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DIAB M
Sindicato dos Bancários 
de Santos e Região

DIAB M
Bancários protestam contra demissão 
e humilhação na 021

A diretoria do Sindicato dos Bancários de Santos 
e Região fez manifestação, das 10h às 12h, na agência 
021, dia 15, após receber denúncias de que a gerência 
está pressionando os funcionários com muito assédio.

Os bancários encenaram uma peça de teatro 
vestidos com uniformes de futebol, com técnico, juízes, 
bandeirinhas e jogadores parodiando os assédios da 
gerência e o patrocínio do banco à seleção brasileira. 

Também foram preparadas sardinhas na brasa 
na porta da unidade e distribuídas à população como 
forma de protesto. 

A situação é caótica nas agências do Itaú em todo 
Brasil, mas principalmente na agência Santos/Centro, 
onde a gerência vem maltratando os funcionários com 
ameaças de demissão e pressão para atingir metas 

impossíveis. 
Conforme as denúncias recebidas pelo Sindicato 

há humilhação aos subordinados com comentários 
que atingem o moral, imposição aos funcionários 
para almoçarem depois das 14h e outras truculências, 
causando medo e aterrorizando o ambiente de trabalho. 

A diretoria do Sindicato continuará lutando contra 
assédios com atos políticos, denuncias à população, 
clientes, a imprensa e ações na justiça. “A diretoria 
do Sindicato não vai permitir ou deixar sem resposta, 
como sempre fez, qualquer tipo de assédio”, diz Ricardo 
Saraiva Big, Presidente do Sindicato.

O Itaú demitiu 7.728 funcionários nos últimos 12 
meses. Na região foram mais de 100 demissões de abril 
de 2011 até agora.

www.santosbancarios.com.br
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OPERACIONAL
Os GOs de algumas agências estão sendo 
pressionados para pontuar e para isso estão 
burlando o tempo de fi la. A diretoria do Sin-
dicato alerta que isto dá demissão por justa 
causa, além de colocar os colegas que realizam 
o registro de forma correta numa fria. Pois os 
mesmos que pressionam estarão achando que a 
realidade é outra e podem demitir aqueles que 
trabalham corretamente. Não se sinta coagido 
denuncie ao Sindicato.

COMERCIAL
A pressão é tanta que para bater metas os 
funcionários estão vendendo por telemarketing 
sem que o cliente assine contrato ESTÁ ER-
RADO!
Isto também pode acarretar demissão por justa 
causa. Muitos bancários estão tendo suas vendas 
estornadas, pois debitam das contas e depois o 

cliente diz que não adquiriu nada e não tem como 
provar. Em função das metas impossíveis os fun-
cionários que praticam vendas sem assinatura do 
cliente podem ser demitidos por má fé. 

Metas, pressão, burlar tempo de fi la pode 
dar justa causa

Os associados têm todo o respaldo do Sindicato
Tudo o que relatamos abaixo e outros assuntos relacionados poderão ser encontrados e explicados 
pelos diretores das secretarias de Previdência e Saúde do Sindicato. 
Os responsáveis Manoel e Daniel (Previdência) e Luciano (Saúde) atendem diariamente a partir das 
15h, na sede, Av. Washington Luiz, 140, em Santos.

Observações importantes para garantir a estabilidade:
1 - É imprescindível entregar o atestado médico, assim que recebê-lo, no local de trabalho;
2 – O ideal é entrar com pedido de afastamento no INSS a partir do 16º até o 30º dia, para não per-
der o pagamento da última quinzena do mês;
3 – Caso o trabalhador tenha afastamento fracionado durante 60 dias, por período superior a 15 
dias, deve se afastar pelo INSS.

