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Agência de Campinorte é explodida pela quarta vez 
em 7 meses 
 
 Mais uma vez a agência do Banco do 
Brasil da cidade de Campinorte(GO) é 
destruída após explosão dos caixas 
eletrônicos. 
 Na madrugada desta terça-feira, 16, 
por volta das 2h, bandidos explodiram os 
caixas eletrônicos, deixando a agência 
totalmente destruída.  A unidade 
sofreu o mesmo tipo de atentado em 
dezembro de 2012, janeiro, fevereiro e 
julho deste ano. A cada ataque a 
destruição causada pelo impacto das 
dinamites foram maiores, desta fez até os 
tetos dos banheiros vieram ao chão. 
 Equipes do Sindicato estão visitando 
as agências bancárias do interior do 
Estado e uma delas flagrou nesta terça-feira, 16, a unidade do BB de Campinorte(GO) totalmente 
destruída, sem as mínimas condições de atendimento ao público. Até mesmo a porta giratória foi 

para os ares com a explosão. 
 O Sindicato dos Bancários no Estado de Goiás vem 
cobrando das autoridades e das instituições financeiras a 
implantação de sistemas de segurança eficazes para combater este 
tipo de crime. Os bancos, pensando sempre apenas no lucro, 
deixam as agências com os terminais eletrônicos cheios de dinheiro 
sem as mínimas condições de segurança, principalmente a noite e 
também nos feriados e finas de semana. 

 
 

Contec realiza reunião com Bradesco nesta quinta-feira, 18 
 

 
 A Comissão Bancária Nacional de Negociação, liderada pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec), realiza nesta quinta-feira, 18, reunião com a 
diretoria de recursos humanos do Bradesco, em São Paulo(SP). O Sindicato dos Bancários no 
Estado de Goiás estará representado pelo seu presidente, Sergio Luiz da Costa. 
 Dentre os temas a serem discutidos na reunião estão a reabilitação profissional, assistência 
médica e odontológica, vale cultura dentre outros assuntos que serão encaminhados ao banco, como 
salário a mais por conta das férias do empregado, plano de cargos e salários, transferências, 
promoções, auxílio educação a todos os empregados e previdência privada. 
 


