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[   Editorial   ]Nesta edição
Quem deveria proteger, agride
Dados do Ciaprev mostram que 
índice de violência contra idoso é 
maior dentro de casa (pág. 2)

2011 é o Ano Internacional das 
Florestas
Objetivo da ONU é conscientizar 
para preservar o meio ambiente 
(pág.5)

CUT quer disseminar a luta por 
trabalho decente
Oficinas regionais preparam para a 
I Conferência Regional do Trabalho 
Decente em 2012 (pág. 6)

Assédio moral está cada vez 
mais presente no dia-a-dia do 
bancário
Sindicato disponibiliza no site novo 
mecanismo para denúncias (pág. 8)

Bancário: de profissão 
glamourosa ao cotidiano de 
riscos
Trabalhar em banco não dá mais o 
mesmo status e ainda oferece riscos 
à saúde e à própria vida (pág. 10)

Entrevista: secretário de 
imprensa da Contraf-CUT fala 
sobre segurança bancária
Ademir Wiederkehr é o coordenador 
do Coletivo Nacional de Segurança 
Bancária (pág. 13)

Panfletos: de quem é a culpa de 
eles sujarem a cidade
Overdose de panfletagem aliada a 
falta de educação poluem Fortaleza 
(pág. 15)

Cinema social para comunidades 
carentes
Diversos projetos incluem o cinema 
e sua produção na vida de pessoas 
simples (pág. 17)

AABB Comunidade promove 
cidadania a jovens e crianças 
carentes
Projeto já abrange cerca de 400 
municípios beneficiando mais de 50 
mil pessoas (pág. 19)

A Revista O Bancário chega ao número 10 e destaca, nesta edição, a 
profissão bancária que perde a cada dia seu glamour. Se há alguns anos a 
profissão conferia grande status, hoje a profissão virou de risco, não só para 
a segurança pessoal, como para a saúde do trabalhador. Em tempos de avan-
ços tecnológicos, o profissional tem que competir com as máquinas, com a 
competitividade do mercado e cada dia tem que superar as metas impostas 
pelos banqueiros. A ganância do banqueiro só busca lucrar cada vez mais. Por 
conta disso, os bancários vivem hoje sob pressão, para cumprir metas abusivas 
e, ainda por cima, arriscar a própria vida pela questão da insegurança, que 
abre espaço às quadrilhas organizadas. Até os bandidos se modernizaram nas 
estratégias: hoje é o sequestro, a extorsão, o uso dos explosivos e também as 
famosas “saidinhas bancárias”, que atingem principalmente o cliente.

Somente nos seis primeiros meses do ano foram 13 ataques no Ceará, dos 
quais 11 foram no Interior. Em 2010 foram 34 ataques, 27 deles no Interior. 

Essa onda toma conta do País e preocupa o movimento sindical bancário, 
que tem na Contraf-CUT sua liderança maior. A Confederação durante as 
negociações da Mesa Temática de Segurança com a Fenaban, já assegurou 
alguns avanços na segurança no combate à “saidinha bancária” mas ainda é 
pouco. O setor precisa muito mais, daí porque as negociações vão continuar 
e entrar pela Campanha Salarial a dentro.

Nesta edição, a Revista O Bancário publica uma entrevista exclusiva com 
o coordenador do Coletivo Nacional de Segurança Bancária e secretário de 
Imprensa da Contraf-CUT, Ademir José Wiederkehr. Ele é bancário há mais 
de 34 anos, funcionário do Santander, oriundo do Banespa. É também diretor 
do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e da Afubesp.  

Mostramos um tema polêmico que é a Panfletagem: vítima ou vilã? Os 
cenários onde acontecem as panfletagens são as entradas de shoppings, 
cruzamentos de ruas, semáforos etc. Os panfletos são distribuídos e, muitas 
vezes, descartados de forma incorreta. Leia-se, indo parar no chão, lidos ou 
não. As consequências são conhecidas: cidade suja, bueiros entupidos, dre-
nagem urbana comprometida e o agravamento da dor de cabeça de todo e 
qualquer fortalezense, os alagamentos. O discurso de culpar a panfletagem 
por parte dos problemas de limpeza urbana é comum de ser escutado. Mas 
é de todo correto? 

Destacamos ainda, histórias de idosos assistidos pelo Centro Integrado de 
Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa (Ciaprevi), vinculado 
à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), vindos da Capital 
e do Interior.  As estatísticas do Centro mostram que os idosos vão vítimas 
de agressões dos seus próprios familiares, sendo os principais agressores os 
filhos. Mas, o Ciaprevi criou um grupo de convivência para oferecer lazer e 
entretenimento, além de lanche, àqueles que são vítimas de violência, seja 
ela psicológica, financeira, física, sexual, abandono, social ou negligência.

Ouvimos o presidente da CUT Nacional, Artur Henrique, que mostra que 
este ano, a Central Única dos Trabalhadores se articula com o conceito de 
Trabalho Decente, partindo do que diz a OIT sobre o tema, que busca con-
solidar a noção de emprego de qualidade com garantia de direitos, ou seja, 
todas as pessoas que vivem do seu trabalho são sujeitos de direitos, proteção 
social, voz e representação. A luta da CUT por mais e melhores empregos é 
um dos eixos fundamentais da sua história, e tem sido reforçada ao longo dos 
anos com o desenvolvimento de ações que visam este objetivo.

Perfil de uma profissão, antes 
glamourosa, hoje de risco
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Maior violência contra os idosos 
ocorre no contexto familiar

“Ah! como eu queria terminar 
meus  d ias  sossegada,  no meu 
canto, mas a minha filha não me 
deixa em paz e eu sofro tanto...” O 
desabafo é de dona Rita Eugênia de 
Sousa, 80 anos, cuja filha é usuária 
de drogas e alcoólatra. Sua história 
é apenas uma entre tantas outras 
dos idosos assistidos pelo Centro 
Integrado de Atenção e Prevenção 
à Violência contra a Pessoa Idosa 
(Ciaprevi), vinculado à Secretaria 
do Trabalho e Desenvolvimento 
Social (STDS), vindos da Capital e 
do Interior.

As dores, as queixas e a troca 
de experiências são temas de longas 
conversas entre os assistidos pelo 
Ciaprevi, no grupo de convivência 
criado para oferecer lazer e entre-
tenimento, além de lanche, àqueles 
que são vítimas de violência, seja ela 
psicológica, financeira, física, sexual, 
abandono, social ou negligência. O 
Centro reúne os assistidos às terças 
e quintas-feiras, das 9 às 13 horas, 

Filhos 792
Netos 156

Outros Familiares 226
Vizinhos 58

O próprio 36
Poder Público 19

Outros 61
Não Consta 58

VÍNCULO DO AGRESSOR COM O IDOSO
DADOS ESTATÍSTICOS DE FEVEREIRO DE 2009 A MAIO DE 2011

Fonte: CIAPREVI

Foto: Drawlio Joca
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com palestras para ajudar a auto-
estima, com artesanato, músicas e 
danças. Os próprios idosos criaram 
um grupo de Chorinho no Grupo de 
Convivência.

José da Conceição Garcia, 
78 anos, é um dos instrumentistas 
do grupo de Chorinho dos idosos. 
Segundo ele, as histórias de vida 
sofrida são esquecidas pela música, 
pela dança. Ele disse que até ar-
ranjou uma namorada, com quem 
compartilha os bons momentos no 
grupo de convivência. “Agora tenho 
um par para dançar, me divertir”, 
comemora Seu José.

O outro lado desses momentos 
de alegria contrasta com a realidade, 
pois os números do Ciaprevi, cha-
mam a atenção para a assustadora 
prática da violência contra os idosos. 
Segundo a gerente do Centro, Maria 
Aldacir Simões, o maior índice de 
agressões é praticado por parentes, 
no contexto familiar, sendo que os 
filhos aparecerem como os campeões 
em agressões aos idosos com 56% 
dos casos. Em segundo lugar entre 
os agressores estão outros familiares, 
com 16%, e os netos com 11%.  A 
faixa etária dos agredidos é de 70 
a 79 anos, que chegam a 33% das 
denúncias. 32% dos agredidos tem 
idade acima de 80 anos. As denún-
cias são provenientes da Capital e da 
Região Metropolitana de Fortaleza. 

Pela estatíst ica do Ciaprevi, 
cujos números apresentam dados de 
fevereiro de 2009 a maio de 2011, 
os tipos de violência nas denúncias 
recebidas variam de psicológica, 
com 36% dos casos, a financeira 
com 25% e negligência com 17%, 
seguidos de maus tratos físicos 16%, 
abandono 3%, autonegligência e 
sexual. As mulheres são o principal 
alvo da violência contra idosos, com 
65% das denúncias.

PROMOVER CONSCIÊNCIA – 
O dia 15 de junho é o Dia Mundial 
da Conscientização da Violência 
contra a Pessoa Idosa. O objetivo 
desse dia é promover uma consciên-
cia social e política da existência de 
violência contra idosos, considerada 
pela Organização das Nações Uni-
das (ONU) como uma grave violação 

Física 347
Psicológica 788
Abandono 75

Negligência 363
Autonegligência 51

Sexual 5
Financeira 535

60-69 249
70-79 471
80-89 456
90-99 103
>100 17

Não Consta 110

aos direitos humanos. A violência 
contra o idoso é um fenômeno uni-
versal e representa um problema de 
saúde pública, fato que se tornou 
evidente apenas nas últimas décadas. 
A maioria dos casos ocorre principal-
mente no contexto familiar, sendo as 

principais vítimas as mulheres com 
mais de 75 anos. Dados da Pesquisa 
Nacional por Amostras de Domicí-
lios (PNAD) de 2005 mostram que 
existem 789.229 idosos em todo o 
Ceará, o que corresponde a 9,74% 
da população do Estado.

