
Órgão informativo dos funcionários do Itaú  | Junho de 2014

O Banco Itaú é o patrocinador da 
Seleção e o campeão de lucro no 
Brasil. Somente no ano passado, 
teve lucro líquido de R$ 15,8 
bilhões. No primeiro trimestre 
de 2014, já lucrou mais R$ 4,5 
bilhões.

Mas ao contrário do que promete 
na música que fez pra Copa, de 

que “vamos torcer e jogar todos 
juntos”, o Itaú joga contra o 
emprego, contra a segurança nas 
suas agências e também contra a 
saúde de seus funcionários. 

Nesses últimos 15 meses, ape-
sar do lucro escandaloso, o Itaú 
fechou 3.500 postos de trabalho. 
Para aumentar os lucros com me-

nos funcionários, o banco massa-
cra os bancários, exigindo metas 
impossíveis. Por causa disso, 
aumenta cada vez mais o número 
de adoecimentos nas agências. 
Para economizar, o Itaú diminui 
até investimentos em segurança 
e vigilantes, expondo os funcio-
nários a assaltos. Junte-se ao Sin-
dicato e lute por seus direitos!

www.santosbancarios.com.br

DINHEIRO SÓ PRA COPA!

Apesar do lucro bilionário 
as demissões continuam
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A política perversa e irrespon-
sável do Itaú continua com 
demissões, metas desumanas, 
adoecimento de funcionários 
com programas como o AGIR e 
outras pressões com o objetivo 
de auferir cada vez mais lucros 
em nome da ganância mundial.

Como se já não fosse terrível o 
atual ambiente de trabalho, agora 
os banqueiros Roberto Setúbal 
e Pedro Moreira Salles estão 
implementando a insegurança 
com as ilegais “Agências de Ne-
gócios”, que ferem a Lei Federal 
nº 7.102/83, Art. 1º, que diz: “É 
vedado o funcionamento de qual-
quer estabelecimento fi nanceiro 
onde haja guarda de valores ou 
movimentação de numerário, que 
não possua sistema de segu-
rança com parecer favorável à 
sua aprovação, elaborado pelo 
Ministério da justiça, na forma 
desta lei.”

São 200 unidades espalhadas 
pelo Brasil, que não têm vigilan-
tes e portas giratórias, apesar dos 
caixas eletrônicos serem conti-
nuações das agências que aboli-
ram os caixas bancários. Porém, 
ainda existem vários funcioná-
rios trabalhando para abastecer 

o numerário e clientes sacando e 
depositando dinheiro no autoa-
tendimento.

A falta de segurança também 
vai contra a Portaria 3.233 da 
Polícia Federal, Artigo 111: “As 
salas de autoatendimento quando 
contíguas às agências e postos 
bancários integram a sua área 
deverão possuir, pelo menos, 
um vigilante armado ostensivo e 
com colete à prova de balas, con-
forme análise feita pela Delesp 
ou CV por ocasião da vistoria do 

estabelecimento”.

Muitas Agências de Negócios 
estão paralisadas pela interven-
ção do movimento sindical no 
País. Além das 200 espalhadas, 
o banco diz que implantará mais 
150. Algumas já estão previstas 
para a Baixada Santista e o Sin-
dicato vai intervir por sistema de 
segurança com vigilantes e porta 
giratória (entre outros equipa-
mentos), uma obrigatoriedade 
nas cidades da Baixada Santista 
por leis municipais.
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facebook.com/santosbancarios

CURTA NOSSA PÁGINA 
NO FACEBOOK:

Agências de Negócios
são inseguras e ilegais

Fim das metas, mais segurança!

Diretoria está preparada contra Agências de Negócios
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Entenda a história das portas 
giratórias na Baixada
O jornal O Globo em 
09/03/1995, publicava matéria 
afi rmando que em São Paulo os 
roubos a banco tinham aumenta-
do 119,5%.

Naquela época, o vereador 
Ricardo Saraiva Big, hoje presi-
dente do Sindicato dos Bancários 
de Santos e Região, apresentou 
e conseguiu aprovar projeto de 
Lei na Câmara de Santos, em 
29/04/95, sobre a instalação de 
equipamentos de segurança nas 
portas das agên-
cias.

Além disso, o 
Sindicato enviou 
o projeto para 
as cidades da 
Baixada Santista 
conseguindo a 
aprovação da Lei 
em todos os muni-
cípios de sua base 
territorial - de Pe-
ruíbe a Bertioga.

Na época os ban-
cos eram assal-
tados com facili-

dade e não era raro ter vítimas 
fatais.

