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Insegurança

Segurança Bancária 

Enquanto os bancos divulgam seus lucros exorbitantes, 
funcionários e clientes vivem essa realidade de 
insegurança, pois as instituições financeiras não 
investem em itens de segurança em suas filiais.

Entre as principais reivindicações da categoria bancária relativas a 
segurança estão medidas de prevenção contra ataques a bancos e 
adicional de risco de vida. Também é cobrada a assistência às 
vítimas de sequestros e a todos os que estiveram no local de 
assaltos, bem como atendimento médico e psicológico, 
fechamento da unidade no dia da ocorrência, emissão da 
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e acompanhamento 
de advogado do banco para identificação de suspeitos na polícia.

Outra demanda é estabilidade provisória para vítimas de assaltos, 
sequestros e extorsões no prazo de 36 meses depois da 
ocorrência. 

Medidas de prevenção também estão na negociação, tal como a 
necessidade de que o transporte de dinheiro e chaves de cofres 
sejam feitos por empresa especializada (transporte de valores), 
assim como equipamentos para evitar assaltos, como a porta de 
segurança com detectores de metais antes do autoatendimento, 
câmeras de filmagem com monitoramento em tempo real, vidros 
blindados nas fachadas, divisórias individualizadas na bateria de 
caixas e entre os caixas eletrônicos, instalação de vidros nos 
guichês de caixas e colocação de biombos entre a fila de espera e 
a bateria de caixas.

Itaú demite bancária 
sequestrada sem explicações
Bancária se sente duplamente humilhada
Na região do Grande ABC, uma bancária foi vítima da política de 
demissão do banco Itaú após ter sido sequestrada em 2010. Além de 
ter ficado completamente traumatizada e abalada psicologicamente, 
a funcionária foi demitida sem nenhuma explicação.

A bancária Marina (nome fictício) ficou, juntamente com toda a sua 
família, sob o domínio de cinco sequestradores, que renderam seus 
filhos e marido num cativeiro com ameaças constantes.

Após toda a pressão dos bandidos, Marina sofreu a pressão do banco, 
que a demitiu sem maiores explicações, no momento mais 
complicado de sua vida. Após o sequestro, a bancária necessitou de 
tratamento médico para se livrar do trauma psicológico que a abalou 
profundamente.

“Eu só pensei em salvar a vida dos meus filhos. Pra mim, os meus 
filhos são sagrados. Eu fiquei muito desesperada”, relata Marina com 
profunda angústia e acrescentou: “Depois desta pressão ainda tive o 
trauma de ter sido demitida sem sequer alguma explicação”.

É importante ressaltar que o banco, neste caso, não ofereceu 
nenhuma ajuda psicológica, apenas enviou uma assistente social e 
nada mais, o que fere a Convenção Coletiva da categoria. O Sindicato 
está tomando as medidas cabíveis com relação a este caso e outras 
demissões arbitrárias.

Diante do descaso por parte do Itaú, o Sindicato alerta que o banco é 
responsável pela segurança de funcionários e clientes e a sociedade 
deve cobrar para que haja mais investimentos nesta área, pois as 
pessoas devem estar em 1º lugar pela preservação do bem maior que 
é a vida.
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