TIPOS DE VIOLÊNCIA NAS DENÚNCIAS 
RECEBIDAS

PERFIL DO IDOSO VITIMADO
DADOS ESTATÍSTICOS DE FEVEREIRO DE 2009 A MAIO DE 2011

DADOS ESTATÍSTICOS DE FEVEREIRO DE 2009 A MAIO DE 2011

Fonte: CIAPREVI

Fonte: CIAPREVI
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CIAPREVI – Para ajudar a combater 
a violência contra idosos vítimas dessa 
realidade, foi criado o Centro Integrado 
de Atenção e Prevenção à Violência 
contra a Pessoa Idosa (Ciaprevi), vincu-
lado à Secretaria do Trabalho e Desen-
volvimento Social (STDS). De fevereiro 
de 2009 até maio deste ano, o Centro 
já registrou 1.448 denúncias. A média 
mensal de atendimentos fica entre 70 e 
80 casos. Para denunciar, basta ligar nos 
telefones do serviço, que as atendentes 
encaminham para a solução adequada. 
A equipe do Centro é composta por as-
sistentes sociais, psicólogos e advogados, 
e conta com o apoio da Promotoria do 
Idoso (Rua Assunção, 1100 – Centro) e 
dos escritórios de advocacia da Univer-
sidade de Fortaleza (Unifor) e Faculdade 
Farias Brito.

O Ciaprevi atende casos de violên-
cia psicológica, financeira, física e sexual, 
além de casos de negligência, abandono 
e auto-negligência por meio dos serviços 
jurídico, social, psicológico e terapêutico. 
A unidade recebe denúncias por meio do 
disque-denúncia 0800.275.5555; da 
Ouvidoria do Estado (número 155); e 
do Disque 100 da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República.

SERVIÇO: Centro Integrado de 
Atenção e Prevenção à Violência à 
Pessoa Idosa (Ciaprevi) – Rua Ildefonso 
Albano, 725 – Meireles

D I S Q U E  D E N Ú N C I A  – 
0800.275.5555 ou (85) 3101 2728

Fotos: Drawlio Joca
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Preservar o meio ambiente 
no Ano Internacional das Florestas
2011 é o Ano Inter-

nacional das Florestas, 
tema escolhido pela 
ONU para este ano, 
que cataliza a atenção 
e ação política de povos 
e países para aumen-
tar a conscientização 
e a preservação das 
florestas. As reduções 
do desmatamento e a 
degradação florestal 
serão importantes no progresso em torno das mudanças climáticas no 
planeta. As florestas abrigam a maior biodiversidade do mundo. Elas 
são vitais para o bem-estar e o desenvolvimento humanos, sustentan-
do diretamente o modo de vida de 1,6 bilhões de pessoas, prestando 
serviços essenciais para todos.

 O Dia Mundial do Meio Ambiente acontece todo dia 5 de junho, 
data escolhida pelas Nações Unidas em 1972, marcando a abertura 
da Conferência de Estocolmo sobre Ambiente Humano, para chamar 
atenção e estimular ações pela conservação do planeta. 

DEGRADAÇÃO INCONTROLADA – Florestas têm sido amea-
çadas em todo o mundo, pela degradação incontrolada. Isto acontece 
por terem seu uso desviado para necessidades crescentes do próprio 
homem e pela falta de um gerenciamento ambiental adequado. As 
florestas são o ecossistema mais rico em espécies animais e vegetais. 
A sua destruição causa erosão dos solos, degradação das áreas de 
bacias hidrográficas, perdas na vida animal (quando o seu o habitat é 
destruído, os animais morrem) e perda de biodiversidade. Quando uma 
floresta deixa de existir, perdemos fauna e flora e isso pode provocar, 
ainda, o desequilíbrio da cadeia alimentar. Com as espécies carnívoras 
diminuindo, cresce o número de herbívoros, que podem vir a extinguir 
mais tipos de vegetais. A perda da cobertura vegetal causa a degrada-
ção do solo e, consequentemente, a desertificação. A destruição das 
florestas afeta, também, o clima, já que elas têm importante papel na 
manutenção da temperatura, nos ventos e no ciclo das chuvas.

NO BRASIL – Em termos de diversidade biológica, o Brasil tem 
uma situação ímpar no mundo. Calcula-se que cerca de um terço da 
biodiversidade mundial esteja em nosso País, em ecossistemas únicos 
como a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, os cerrados, áreas 
úmidas e ambientes marinhos, entre outros. Só a Amazônia, o maior 
dos biomas (o bioma é o conjunto dos seres vivos de determinada 
área) da América do Sul, é metade das florestas tropicais do mundo, 
com valores altíssimos em termos de biodiversidade, além do enorme 
potencial genético.

E a Mata Atlântica, desmatada desde os primórdios da colonização 
do País, teve o mais alto grau de desmatamento e consequentemente 
o mais alto grau de perda dos habitats originais. Hoje, o que restou é 
menos de 8% de sua área primitiva.

ÁGUA
Escovando os dentes – desligue a água 

enquanto faz a escovação.
Lavando a louça – desligue a água 

enquanto ensaboa pratos, copos, talheres e 
panelas.

Tomando banho – nada de banhos muito 
longos e quando estiver se ensaboando, des-
ligue a torneira.

ENERGIA
Desligue as luzes – ao sair do seu quar-

to, sala ou cozinha não esqueça de apagar 
as luzes.

Desligue aparelhos eletrônicos – não 
deixe a televisão, rádio ou computador ligado 
caso não esteja sendo utilizado.

Ar condicionado – utilize com mode-
ração!

Lavando roupa suja – dedique dias da 
semana para lavar a roupa. Assim você uti-
liza a máquina de lavar em sua capacidade 
máxima, economizando energia e água ao 
mesmo tempo.

Passando roupa – também dedique dias 
da semana para passar roupa. Evitando assim, 
o liga e desliga.

LIXO
Coleta seletiva – tenha uma atitude ba-

cana. Programe a coleta seletiva na sua casa. É 
muito fácil, basta separar os lixos em: material 
orgânico, papel, metal, vidro e plástico. 

Desta forma, você estará fazendo uma 
grande contribuição à mãe natureza, já que 
este material será reciclado, ou seja, será 
reaproveitado para a fabricação de novos 
produtos. 

TRANSPORTES
As emissões de gases emitidos pelos 

transportes é muito nociva para a nossa at-
mosfera. Utilizar os transportes coletivos é 
sempre mais saudável para o planeta. Por isto, 
quanto mais gente utilizar um mesmo veículo 
melhor. Se você vai de carro para a escola ou 
para o trabalho, que tal combinar um rodízio 
com os colegas que moram perto! Além de ser 
uma atitude consciente, você aproveita e faz 
novos amigos!

Veja algumas medidas para 
preservar o meio ambiente: 
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[  Trabalho Decente  ]

Direitos, 
emprego, 
proteção 
e diálogo 

social

 A luta da CUT por mais e me-
lhores empregos é um dos eixos 
fundamentais da sua história, e tem 
sido reforçada ao longo dos anos 
com o desenvolvimento de ações que 
visam este objetivo. Este ano, a CUT 
se articula com o conceito de Trabalho 
Decente, partindo do que diz a OIT 
sobre o tema, que busca consolidar a 
noção de emprego de qualidade com 
garantia de direitos, ou seja, todas as 
pessoas que vivem do seu trabalho são 
sujeitos de direitos, proteção social, 
voz e representação.

Para disseminar esse conceito, a 
Central deu início ao ciclo de Oficinas 
Regionais do Trabalho Decente no 
dia 12/4, começando por Fortaleza, 
envolvendo os estados do Ceará, Ma-
ranhão, Piauí e Rio Grande do Norte.  
O objetivo das oficinas é qualificar a 
intervenção da CUT na I Conferência 
Nacional de Trabalho Decente, que 
acontece em maio de 2012, e nas 
demais conferências previstas pra 

este ano, como Mulheres, Juventude, 
Racial, entre outras. As oficinas visam 
ainda organizar a militância CUTista 
para participar das etapas municipais 
e estaduais, com propostas que possam 
garantir avanços nas políticas públicas, 
em especial, às relacionadas ao mundo 
do trabalho. 

Em entrevista à Revista O Bancá-
rio, o presidente da CUT, Artur Hen-
rique, afirma que o trabalho decente 
é um conceito instituído pela Orga-
nização Internacional do Trabalho 
(OIT) em 1999, sendo um trabalho 
adequadamente remunerado, com di-
reitos trabalhistas garantidos, exercido 
em condições de liberdade, equidade 
e segurança, capaz de garantir uma 
vida digna a quem o exerce. 

“No caso do Brasil, o trabalho 
decente precisa, para merecer esse 
nome, no mínimo, garantir os direi-
tos previstos na legislação. Isso é o 
básico, o ponto de partida. Mas o 
conceito de trabalho decente é dinâ-

mico e pressupõe a busca por cada 
vez melhores condições de trabalho 
e de organização dos trabalhadores. 
Cito como exemplo a redução da 
jornada semanal de trabalho para 
todos, algo que ainda não conquis-
tamos no Brasil. O trabalho decen-
te, além da garantia dos direitos 
e do salário, pressupõe o avanço 
permanente das condições de vida 
do trabalhador e da trabalhadora”, 
disse o presidente da CUT. 

