com esse entendimento, o
magistrado negou parcialmente pedido
de liminar que pretendia afastar a aplicação do Estatuto na Capital. A ação,
movida pela Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), tinha a finalidade
de impedir o Município de autuar e
impor as sanções previstas na lei.
Na decisão, publicada no Diário
da Justiça Eletrônico no dia 18/2, o
20

juiz considerou que, conforme entendimento já consolidado no Supremo
Tribunal Federal (STF), os municípios
podem “editar legislação própria com
o objetivo de assegurar o regular desenvolvimento dos serviços bancários,
tomando por base o interesse local,
sem que se configure usurpação da
competência legislativa federal”. Para
o magistrado, o único aspecto em que
a norma excede a competência legislativa do Município é relativa à exigência
de instalação de bloqueador de sinal
de celular nas agências e postos de
atendimento bancário. Por tratar de
tema relativo às telecomunicações, a
competência é privativa da União.
Para o presidente do Sindicato dos
Bancários do Ceará, Carlos
Eduardo Bezerra, “esse Estatuto, que agora é reconhecido
pela Justiça como legítimo,
é fruto de amplo debate no
movimento sindical bancário
nacional há cerca de 10
anos, visando proporcionar
aos bancários, clientes e usuários, bem como os vigilantes,
melhores condições de segurança. Estamos certos que
esse reconhecimento legitima
também nossa luta”.

Projeto de lei estadual
De autoria do deputado Antônio
Carlos (PT/CE), tramita atualmente na
Assembleia Legislativa o projeto de lei nº
174/13, que dispõe sobre a segurança
bancária no Estado do Ceará. A matéria
visa estabelecer aplicação de regras aos
estabelecimentos bancários, propiciando melhores condições de segurança
para clientes, usuários e funcionários
nas instituições financeiras. A proposta
se fundamentou na lei aprovada pela
Câmara Municipal de Fortaleza, que,
no ano passado, instituiu o Estatuto
Municipal de Segurança Bancária.
No projeto, o parlamentar alega
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que a matéria fortalecerá a legislação
vigente, uma vez que irá reunir num
único documento as regras estabelecidas nas leis: n.º 12.565, que torna
obrigatória a instalação de Portas de
Segurança nas agências bancárias; a
lei n.º 15.004, que dispõe sobre a proibição de uso do capacete, ou qualquer
outro objeto que dificulte a identificação
do condutor/passageiro nas agências
bancárias, instituições financeiras do
estado e estabelecimentos comerciais
e públicos; e a lei n.º 14.961, que
dispõe sobre a instalação de divisórias
individuais, proibição do uso de celular,
instalação de câmeras de segurança e
contratação de empresa especializada
para as agências bancárias.

Febrabran se rende à
pressão
Após pressão dos bancários e da
sociedade, as denúncias e as multas,
os bancos recuaram e em negociação
dia 23/10, com a Câmara Municipal
de Fortaleza, propuseram um termo de
acordo com alterações no Estatuto alegando inviabilidades operacionais de
alguns itens. No entanto, em reunião
na Assembleia Legislativa na manhã
do mesmo dia, discutiram a criação de
um Estatuto de Segurança para todo o
Estado. Os bancos aprovam os itens de
segurança sobre os biombos, portas
eletrônicas com detectores de metais,
câmaras de monitoramente interno e
externo, guarda-volumes e vigilantes
armados com coletes. Mas, há divergências nos itens sobre fachada blindada, vigilantes 24 horas e questões
sobre acesso do transporte de valores.
Até o dia 15/12, o Sindicato
registrou 139 ataques a bancos,
sendo 98 no Interior. Os números da
violência assustam mais ainda quando
analisamos o número de mortes: foram
seis vítimas, sendo dois policiais. Além
disso, cinco assaltantes foram mortos
em confronto com a polícia.
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