EXPEDIENTE
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Estabilidades provisórias de emprego
Pré-aposentadoria: Por 12 (doze) meses imediatamente anteriores à complementação do tempo para 
aposentadoria proporcional ou integral pela previdência social, respeitados os critérios estabelecidos 
pela Legislação vigente, os que tiverem o mínimo de 5 (cinco) anos de vinculação empregatícia com o 
banco. Porém, a estabilidade provisória somente será adquirida a partir do recebimento, pelo banco, de 
comunicação do empregado, por escrito, devidamente protocolada, sem efeito retroativo, de reunir ele 
as condições previstas, acompanhada dos documentos comprobatórios, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, após o banco os exigir; 

Pré-aposentadoria: Por 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à complementação do 
tempo para aposentadoria proporcional ou integral pela previdência social, respeitados os critérios 
estabelecidos pela Legislação vigente, os que tiverem o mínimo de 28 (vinte e oito) anos de vinculação 
empregatícia ininterrupta com o mesmo banco; 

Pré-aposentadoria Mulher: será mantido o direito à estabilidade pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses 
imediatamente anteriores à complementação do tempo para aposentadoria proporcional ou integral pela 
previdência social, respeitados os critérios estabelecidos pela Legislação vigente, desde que tenha o 
mínimo de 23 (vinte e três) anos de vinculação empregatícia ininterrupta com o mesmo banco.

15ª Festa do Chope - Dia do Bancário

A Festa, em comemoração ao Dia do Bancário (28 de 
Agosto), vai contar com a animação da banda MUSIC 
BOX com muito Pop Rock. Os convites já estão à venda.

** Esse valor dá ao associado o direito de levar um 
acompanhante, mediante a comprovação de sócio, na 
entrada.

O Sindicato promove 
dia 24 de agosto de 
2012 - sexta-feira, com 
início às 22 horas e 
término 02 da manhã a 
tradicional FESTA DO 
CHOPE, que vai para 
sua 15ª edição. Este 
ano será no CLUBE 
DOS INGLESES, 
em Santos, rua Santa 
Catarina, 127 – no José 
Menino.
O valor do convite 
é R$40,00, sendo 
que os associados do 
Sindicato poderão levar 
acompanhante (homem 
ou mulher)**. 
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Depois de demitir milhares sem piedade a diretoria 
do Itaú põe em prática a “Operação Tapa Buracos”. 
A Operação é o mais novo modo de explorar o tra-
balho dos funcionários para gerar lucros de R$ 3,426 
bilhões. Não bastasse o programa Agir, as metas e 
o acúmulo de funções, agora os funcionários são 
deslocados sem serem avisados para onde faltarem 

funcionários conforme a movimentação da agência. 
Isto está gerando mais estresse no já conturbado e mal 
organizado ambiente de trabalho dentro do banco. 
Organize-se, mobilize-se e lute pelos seus direitos 
em conjunto com seu Sindicato. Para isso, compareça 
às assembleias, mobilizações e paralisações contra a 
exploração imposta pelos banqueiros!

nova exploração para lucrar bilhões
“Operação Tapa Buracos”

Itaú retira antecipação da PR, 
mas paga R$ 7,45 milhões por diretor

A diretoria do Itaú ataca novamente! Desta vez vai 
cortar a antecipação do Pagamento da Remuneração 
Variável (PR) e os pagamentos serão anuais para 
todos. Para os modelos anuais com antecipação feita 
em agosto, aplicados ao nível coordenador e acima 
das áreas centralizadas e gerentes especialistas em 
produtos, não haverá mais antecipação em 2013. O 
pagamento dos modelos semestrais aplicados a ge-
rentes comerciais (relacionamento e agência) fi cará 
vinculado à data de fechamento do Acordo Coletivo 
da categoria e não mais em agosto.
O Itaú Unibanco segue pisando na bola com os fun-
cionários e a sociedade brasileira. Enquanto praticou 

demissões em massa em 2011 e 2012, cortando mais 
de 5.000 empregos, o banco pagou média de R$ 7,45 
milhões por diretor. A instituição que lucrou R$ 14,6 
bilhões no ano passado é o único banco que aparece 
na lista das dez empresas com maior gasto médio por 
diretor, conforme levantamento do jornal Valor Eco-
nômico. 
Essa gorda remuneração anual de um diretor do Itaú 
supera 221 vezes o ganho de um bancário que rece-
beu ao longo do ano o piso da categoria em 2011, 
mostrando a truculência salarial praticada pelo banco 
privado que mais lucra no Brasil. Diga não à escravi-
dão e venha para a mobilização!