Sobre a importância desse eixo 
de luta para a CUT, Artur Henrique 
enfatizou à Revista que  “a importância 
é total. A CUT, nascida para garantir 
e ampliar direitos para a classe traba-
lhadora brasileira e sempre avançar 
nos padrões de qualidade de vida 
para quem trabalha, vê o conceito de 
trabalho decente como um referencial 
internacional para nossa luta. Trata-se 
de um consenso aceito em diversas 
partes do mundo que nos serve de 
instrumento para avançar”.
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NA ESTRATÉGIA DA CUT – Nas 
oficinas, está sendo lançada a Cartilha 
“Trabalho Decente na Estratégia da 
CUT”, material produzido pela Central 
que servirá de subsídios ao debate, 
e que foi elaborada com base nas 
propostas contidas na Plataforma da 
CUT para as eleições 2010. As oficinas 
trazem como conteúdo o conceito de 
trabalho decente e a sua relação com a 
estratégia da CUT e com a Plataforma; 
temas transversais do Trabalho Decente 
e as políticas setoriais da CUT; o Tra-
balho Decente nas demais conferências 
nacionais; organização da intervenção 
nas Conferências.

As propostas da CUT são diretrizes 
que orientam e pretendem apoiar a 
sua ação no processo de disputa para 
a construção das agendas locais e na-
cional de Trabalho Decente. O tema é 
abordado em todas as suas dimensões. 
Mais e melhores empregos estão rela-
cionados diretamente com a melhoria 
das condições de vida e de trabalho 
da classe trabalhadora – com o esta-
belecimento de novas regras – mais 
humanas e não degradantes. Ou seja, 
todas as pessoas que vivem do seu tra-
balho são sujeitos de direitos, proteção 
social, voz e representação. Portanto, 
esta dimensão precisa ser considerada 
na construção de políticas de combate 
à exclusão social e pela erradicação 
da pobreza – contraponto aos efeitos 
danosos da crise, potencializada pelos 
processos de globalização que retira 
direitos, destrói empregos e corrói laços 
de solidariedade. 

O QUE É TRABALHO DECEN-
TE CONCEITUALMENTE?

O Trabalho Decente instituído 
pela OIT em 1999 é definido como 
um trabalho adequadamente remu-
nerado, exercido em condições de 
liberdade, equidade e segurança, 
capaz de garantir uma vida digna 
aos trabalhadores e trabalhadoras. 
Trata-se de um conceito amplo, que 
busca abarcar todas as dimensões do 
trabalho e tem por objetivo o combate 
a precarização e a deterioração dos 
instrumentos de proteção e inclusão 
social, que vem ocorrendo há cerca 
de três décadas em nível mundial e 
aprofundado no Brasil na década de 
1990, sob o ideário neoliberal. 

A OIT considera que a justiça 
social é essencial para garantir a 
paz universal e que o crescimento 
econômico é importante, mas não 
suficiente para assegurar a equida-
de, o progresso e a erradicação da 
pobreza. Sua abordagem considera 
tanto as dimensões do trabalho como 
extra-trabalho e estabelece uma pon-
te entre trabalho e sociedade. A meta 
de fundo é melhorar as condições 
de vida de todas as pessoas na so-
ciedade. Oportunidades de trabalho 
produtivo se referem à importância 
de garantir que todas as pessoas 
que queiram trabalhar possam efe-
tivamente encontrar um emprego, e 
que isso permita aos trabalhadores 
e suas famílias alcançar um nível de 
bem-estar aceitável.

Trabalho em condições de li-

berdade sublinha o fato de que o 
trabalho deveria ser livremente esco-
lhido e não deveria ser exercido em 
condições forçadas; significa, além 
disso, que os trabalhadores têm o 
direito de participar nas atividades 
das organizações sindicais. Trabalho 
em condições de equidade, significa 
que é necessário que os trabalha-
dores sejam tratados de forma justa 
e equitativa, sem discriminações e 
permitindo conciliar o trabalho com 
a família.

Trabalho em condições de se-
gurança se refere à necessidade de 
proteger a saúde dos trabalhadores, 
assim como assegurar pensões e pro-
teção social adequadas. Trabalho em 
condições de dignidade requer que 
todos os trabalhadores sejam tratados 
com respeito e possam participar das 
decisões relativas às condições de tra-
balho. Cada uma destas dimensões do 
conceito de trabalho decente tem sido 
objeto de recomendações e ações da 
OIT desde sua origem, há nove déca-
das. A novidade do conceito reside no 
fato de estabelecer uma visão conjunta 
das diversas dimensões do trabalho, 
no âmbito de um só marco. Também é 
importante destacar que se trata de um 
conceito universal que abarca todos os 
trabalhadores.

COMPROMISSO DO BRASIL 
– A promoção do Trabalho Decente 
faz parte da série de compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil. 
Em junho de 2003, o Presidente Lula 
e o Diretor da OIT, Juan Somavia, 
assinaram um Memorando de Entendi-
mento que prevê o estabelecimento de 
um Programa Especial de Cooperação 
Técnica para a Promoção de uma 
Agenda Nacional de Trabalho Decen-
te, em consulta com as organizações 
de empregadores e de trabalhadores. 
O Memorando de Entendimento es-
tabelece quatro áreas prioritárias de 
cooperação: a) geração de emprego,  
microfinanças e capacitação de recur-
sos humanos, com ênfase na empre-
gabilidade dos jovens; b) viabilização 
e ampliação do sistema de seguridade 
social; c) fortalecimento do tripartismo 
e do diálogo social; d) combate ao tra-
balho infantil e à exploração sexual de 
crianças e adolescentes, ao trabalho 
forçado e à discriminação no emprego 
e na ocupação.
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Você vai 
fazer porque 

estou 
mandando...
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Lucrécia (nome fictício) teve o 
desprazer de escutar essa ordem. 
Esse autoritarismo aconteceu em uma 
agência do Banco do Brasil do Estado. 
Lucrécia viveu esse pesadelo por mais 
de seis meses. O terror só parou dias 
depois do reveillon. 

“Você não pisa mais no meu 
pescoço”. A bancária tomou coragem 
e enfrentou o ‘gestor’. Conversinhas 
com outros funcionários nos corre-
dores, na cantina e até uma cliente 
escutou o arrependimento do gestor 
em nomear Lucrécia para um cargo 
comissionado.

Quem abrir a Convenção Coletiva 
dos Bancários 2010/2011, precisa-
mente na cláusula 51ª, vai encontrar 
princípios que visem a prevenção de 
conflitos no ambiente de trabalho: 
valorização de todos empregados, 
promoção de valores éticos e legais, 
conscientização dos empregados so-
bre a necessidade de construção de 
um ambiente de trabalho saudável. 
Infelizmente, na vida real, os bancários 
têm sofrido com uma desvalorização no 
ambiente de trabalho.

Número de denúncias 
têm crescido

Nos últimos anos, tem crescido 
o número de processos envolvendo 
o assédio moral na Justiça. Segundo 
levantamento do Tribunal Superior do 
Trabalho, em 2007, foram 106. Já em 
2008 foram 261. Esse número subiu 
para 434 em 2009. Em 2010, até 
julho, foram 245 processos. 

Dá vontade de pedir 
para sair

Imagine aí: você é funcionário 
e de repente passa a sofrer assédio 
moral. Você consegue trabalhar tran-
quilamente? Segundo levantamento 
do ISMA-BR (International Stress 
Management Association), associa-
ção sem fins lucrativos e de caráter 
internacional voltada à pesquisa e ao 
desenvolvimento da prevenção e do 
tratamento de stress no mundo, cerca 
de 20% das pessoas que trabalham 
sofrem algum tipo de assédio moral e 

25% das pessoas que são vítimas do 
assédio tendem a pedir demissão do 
trabalho. Além disso, 50% das pessoas 
que praticam o assédio também já 
foram vítimas desse tipo de ação.

TST: reparação pode 
chegar a R$ 50 mil

Segundo a Ministra do Tribunal 
Superior do Trabalho, Maria Cristi-
na Irigoyen Peduzzi, em declaração 
ao blog do Ministério do Trabalho, 
o TST padroniza os valores para 
dano moral coletivo entre R$ 30 
mil e R$ 300 mil, ficando em uma 
média de R$ 30 mil a  R$ 100 mil. 
Nessas ações coletivas, que resultam 
em ações civis públicas, o valor é 
revertido para o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT). As reparações 
individuais ficam em torno de R$ 10 
mil a R$ 50 mil.

Aqui no Ceará, dados mais re-
centes pela Secretaria de Tecnologia 
da Informação do TRT/CE, de 2010, 
atestam que Fortaleza concentra 

quem manda nessa p.... sou eu
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61% dos pedidos por Dano Moral. 
Maracanaú e o posto avançado de 
Maranguape, juntos, respondem 
por 12%. A pesquisa foi feita com 
13.800 processos de 1ª instância 
protocolados entre janeiro e junho 
do ano passado.

Manual: ferramenta de 
consulta do trabalhador

No dia 6/5, o SEEB/CE pro-
moveu o Seminário sobre Assédio 
Moral, cujo tema foi “Diagnóstico 
e Combate ao Assédio Moral”. O 
evento aconteceu no Ponta Mar Ho-
tel e teve a presença de dirigentes e 
funcionários de diversas entidades 
além da categoria bancária. Na 

programação houve o lançamento 
do Manual Sindical de Prevenção e 
Combate ao Assédio Moral.