Depois da instalação das portas, 
no fi nal da década de 90, houve 
uma redução de aproximada-
mente 80% no número de assal-
tos, conforme dados da própria 
Federação Brasileira dos Bancos 
(Febraban), entidade patronal. 
Segundo a estatística da Febra-
ban, ano de 2000 foram registra-
dos 1.903 assaltos contra 369 em 
2010. 

Porém, em 2011 quando os 
bancos iniciaram uma campa-
nha nacional para retirada deste 
equipamento reafi rmando de 
muita importância à segurança 
das pessoas o número de roubos 
começou a aumentar e já foram 
contabilizados 422 em 2011, 
14,36% maior em relação ao ano 
anterior.

Isto só tende a aumentar nas 
cidades em que a Lei que obriga 
portas for derrubada.

ENTRE EM CONTATO COM OS DIRETORES DO ITAÚENTRE EM CONTATO COM OS DIRETORES DO ITAÚENTRE EM CONTATO COM OS DIRETORES DO ITAÚ
Nome Telefone Email
Aline Sandoval 7823 9339 aline@santosbancarios.com.br
Carla Renata Silva Alvarez 9 9181 1882 carla@santosbancarios.com.br
Claudio Rodrigues Izidorio 9 9704 6227 claudiori77@gmail.com
Debora Gomes dos Santos 9 9139 8413 debyygs@ig.com.br
Elcio Martins da Quinta 9 9910 2079 elcio@santosbancarios.com.br
Fabiane Marcelino Pinheiro 9 9186 0876 bial801@hotmail.com
Luciano Quartieri 9 9186 2717 lquartieri@ig.com.br
Marcia Aparecida Santos 9 9172 2197 marciacaragua@hotmail.com
Marcio da Silva Fidencio 9 9186 5541 marcio@santosbancarios.com.br
Walmir Gomes 9 9186 3867 walmir@santosbancarios.com.br

Segurança para o trabalhador!

NÃO FIQUE PARADO!

SINDICALIZE-SE!

ORGANIZE-SE!

LUTE!

SÓ A LUTA
 MUDA A VIDA!
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Depois de uma reunião, em abril 
deste ano, entre a diretoria do 
Sindicato e representantes das 
Relações Sindicais do RH do 
Itaú, onde foram relacionados 
vários problemas enfrentados 
pelos funcionários na Baixada 
Santista, os representantes do 
banco retornaram ao Sindicato, 
em 22/05, e elencaram algu-
mas respostas genéricas como: 
MELHORAR O PLANO DE 
SAÚDE, o Itaú irá discutir as 
melhorias necessárias; FÉRIAS 
CONFORME DESEMPENHO 
(área operacional), o banco irá 
reorientar os gestores dizendo 
que isto não pode ser praticado; 
A ILEGALIDADE DE BATER 
PONTO E CONTINUAR NA 
AGÊNCIA, segundo os repre-
sentantes das Relações Sindicais 
do RH, Mário e Walmir, isto não 
é prática ou orientação do Itaú 
e os gestores serão alertados em 
nível nacional, principalmente 
em unidades com horário esten-
dido. AR CONDICIONADO, o 
banco comprometeu-se em me-
lhorar o sistema de refrigeração 
das agências e sobre BARRAR 
ATENDIMENTO nas agências 
em dias de pico, os representan-
tes do Itaú disseram que não há 
ordem para barrar ninguém. É 
importante denunciar para que 
a diretoria pressione constante-
mente o banco.

Representantes do Itaú 
são cobrados sobre 
deslocamentos de bancários

Na mesma reunião, a diretoria do 
Sindicato reiterou a reivindica-
ção contrária ao deslocamento de 
funcionários sem prévio agenda-
mento para cobrir férias, ausên-
cia e falta de funcionários em ou-
tras agências, inclusive de outras 
cidades. Foi cobrado respeito 

aos funcionários e seus compro-
missos e familiares, assim como 
admissão de mais funcionários 
ao invés de demissão.

Reintegração de GGC no Itaú

A diretoria do Sindicato in-
terveio juntamente a diretoria 
de relações sindicais do Itaú 
e conseguiu a reintegração de 
um Gerente Geral Comercial 
(GGC), da Baixada Santista.O 

Funcionário tinha sido demitido 
por não cumprir as metas impos-
tas. Entretanto, os diretores do 
Sindicato provaram que o GGC 
passa por problemas de saúde. 
Por isso, é importante que todos 
mantenham a documentação so-
bre tratamentos guardados para 
futuros problemas gerados pelo 
banco. Também por motivo de 
saúde a justiça intimou o banco a 
reintegrar outra GGC, ilegalmen-
te demitida.

Sindicato pressiona Itaú a resolver 
problemas

Financiários poderão ser 
contratados como bancários

Respostas do Itaú serão
fi scalizadas pela diretoria