Segundo o Secretário de Saúde do 
SEEB/CE, Eugênio Silva, “o Manual é 
uma contribuição do Sindicato dos Ban-
cários para o movimento sindical e para 
a sociedade”. À revista O Bancário, 
Eugênio explicou que esta cartilha foi 
pensada para ampliar o assunto para 
a sociedade, não limitando o assunto 
para os bancários.

São 46 páginas com informações 
sobre os fatores que favorecem o apa-
recimento do assédio moral, bem como 
as consequências dessa prática na vida 
dos trabalhadores,as estratégias para 
uma efetiva prevenção e combate ao 
assédio moral.

Desde o final de maio, o SEEB/CE 
oferece aos bancários um canal para 
denunciar os casos de assédio moral 
que estejam sofrendo. Através do link 
http://www.bancariosce.org.br/denun-
cia_assedio1.asp, os trabalhadores, 
após clicar em “Estou ciente e aceito os 
termos de uso”, o formulário deve ser 
preenchido de forma bem fundamen-
tada, para que possa ser apurada pelo 
Sindicato, antes de ser encaminhada ao 
banco. Vale lembrar que o denunciante 
tem que se identificar, de maneira que 
permita ao SEEB retornar o contato 
com agilidade.  O bancário pode ficar 
tranquilo, pois apenas o Sindicato co-
nhecerá a identidade do denunciante.

O Sindicato tem prazo de dez dias 
úteis para apreciar e apresentar sua 
denúncia ao banco. Após receber a 
denúncia, o banco terá 60 dias corridos 
para apurar o caso. Neste período não 
poderá haver qualquer divulgação do 
fato denunciado, nem pelo Sindicato, 
nem pelo banco. 

Os nomes dos empregados, de-
nunciante e denunciado, serão preser-
vados. A denúncia será apurada pelo 
banco, que prestará os esclarecimentos 
ao Sindicato. As denúncias apresenta-
das ao Sindicato de forma anônima, 
continuarão a ser apuradas, mas fora 
desse programa. 

Site do SEEB/CE oferece link para denúncia
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Foi-se o tempo em que ser ban-
cário era sinônimo de status. Hoje em 
dia, após a automação, os processos 
de fusões, a competitividade do mer-
cado financeiro e as ações de ban-
carização, a realidade é outra. Hoje, 
ser bancário virou profissão de riscos, 
não só para a segurança, mas para a 
saúde também.

Um dos problemas mais visíveis 
da mídia atualmente é a inseguran-
ça que existe quanto aos assaltos a 
banco, especialmente nos pequenos 
municípios. Somente nos seis primeiros 
meses do ano foram 13 ataques no 
Ceará (11 no Interior), entre assal-
tos, sequestros, furto (principalmente 
através de explosões de caixas eletrô-
nicos e pequenas unidades), além das 
famigeradas “saidinhas bancárias”. 
Em 2010 foram 34 ataques, 27 deles 
no Interior. Essa onda de ataque vem 
crescendo ano a ano e muito pouco 
tem se feito, principalmente por parte 
dos bancos, para se mudar ou mesmo 
amenizar a questão.

A Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), por sua vez, tem feito 
sua parte e vem debatendo o tema com 
a Federação Nacional dos Bancos (Fe-
naban) em mesa temática. Na última 
reunião, que aconteceu no início de 
junho, os bancários fizeram inúmeras 
propostas para tenha monitorar os 
crimes de saidinha e de proporcionar 
a todos mais segurança nas unidades 
bancárias. Diante da pressão, os ban-
queiros admitiram que o caso precisa 
de providências e anunciaram a am-
pliação das câmeras de vídeo para re-
forçar o monitoramento das agências.

Em busca de mais segurança os 
bancários defendem a instalação de 
biombos entre as filas e a bateria de 
caixas em todo o País, portas giratórias 
antes do autoatendimento, com armá-
rios para guardar objetos e volumes, 
além de uma proposta de isenção de 
tarifas de transferências de recursos 
(DOC, TED, ordens de pagamento 
etc.), como forma de desestimular os 

Ser bancário virou 
saques diretos 
no caixa.

Interior 
em 
pânico

Segundo 
levantamento 
da  Con t ra f -
CUT, com base 
em notícias da 
imprensa, hou-
ve 15 mortes 
em assaltos en-
volvendo ban-
cos nos primei-
ros cinco meses 
de 2011, uma 
média de três 
por mês, dos 
quais 7 são ca-
sos de “saidi-
nha de banco”.

No In te -
rior do Ceará, 
os ataques são 
frequentes. Pri-
meiro, a segurança pública é precária, 
com efetivos policiais bem reduzidos. 
Segundo, o investimento dos bancos em 
segurança, principalmente em pequenos 
municípios, não é prioridade.

Em 2010 foram 34 ataques, 27 no 
Interior, muitos deles com roteiro cinema-
tográfico: sitiando a cidade, arrastando o 
dinheiro de bancos, mercantis, lotéricas, 
tudo; ou com sequestros de famílias de 
bancários, entre outras ações ousadas.

“O bancário que trabalha no Interior 
corre um sério risco com sua família: ele 
não pode praticar um esporte, ir a uma 
pizzaria, tem que ir trabalhar por um ca-
minho e voltar por outro e muitas vezes, 
se obriga a morar longe da família. Há 
muitos casos de bancários que trabalham 
num município do Interior e a família mora 
em outra cidade, para evitar esse tipo 
de ação”, relata o diretor do Sindicato e 
funcionário do Bradesco, Telmo Nunes. O 

Bradesco é o segundo banco com maior 
presença no interior do Ceará. Ele alerta 
ainda para uma questão pior: “quando 
o bancário sofre o assalto, e que deveria 
ser totalmente assistido pelo banco, acaba 
sendo penalizado muitas vezes até com a 
demissão, como se ele fosse o culpado. 
E isso é um absurdo”. Telmo lembrou o 
caso do gerente do Bradesco de Pedra 
Branca que, em dezembro de 2007, teve 
a família sequestrada, e apesar de ser 
um funcionário exemplar, após um ano 
do assalto, foi demitido sem qualquer 
justificativa.

Já o Banco do Brasil virou figurinha 
carimbada pelos assaltantes. Há casos 
de funcionários que acabam pedindo 
transferência porque viram a agência em 
que trabalham ser assaltada duas ou três 
vezes num curto espaço de tempo.

O funcionário do BB, Frederico Mar-
tins, foi recém transferido da agência de 
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u profissão de risco

Madalena (que ainda não foi atacada) 
para o município de Independência, com 
vários registros. Ele aponta a segurança 
bancária como uma via de duas mãos. 
“A segurança da agência é um fato com-
plexo, pois envolve toda uma estrutura 
de segurança pública. Por exemplo, na 
cidade em que eu trabalho (Madalena), 
a segurança se resume a três policiais. 
Geralmente, a quadrilha chega para um 
assalto, armada com armas de grosso 
calibre em número bem maior que o 
efetivo policial da cidade. A outra defi-
ciência é por parte do banco, de ele tomar 
medidas efetivas para coibir ou prevenir 
esses assaltos”. Ele destaca ainda que, 
muitas vezes, a política do banco faz com 
que o bancário fique refém de defender 
o dinheiro da instituição. “Às vezes, o 
profissional defende o dinheiro do banco 
com medo até de perder seu emprego, de 
estar descumprindo alguma norma interna 

de segurança e 
aquilo ser con-
siderado uma 
falha interna do 
funcionário. É 
bem complexo 
esse problema, 
porque às ve-
zes o bancário 
escapa do ban-
dido, mas não 
do banqueiro”, 
disse.

O  p r e -
s i d e n t e  d o 
Sindicato dos 
Bancários do 
Ceará, Carlos 
Eduardo Be-
zerra,  cobra 
prov idências 
u rgen tes  do 
poder público 
e a responsa-
bilidade social 
dos bancos. “É 
necessário que 
o Es tado dê 
uma resposta à 

altura da população e essa resposta tem 
que ser com inteligência. Em 2011, já 
tivemos 15 assassinatos em todo o País, 
decorrentes de ataques a bancos. Esse 
número assusta, pois são cerca de três 
mortes por mês, em ataques a bancos. 
É preciso que a área de inteligência faça 
esse combate, esse enfrentamento. Temos 
que melhor proteger a vida, debelando 
a ação anterior aos ataques. É preciso 
prevenção. Os bancos também podem 
fazer a sua parte, pois a lucratividade é 
exorbitante ano a ano e um pouco de 
investimento na vida não faz mal a nin-
guém”, disse.

O calvário do assédio moral 
e das metas abusivas

A questão do assédio moral na cate-
goria bancária vem atrelada muitas vezes 
com um outro problema: a imposição e a 

cobrança de metas abusivas.
As metas impostas pelos bancos, 

característica marcante do trabalho ban-
cário nos dias atuais, transformou-se em 
um fator de risco da profissão de bancá-
rio, trazendo para dentro das agências um 
índice cada vez maior de afastamento do 
trabalho por conta de doenças ocupacio-
nais e até mesmo para o tratamento de 
problemas psíquicos.

É claro que o assédio moral não é 
uma doença. Entretanto, o assédio é um 
sintoma triste da degradação das relações 
de trabalho. Dessa forma, o que leva os 
bancários ao adoecimento são as conse-
quências das práticas de assédio moral, 
principalmente quando relacionadas ao 
atingimento das metas, que são cada vez 
mais abusivas.

“Como em todas as profissões, 
somos reféns do capitalismo selvagem, 
todos os segmentos estão sujeitos a isso, 
o importante é sempre buscar metas, sem 
determinar limites e lucro, e mais lucro”, 
analisa o bancário Frederico Martins. Ele 
relata que, no Banco do Brasil, tem-se 
falado muito de renovação, do projeto BB 
2.0, mas segundo ele, o programa não 
tem alcançado grandes avanços dentro 
das unidades. “Nós que trabalhamos 
nas agências só sentimos até agora foi o 
aumento de cobranças. O corpo geren-
cial acaba ficando refém da comissão 
e pressiona as camadas mais baixas da 
agência e não temos sentidos os efeitos 
do projeto, principalmente quanto ao 
aumento do número de funcionários”, diz.

De acordo com o diretor Telmo Nu-
nes, existe uma pressão enorme para o 
cumprimento das metas porque o banco é 
uma empresa que todo dia tem que fechar 
um balanço, e não podem ter pendências, 
e isso traz uma certa pressão sobre o 
trabalhador, trazendo outro agravante: a 
extrapolação do horário de trabalho. “O 
horário do bancário é de seis horas, mas 
ele acaba trabalhando oito ou até dez 
horas e o banco, na maioria das vezes, 
não paga as suas horas extras. A maior 
prova disso é o enorme número de ações 
cobrando horas extras que existem na 
Justiça de Trabalho”, afirma. Ele também 
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fala das metas: “todos os meses, se o 
bancário cumpre a sua meta, ele recebe 
uma ainda maior, até esgotar o volume 
suportável pelo mercado financeiro. 
Isso acontece, principalmente, nas pe-
quenas cidades, porque se ele vende 
um produto para toda aquela cidade, 
depois quando a meta aumentar, ele 
vai vender para quem?”.

Telmo alerta ainda para a redução 
do poder de compra dos bancários: 
“o salário do bancário hoje é muito 
aquém. O poder de compra do ban-
cário se reduziu muito com relação ao 
passado. O trabalho de bancário tem 
suas vantagens, tem suas conquistas, 
conseguidas através de muita luta do 
movimento sindical, como a jornada de 
seis horas, a PLR, 13ª cesta etc., mas 
o problema é que muitas vezes, por 
exemplo, a jornada de trabalho não 
é cumprida, entre outras demandas”, 
enfatiza.

Quando perguntado sobre o fato 
de se ver bancário daqui há alguns 
anos, o funcionário do BB, Frederico 
Martins, titubeia: “ainda não parei 
para refletir sobre isso,  mas devido 
às dificuldades, devido ao salário hoje 
não ser o que era no passado, e essas 
questões de segurança, pressão, as-
sédio moral, dificilmente se passa dos 
cinco anos de banco. Eu tenho apenas 
dois anos de banco e 30 anos de ida-
de, e mesmo com toda essa pressão 
ainda tenho saúde. Futuramente vou 
estar mais velho, não vou mais estar 
atendendo às expectativas do banco,  
aí que começa a eu não cumprir mais 
o que o banco me pede, por uma sé-
rie de fatores, e começo a ser vítima 
de mais pressão e chega o limite do 
funcionário, que acaba achando por 
bem sair da empresa”. 

Bancos Privados: 
trabalhando, mas com 
medo da degola

Segundo o diretor Telmo Nunes, a 
rotina do funcionário de banco privado 
tem um agravante a mais: o medo da 
demissão. “O bancário mais antigo, 
que deveria ser valorizado, vive o pro-
cesso inverso: quanto mais antigo, mais 
pontos para ser demitido. Nos bancos 

privados, quanto mais o bancário tra-
balha na empresa, maior o risco de ele 
ser desligado”.

De acordo com ele, essa é uma 
política de recursos humanos total-
mente equivocada, porque o banco 
contrata um funcionário, qualifica-o, 
e quando ele está atendendo aos ob-
jetivos da empresa, é demitido para 
que outro seja contratado e receba 
o mesmo treinamento que o anterior 
já tinha. “A garantia do emprego 
hoje nos bancos privados é somente 
aquilo que o bancário produz, não 
importa o que isso custe”, lamen-
ta. Telmo completa: “o movimento 
sindical vem lutando todo ano pela 
garantia do emprego, melhores sa-
lários e condições de trabalho, mas 
sem avanços significativos, porque o 

banqueiro não aceita negociar essas 
cláusulas”.

Como o banco só visa o lucro, 
quando ele pensa numa maneira de 
reduzir seus custos, a primeira opção 
é o corte no quadro de funcionários. 
“Nós tínhamos um quadro de 900 mil 
bancários nos anos 80. Quando pas-
sou para os anos 90, que começaram 
as privatizações de bancos estaduais e 
a fusão dos bancos, nós chegamos a 
cerca de 300 mil bancários. A partir de 
2003, recomeçaram as contratações 
e hoje temos um quadro de cerca de 
400 mil bancários, mas é um número 
muito pequeno porque a totalidade de 
empregos no setor financeiro gira em 
torno de 4 milhões. Ou seja, você tem 
10% de bancários, o resto é de tercei-
rizado”, destaca Telmo.

• Ao perceber que a agência está sendo assaltada não reaja e não 
tente acionar nenhum dispositivo que possa ser interpretado 
como alarme pelos bandidos (ex: telefone celular, telefone fixo, 
abrir ou fechar gavetas);

• Se abordado pelos assaltantes, tente manter a calma e fale 
somente o que for perguntado, não discuta, obedeça;

• Nenhum bem material é mais valioso que a vida, portanto, 
não negue a entrega de nenhum objeto e não tente enganar 
o assaltante, é expor sua vida ao risco;

• Após o assalto ligue imediatamente para o Sindicato (3252 
4266) para que seja garantida a emissão de Comunicação 
de Acidente de Trabalho (CAT), a responsabilidade do banco 
quanto aos objetos pessoais roubados e o atendimento médico/
psicológico; 

• Não carregue a chave do cofre; 
• Não transporte numerário; 
• Não atenda clientes após o expediente ao público; 
• Certifique-se que o detector de metais esteja funcionando; 
• Verifique se o alarme está operante; 
• Não abra a agência sem o número mínimo de vigilantes (dois); 
• Não deixar grande volume de numerário na agência: deve haver 

várias coletas do carro forte em dias de grande movimento;
• Cobrar do banco o cumprimento da legislação: plano de 

segurança aprovado pela Polícia Federal;
• Não transitar com dinheiro para o autoatendimento à vista do 

público.

ORIENTAÇÕES PARA OS TRABALHADORES EM 
CASOS DE ASSALTOS
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Nesta edição, a Revista O 
Bancário publica uma entrevista 

exclusiva com o coordenador 
do Coletivo Nacional de 

Segurança Bancária e secretário 
de Imprensa da Contraf-CUT, 
Ademir José Wiederkehr. Ele é 
bancário há mais de 34 anos, 

funcionário do Santander, 
oriundo do Banespa. É também 

diretor do Sindicato dos 
Bancários de Porto Alegre e da 

Afubesp.  
Ademir nasceu no Rio Grande 
do Sul, no município de Alto 

Feliz, descendente de imigrantes 
alemães, formado em Jornalismo 

pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), 

mora em Porto Alegre, tem 52 
anos. Casado com a ex-bancária 

e enfermeira Patrícia e pai do Lucas Inácio e da Maria Cecília. “Sou um 
apaixonado pela vida, na luta para construir um mundo melhor”. 

“A vida, para nós, está acima do lucro”

Os ataques a bancos, pelo 
menos no Nordeste, têm mudado 
– antes eram assaltos cinematográ-
ficos e agora são arrombamentos 
com explosões de caixas eletrônicos. 
O que fazer para evitar essa nova 
modalidade?

Ademir Wiederkehr – Todas as 
formas de ataques a bancos só ocorrem 
porque existem fragilidades nas instala-
ções e nos procedimentos de segurança 
dos bancos. Os caixas eletrônicos, por 
exemplo, são instalados pelos bancos 
em muitos locais, como lojas, mercados 
e postos de gasolina, sem nenhuma 
estrutura de segurança.  A bandidagem 
aproveita as condições vulneráveis dos 
bancos. Por isso, os bancos têm que 
investir mais em medidas preventivas 

de segurança, inclusive onde têm caixas 
eletrônicos, para evitar as ações crimi-
nosas. Com lucros cada vez maiores, os 
bancos não têm desculpa para deixar 
de investir em segurança. Além disso, 
o Estado tem que melhorar a segu-
rança pública, que apresenta muitas 
deficiências, sobretudo nos pequenos 
municípios.

Os gastos dos seis maiores 
bancos com propaganda em 2010 
somaram R$ 3,5 bilhões. Uma par-
te desses gastos não poderia ser 
convertida para investimentos em 
segurança?

Ademir Wiederkehr – Com toda 
certeza. No ano passado, os bancos 
gastaram cerca de R$ 1 bilhão a mais 

em marketing do que com segurança, 
segundo dados do Dieese com base nas 
informações dos balanços. Cabe ressal-
tar que grande parte dos investimentos 
é feita em tecnologia para garantir a 
segurança virtual das operações. Para 
nós, a proteção da vida de bancários, 
vigilantes e clientes precisa ser colocada 
em primeiro lugar. 

Leis municipais têm obrigado 
bancos de diversos lugares do País a 
instalar mecanismos de segurança, 
como biombos, para aumentar a 
proteção do cidadão no interior das 
agências. Isso tem surtido efeito?

Ademir Wiederkehr – Sim, es-
sas leis ajudam, e muito, a melhorar 
a segurança de agências e postos 

Foto: Jailton Garcia
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de atendimento e, por consequência, 
a reduzir os assaltos a bancos. Os 
próprios dados da Febraban, apesar 
de questionáveis, confirmam o efeito 
dessa legislação. Em 2000, os bancos 
divulgaram 1.903 assaltos, consuma-
dos ou não. Já em 2010, esse número 
caiu para 369 ocorrências.  O que 
mudou nesse período foi, sobretudo, a 
instalação de portas giratórias e outros 
equipamentos, graças a inúmeras leis 
municipais pelo Brasil afora. Em João 
Pessoa, por exemplo, a lei dos biombos 
diminui em cerca de 90% os crimes de 
“saidinha de banco”, segundo ava-
liação do Sindicato dos Bancários da 
Paraíba. Essas leis são fundamentais, 
uma vez que a lei federal nº 7.102/83 
está hoje desatualizada, diante do cres-
cimento da violência e da criminalidade 
no País nas últimas décadas.

A Contraf-CUT tem atuado mui-
to no sentido de combater o crime 
de “saidinha de banco”. Como está 
esse debate com a Fenaban?

Ademir Wiederkehr – Nós priori-
zamos o problema da “saidinha de ban-
co” nas três reuniões da Mesa Temática 
de Segurança Bancária que já tivemos 
com a Fenaban em 2011. Defendemos 
as propostas dos bancários, principal-
mente a ampliação dos equipamentos 
de segurança, como os biombos entre 
a fila de espera e a bateria de caixas, 
as divisórias entre os caixas eletrônicos, 
e as câmeras de vídeo nos espaços de 
circulação de clientes, nas calçadas e 
nas áreas de estacionamento.  Também 
propomos a isenção das tarifas de 
transferência de recursos (TED, DOC, 
ordens de pagamento) para reduzir a 
circulação de dinheiro e evitar que os 
clientes, para não pagar essas tarifas, 
sejam alvos de assaltantes. No entan-
to, a única medida anunciada pela 
Fenaban foi a ampliação das câmeras, 
alegando que as demais propostas dos 
bancários não são consensuais entre os 
bancos e ainda estão em estudo. 

A segurança bancária é uma 
questão de segurança pública? Qual 
a atuação da Contraf-CUT junto ao 
poder público para sanar os proble-
mas de segurança?

Ademir Wiederkehr – A Contraf-
CUT tem atuando nas duas frentes. 

Uma é garantir proteção dentro das 
agências, que é função da segurança 
privada, cuja responsabilidade é dos 
bancos. Por isso, reivindicamos medidas 
de prevenção contra assaltos e seques-
tros. A outra frente é a segurança públi-
ca, cuja responsabilidade é do Estado 
e, para tanto, cobramos mais policiais 
e viaturas nas ruas e ações integradas 
de inteligência entre as polícias. Nós 
também incentivamos a formação de 
grupos de trabalho no âmbito das 
secretarias estaduais de segurança, a 

fim de reunir todos esses atores sociais 
e buscar soluções.

O movimento sindical está en-
caminhando um modelo de projeto 
de lei municipal, elaborado pela 
Contraf-CUT e pela Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores 
Vigilantes (CNTV), para combater 
a “saidinha de banco”. O que os 
bancários estão pedindo e o querem 
conquistar?

Ademir Wiederkehr – Nós que-
remos enfrentar esse crime que está 
preocupando a sociedade, causando 
mortes, feridos e pessoas traumatiza-
das. O projeto busca mais segurança 
com a ampliação dos equipamentos 
de prevenção, através da instalação de 
portas giratórias, vidros blindados nas 
fachadas, biombos, câmeras e divisó-
rias entre os caixas. No ano passado, 
segundo levantamento da Contraf-CUT, 
com base em notícias da imprensa, 
ocorreram 23 mortes em assaltos en-
volvendo bancos em todo o País, uma 
média de quase dois casos por mês, 
sendo 9 de “saidinha de banco”. Este 
ano, o quadro piorou. Nos cinco pri-
meiros meses do ano, já apuramos 15 
mortes, uma média de três ocorrências 
mensais, dos quais 7 de “saidinha de 
banco”. Essa estatística do medo e da 
insegurança precisa mudar. Para nós, 
a vida está acima do lucro.

 Com lucros 
cada vez maiores, 

os bancos não 
têm desculpa 
para deixar 

de investir em 
segurança. Além 
disso, o Estado 

tem que melhorar 
a segurança 
pública, que 

apresenta muitas 
deficiências

Bandidos explodiram o BB de Lavras da Mangabeira numa ação 
ousada em outubro de 2010

“

”
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Panfleto: Vítima ou Vilão? 

Os cenários são os mais variados: 
entradas de shoppings, cruzamentos 
de ruas, semáforos etc. Os panfletos 
são distribuídos e, muitas vezes, des-
cartados de forma incorreta. Leia-se, 
indo parar no chão, lidos ou não. As 
consequências são conhecidas: cidade 
suja, bueiros entupidos, drenagem ur-
bana comprometida e o agravamento 
da dor de cabeça de todo e qualquer 
fortalezense, os alagamentos.

O discurso de culpar a panfleta-
gem por parte dos problemas de lim-
peza urbana é comum de ser escutado. 
Mas é de todo correto? “A raiz desse 
problema é a falta de educação da 
população em geral. Alguém que não 
tem interesse em receber um panfleto, 
deveria simplesmente não recebê-lo. 
Quem recebe, deveria usufruir das 
informações contidas nele e depois 
dar o fim correto, encaminhá-lo para a 
coleta seletiva”, afirma Marcelo Baima, 
proprietário da Atitude Divulgação, 
empresa prestadora de serviço de 
publicidade. 

“As empresas têm papel funda-
mental em exigir, cobrar e fornecer 
esta consciência [ambiental] dos seus 
colaboradores. Sejam estas empresas 
de panfletagem ou não. Percebemos 
que a nova geração está um pouco 
mais ‘antenada’ neste aspecto, mas 
ainda há muito a ser feito”, diz Elaine 
Pires, da Eficaz Comunicação, que 
também presta serviço de panfletagem. 
Segundo Elaine, a empresa tenta fazer 
sua parte substituindo os sacos plásticos 
por caixas de papel durante a distri-
buição dos panfletos e treinando seus 
colaboradores – eles são orientados, 
por exemplo, a não sujar as vias e a 
recolher os panfletos eventualmente 
descartados no chão. Mas iniciativas 
assim não são adotadas por todas as 
empresas. 

De fato, assim como garrafas, 
embalagens, latinhas, por exemplo, 
os panfletos não são culpados diretos 
pelos males que assolam a limpeza 
das cidades. Mas a distribuição, de 
certa forma desenfreada, dentro de um 
contexto em que a população ainda 

carece de educação ambiental, pode 
ser considerada parte do problema. 
De acordo com o Conselho Nacional 
de Autorregulamentação Publicitária 
(Conar), são combatidos os anúncios 
que direta ou indiretamente estimulem 
a poluição do ambiente urbano (Artigo 
36, Seção 36, Capítulo II, do Código 
Brasileiro de Autorregulamentação 
Publicitária; ver regulamento na pág. 
16). Nesse caso, o ato de receber o 
panfleto e lançá-lo ao chão pode ser 
interpretado como o fator indireto.

“As empresas de panfletagem não 
têm como se responsabilizar, existem 
órgãos competentes para cuidar da 
educação”, diz Marcelo. Em Fortaleza, 
o órgão oficial responsável por promo-
ver educação e políticas ambientais é 
a Secretaria Municipal do Meio Am-
biente (Semam). O órgão, também de 

fiscalização e controle, caracteriza a 
prática da panfletagem como ilegal do 
ponto de vista da poluição visual.  De 
acordo com a lei 8221/98, que dispõe 
sobre a propaganda e publicidade no 
município, “é proibida a colocação 
de engenhos de divulgação de propa-
ganda/publicidade, sejam quais forem 
sua forma, composição ou finalidades 
(...) através de volantes ou folhetos de 
qualquer natureza distribuídos ma-
nualmente ou lançados em logradouros 
públicos”.  Baseado nisso, a priori, a 
panfletagem é totalmente proibida (ver 
detalhes na pág. 16)

Portanto, a autuação e a punição 
são realizadas baseadas apenas na 
poluição visual, mesmo o órgão re-
conhecendo que há o encadeamento 
das consequências. Outra forma de 
evitar desperdícios nocivos à limpeza 
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da cidade é executar um trabalho 
mais inteligente, até mesmo para 
que seja vantajoso para o anuncian-
te. “A panfletagem é a mídia com o 
melhor custo/benefício do mercado, 
mas para que haja retorno é preciso 
conciliar uma excelente estratégia, 
com muito planejamento e foco no 
público-alvo”, explica Elaine. 

“Existe, sim, uma preocupação 
com a questão ambiental. Até porque 
é uma preocupação de qualquer em-
presa que queira zelar seu nome. Mas 
não é só isso, também há preocupa-
ção com o retorno do investimento”, 
diz Francisco Bastos, consultor de 
marketing da SOS Computadores 
Educação Profissional em Fortaleza. 
Bastos diz que a empresa não faz 
panfletagem em semáforos, por exem-
plo, pois o contato com o público é 
muito frio, sem grandes chances de 
retorno. “Ou a gente faz de porta 
em porta ou em locais onde há um 
grande número de pessoas dentro do 
nosso público-alvo, como em univer-
sidades, escolas. É um trabalho mais 
direcionado”, explica. Mais uma vez, 
nem todas as empresas adotam esse 
tipo de trabalho. 

Ambientalistas ainda reforçam 
sua bandeira apontando a quantida-
de de CO2 que é emitida nas etapas 
de produção do panfleto (forma de 
poluição que foge da falta de edu-
cação ambiental) e questionando a 
real eficácia da panfletagem no que 
diz respeito à geração de vendas, 
diante das inúmeras possibilidades 
de publicidade que existem hoje. Em 
defesa, Marcelo reforça a vantagem 
do custo/benefício do panfleto, mas 
leva em conta o poder de outras mí-

1- Código Brasileiro de 
Autorregulamentação 
Publicitária: Capítulo II 

(Princípios Gerais) - Seção 
10 - Artigo 36

Não podendo a publicidade 
ficar alheia às atuais e 

prementes preocupações 
de toda a humanidade com 
os problemas relacionados 

com a qualidade de 
vida e a proteção do 
meio ambiente, serão 

vigorosamente combatidos 
os anúncios que direta ou 
indiretamente estimulem: 
a) a poluição do ar, das 
águas, das matas e dos 

demais recursos naturais;
b) a poluição do ambiente 

urbano;
c) a depredação da fauna, 

da flora e dos demais 
recursos naturais;

d) a poluição visual dos 
campos e da cidade;
e) a poluição sonora;

f) o desperdício de recursos 
naturais.

A Revista O Bancário pediu a um estudante universitário 
para receber todos os panfletos que lhe fossem oferecidos 
no caminho da faculdade para casa. Em um percurso de 

25 minutos (Unifor – Benfica, cerca de 9 km), por volta das 
11 horas de uma quarta-feira, chegaram às suas mãos 10 

panfletos. Os anunciantes eram de cursos profissionalizantes, 
motéis, compras coletivas online, festas, lojas de presentes, 

de jóias e de móveis. Dos 10, dois foram repetidos, pois 
os panfleteiros entregaram dois panfletos iguais mesmo o 

estudante estando sozinho no carro.

Baseado no artigo 9º da 
Lei 8221-98, a SEMAM 
trabalha no combate à 

poluição
visual causada por 
placas, luminosos, 

faixas, cartazes, pinturas 
e outdoors na Cidade, 

através de uma comissão 
de combate à poluição 
visual. A inobservância 
das disposições da lei 

sujeita aos responsáveis 
pelo anúncio às seguintes 

punições: I - multa, II-
cancelamento da licença; III 

- remoção do anúncio.

dias. “É verdade que se comparado 
ao alcance da TV, por exemplo, o 
panfleto não tem tanto alcance, mas 
como o preço é acessível, é possível 
distribuir em grande escala, tornando 
altamente lucrativo”, avalia. 

Prova disso é a grande procura 
pelo serviço. Na Eficaz Comunicação, 
por exemplo, Elaine afirma que o ser-
viço de panfletagem, juntamente com 
ações promocionais – como faixas, 
bandeiras e placas –, representam 
80% da procura. Tanta demanda se 
reverte em trabalho para dezenas de 
pessoas, que encontram na atividade 
uma fonte de renda a mais ou talvez 
única – um argumento a mais para 
as empresas prestadoras do serviço. 
“A cadeia que engloba a atividade vai 
desde os funcionários das agências de 
publicidade, gráficas, motoristas e ca-
minhoneiros até os próprios panfletistas, 
departamento pessoal, profissionais de 
marketing. Então eu pergunto, será que 
não é mais justo educar a população?”, 
questiona Elaine. 

As leis são elaboradas dentro de 
uma realidade social e se adaptam 
às suas condições e peculiaridades. 
Da mesma forma que não é justo 
punir o panfleto e taxá-lo como um 
grande vilão da sujeira na cidade, é 
incoerente lançá-lo nas mãos ainda 
irresponsáveis de uma população 
pouco consciente ecologicamente. 
Deve existir um meio termo, um 
campo onde os dois lados atuem de 
forma conciliatória sem prejudicar tra-
balhadores e a limpeza urbana. Isso 
se revolve com educação, controle 
e fiscalização. Enquanto isso, nessa 
encruzilhada, a vítima mais uma vez 
é o meio ambiente.



Revista O Bancário nº 10 – Maio/Junho de 2011
Sindicato dos Bancários do Ceará

17

[  Arte  ]
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Na edição anterior, a revista O 
Bancário conversou com Lenildo Go-
mes, coordenador da Vila das Artes, 
sobre o atual momento do cinema 
cearense, que vem recebendo desta-
que entre público, críticos e festivais 
nacionais e internacionais. Nesta 
edição, o destaque vai para os que 
fazem o audiovisual acontecer no 
Ceará e o faz chegar aos cearenses, 
levando entretenimento e reflexões 
para comunidades carentes.

O projeto TV Janela, do Instituto 
de Desenvolvimento Social (IDS), por 
exemplo, nasceu em 2003 a partir da 
formação de uma turma de adoles-
centes do Planalto Ayrton Senna que 
queria ouvir os problemas do bairro e 
compartilhar com os vizinhos. Os jovens 
são capacitados para o audiovisual 
com oficinas de câmera, produção, 
técnicas de gravação, edição, além de 
noções de cidadania, ministradas pelo 
IDS. O projeto baseia-se nos “4 Ps” 
(Pré-produção, Produção, Pós-produ-
ção e Projeção) e resulta em pequenos 
documentários sobre o cotidiano da 
comunidade, exibidos em praça públi-
ca a cada dois meses, uma média de 
seis exibições por ano para um público 
estimado de 300 pessoas. 

Outro exemplo é a ONG Aca-
demia de Ciências e Artes (Acar-
tes) – também Ponto de Cultura 
do Governo Federal – que desde 
2002 desenvolve na comunidade do 

Grande Pirambu um trabalho voltado 
para cultura, através da formação 
de jovens e adolescentes em cinema 
e vídeo, além de outras linguagens 
artísticas como artes plásticas, teatro 
de palco e teatro de bonecos. Em 
abril, a organização lançou no palco 
principal do Teatro José de Alencar 
o longa-metragem Poço da Pedra, 
que contou com o trabalho de apro-
ximadamente 100 profissionais na 
execução do audiovisual, sendo 80% 
deles instruídos e formados por cur-
sos fornecidos pela própria Acartes. 

Essa produção de audiovisual 
com um olhar voltado para a peri-

feria da cidade também é o guia do 
trabalho do Instituto Lamparina, que 
reúne produtores culturais, artistas, 
artesãos, pesquisadores e profissio-
nais liberais para desenvolver projetos 
de artes e educação sociocultural. 
“Nosso foco é documentar ou ficcio-
nar questões que dão conta de uma 
cultura dinâmica e propositiva do 
cotidiano urbano e rural. Uma cultura 
voltada para soluções de problemas 
ou o enaltecimento de tradições que 
possibilitam alegria e festas popula-
res”, explica Elizeu de Sousa, jornalis-
ta, roteirista e diretor de audiovisuais 
e coordenador do Instituto Lamparina.

Cinema social 
com entretenimento 

e reflexão

Elizeu de Souza e Edmar Jr, do Instituto Lamparina
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Novas experiências 
A ideia partiu das experiências do 

Instituto Nosso Chão, que entre 1992 e 
2005 produziu dezenas de vídeos volta-
dos para a educação sócio-política em 
pastorais sociais, sindicatos e ONGs. 
Muitos de seus membros estão hoje 
no Lamparina, que é uma espécie de 
extensão do trabalho feito durante esses 
13 anos. 

Hoje, o Lamparina desenvolve 
um projeto junto às Campanhas da 
Fraternidade. Já foram feitos dois 
trabalhos: “Felicidade Interna Bruta e 
Redes Econômicas Alternativas”, em 
2010, e “Bricolagens da Vida”, docu-
mentário concluído em março deste 
ano. Uma parceria com o Movimento 
de Saúde Mental Comunitária do Gran-
de Bom Jardim (MSMCBJ), a Acartes 
(Academia de Ciências e Artes) e a 
Giramundo Mídias e Meio Ambiente 
resultou em mais dois documentários. 
Para 2012, um dos planos é realizar 
um trabalho sobre contaminação das 
águas, saúde mental e mortalidade 
infantil, além de um documentário 
sobre Dom Aloísio Lorscheider. 

São produções de baixo custo, 
mas que ainda sofrem com a carência 
de recursos financeiros. “Por outro lado, 
temos a vantagem de uma paisagem 
espetacular para locar sequências de 
documentários ou ficção: mar, serra, 
sertões com iluminação natural plena 
quase que o ano inteiro. O que por si 
só não basta”, lamenta Elizeu. 

Prontos, os vídeos são distribuídos 
em grupos que tenham interesse pelas 
questões sociais, políticas e culturais 
retratadas, sejam ONGs, sindicatos, 
associações ou pastorais sociais. O 
público se amplia quando as produções 
vão para a Internet. “Temos inclusive 
uma rede de pessoas e organizações 
que se interessam pelos assuntos dos 
vídeos, conhecem a qualidade de nossa 
produção e assim contribuem para a 
difusão e o uso. Essas pessoas estão 
em ONGs, entidades de classe, órgãos 
de governo, universidades e escolas”, 
diz Elizeu. O Instituto é mantido por 
recursos pessoais dos participantes, 
que a cada projeto vão em busca de 
apoio e patrocínio. “Não temos pressa, 
trata-se de um trabalho de longo fôlego 
que, aos poucos vai se consolidando a 
partir das realizações”, diz. O objetivo é 
investir em pesquisas socioetnográficas 
sempre com o olhar voltado para a 

periferia, segundo Elizeu, um lugar “de 
múltiplos saberes e práticas populares”. 

Ação Cultural nos Bairros
Outro conjunto de iniciativas que 

estimula a formação de atores sociais 
e amplia o espaço do audiovisual no 
Estado, para além do entretenimento, 
são os Pontos de Corte, proposta por 
diversos coletivos formados pela Vila 
das Artes através do curso de Formação 
de Agentes Culturais e Exibidores Inde-
pendentes. A ideia é criar espaços de 
projeção e de ação cultural nos bairros 
da cidade, descentralizando o acesso do 
público com exibições de filmes fora do 
eixo comercial das salas de cinema dos 
shoppings centers (caras e inacessíveis 
para muitas pessoas). As intervenções 
nas comunidades fazem parte da po-
lítica cultural da Prefeitura de Fortaleza 
voltada para a formação de plateia e a 
reflexão sobre arte e cotidiano através 
de debates com o público. 

Alguns desses coletivos: Subverci-
ne, que multiplicou a ação que levou à 
criação dos Cines Ribeirinho, que exibe 
filmes às margens dos rios em Fortale-
za; Filosofia, com exibições e debates 
filosóficos na Universidade Estadual do 
Ceará (Uece); Cine Serviluz, que atua 
na Praia do Futuro e vem  com o pro-
pósito de intervir na comunidade para 
reverter os conflitos de violência entre 
os jovens; Artivismo em Rede que é um 
coletivo formado por cinco cineclubes 
atuantes na cidade e faz exibição, na 
sede da ONG Ceará em Foco, de 
filmes que convergem com outras lin-

guagens artísticas como música, teatro, 
literatura.

Para além das produções que 
se destacam em festivais nacionais e 
internacionais, o audiovisual cearense 
se multiplica nos diversos espaços de 
produção e exibição que o Estado 
constrói, estimulando a formação de 
atores sociais para intervir com ações 
culturais no cotidiano da comunidade. 
“Fomentando a exibição de vídeos nas 
comunidades, agregamos conhecimen-
tos novos e bons valores ao universo 
cultural de Fortaleza”, explica Robério 
Araújo, integrante do grupo Sete Mares, 
que atua na Barra do Ceará.

Das produções reconhecidas e 
premiadas em festivais até as exibidas 
mesmo nos limites de cada bairro, o au-
diovisual se democratiza no Ceará. “A 
ideia é fazer refletir sobre o cotidiano e 
sobre a arte do cinema expandido, que 
interage com as pessoas, principalmen-
te nos locais como paradas de ônibus. 
É a arte que chega até o povo”, reflete 
Tiago Pereira, integrante do coletivo 
Intervenções Humanas. Elizeu de Sousa 
completa bem essa ideia: “acho que a 
marca do audiovisual cearense de hoje 
é do resgate das questões cotidianas, 
seja das reminiscências nordestinas 
captadas pelo Rosemberg Cariry, seja 
dos matadores de aluguel ficcionados 
por Joe Pimentel ou dos personagens 
latinos do Wolney Oliveira. O cinema 
não tem unidade: é diverso. Nem o 
sotaque é o mesmo. Acho, que na ver-
dade, caminhamos para um momento 
de maior universalidade, de menos 
bairrismo na produção audiovisual”.
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[  AABB Comunidade  ]

Fotos: Divulgação

Promovendo cidadania 
e formação social

As AABB – Associa-
ções Atléticas Banco do 
Brasil – estão presen-
tes em quase todos os 
municípios onde exis-
tem agências do Banco 
do Brasil. Em 1987, a 
FENABB – Federação 
das AABBs – criou o 
Programa Integração 
AABB Comunidade que 
abriu as portas das 
AABBs para crianças e 
adolescentes em risco 
social, das comunida-
des onde estão inseri-
das, utilizando assim, 
os espaços ociosos das 
Associações. 

Em 1997, ganhou 
a parceria da Fundação 
Banco do Brasil quando 
o programa foi refor-
mulado baseado nos 
seguintes princípios: a 
ludicidade e a peda-
gogia de direitos. Toda a estrutura e 
material necessário são fornecidos 
pela Fundação Banco do Brasil e pela 
FENABB. 

O Programa conta com a parceria 
de instituições públicas e privadas das 
regiões onde funcionam. O Programa 
AABB Comunidade já chegou a 401 
municípios, 399 AABBs, envolvendo 
4.000 educadores e 53.000 crianças 
e adolescentes.

O objetivo do AABB Comunidade 
é contribuir para a inclusão, não re-
petência e permanência na escola de 
crianças e adolescentes, com idade en-
tre 7 e 18 anos incompletos, estudantes 
da rede pública de ensino, e em risco 
de exclusão social.

Um dos setores em que o Brasil 
precisa avançar é na diminuição da de-
sigualdade social. Ações voltada para 
a promoção ao acesso a serviços de 
educação e cultural mudam a realidade 
das pessoas mais carentes. 

Foi a proposta de uma Pedagogia 

de Direitos, desenvolvida em 1997 
pelo núcleo de Católica – NTC/PUC/
SP, que levou à elaboração de ativida-
des lúdicas desenvolvidas em torno de 
áreas como saúde e higiene, esporte 
e linguagens artísticas, possibilitando 
a construção de conhecimentos e o 
acesso à cidadania.

No Ceará, o projeto 
existe desde 1996

O AABB Comunidade atua no 
Ceará há 15 anos. Atualmente, o 
projeto está presente em 34 cidades. 
São 300 educadores trabalhando 
no atendimento a 5.700 crianças e 
jovens de 7 a 17 anos. Para a ma-
nutenção das atividades, existe uma 
parceria entre AABB Comunidade e 
Prefeituras. Estas fornecem lanche, 
transporte e cuidam dos educadores. 
Já a AABB cede o espaço para as 

atividades. A Fundação Banco do 
Brasil e Fenab fornecem material 
escolar, além de toalhas e outros 
itens de vestuário. 

Segundo o presidente da AABB 
Ceará, Marcos Tavares, os jovens 
selecionados são de famílias de baixa 
renda, moram em área de risco e 
devem estudar em escola pública. 
As crianças frequentam as sedes das 
AABBs três vezes por semana e par-
ticipam de atividades esportivas, ar-
tesanato, dicas de higiene, como por 
exemplo escovação dos dentes.
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Dentre 406 AABB’s em todo o 
Brasil, apenas 25 foram selecionadas, 
sendo apenas duas no Ceará, Icó 
e Baturité, para o Projeto Vozes do 
Brasil. Os escolhidos, coordenadores 
e regentes das AABBs selecionadas, 
participaram de um workshop em Bra-
sília (DF), entre os dias 31 de março e 
2 de abril. 

O Projeto pretende formar 25 
corais com crianças participantes do 
Programa. O Vozes do Brasil surgiu 
por meio de um outro projeto musical 
realizado há três anos – Coral 200 
Vozes – realizado na ocasião da come-
moração dos 200 anos do Banco do 
Brasil. São previstas três apresentações 
por parte de cada AABB durante os 12 
meses da vigência da iniciativa.

O objetivo do projeto é incentivar 
a atividade musical dentro do progra-
ma AABB Comunidade por meio da 
formação de corais, de forma sistema-
tizada, para despertar a musicalidade e 
a sensibilidade dos educandos.  

Durante o workshop os coordena-
dores e regentes, além das aulas teóri-
cas e material impresso, receberam um 
kit contendo um teclado eletrônico e 
uma estante para as partituras. 

A Associação Atlética Banco do 
Brasil (AABB) de Icó tem como coor-
denadora a sra. Gelma e o Regente 
Daniel Bruno. Já a AABB Comunidade 
de Baturité mantém uma parceria com 
a Prefeitura. As atividades acontecem 
às terças, quartas e quintas-feiras no 
horário da manhã com 120 crianças, 
da rede pública de ensino, e algumas 
encaminhadas pelo CRAS (Centro de 
Referência da Assistência Social). 

O Programa é conveniado com o 
município através da Escola de Ensino 
Fundamental Domingos Sávio que 
tem como Secretária de Educação a 
professora Aurilene Ramos. Recebe 
também o apoio da Secretaria de 
Ação Social (secretária Alice Maria), 
Secretaria de Saúde (secretária Dra. 
Auxiliadora Bessa). Os Educandos 
participam de atividades esportivas 
como: futebol, vôlei, natação. Ativida-
des artísticas: violão, flauta, teclado, 
coral, percussão e dança. 

Vozes do Brasil: Baturité e Icó
“Uma criança que participa do AABB Comunidade tem 
oportunidade ímpar de cidadania e formação social”
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Sindicato em Ação

Seminário Diagnóstico e Combate 
ao Assédio Moral, maio 2011

Dia do Vermelho, agência Bezerra 
de Menezes do BNB, maio 2011

Bradesco é campeão do 1º turno do 
XXIX Futsal, maio 2011

Ato no Itaú/Unibanco contra 
demissões, maio 2011

Ato de protesto contra assédio moral 
na Caixa – Av. Dom Luis, maio 2011

Dia do Vermelho, agência Centro do 
BNB, maio 2011

Sindicato formaliza implantação da 
CCP/BB no Ceará, maio 2011

4º Fórum Sindical do Banco do 
Brasil, maio 2011

Ato no Itaú/Unibanco contra 
demissões, maio 2011

Reunião com o diretor 
Administrativo do BNB, junho 2011

Encontro Estadual dos Bancários, 
junho 2011

Encontro Estadual dos Bancários, 
junho 2011

Dia do Vermelho no BNB Passaré, 
junho 2011

Arraiá dos Bancários, no Clube da 
Caixa, junho 2011

Arraiá dos Bancários, no Clube da 
Caixa, junho 2011
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