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Sindicato apura várias denúncias de 
assédio com ameaças e exposição

Com a vinda do novo diretor da 
Diretoria Reg. Sudeste SP e Lito-
ral, denúncias de assédio, pressão 
por metas, exposição e ameaça 
começaram a chegar no Sindicato.

Conforme relatos, os funcionários 
estão sendo assediados com ame-
aças de demissão e exposição em 
reuniões e sessões de áudio e vídeo 
conferências de até 2h, por metas.

São convocados para constantes 
reuniões de prestação de contas, 
exposição de planilhas, planeja-
mento e muito assédio por metas. 
“Os trabalhadores são submetidos a 
exposição em um ranking com seus 
nomes em telão, o que é totalmente 
proibido.  Reuniões que ultrapassam 
a jornada de trabalho, que passam 
muitas vezes das 20h, desrespeitan-
do as leis trabalhistas e a vida fami-
liar dos funcionários”, diz Andrea 
Crescenzo, dirigente do Sindicato e 
funcionária do Bradesco.

“Há cobrança de planos de ação 
sem prévio agendamento, querem 
foco em vários produtos e tudo 
para ontem com 120% da meta 
estabelecida, deteriorando a saúde 

do trabalhador com a exploração”, 
fala o dirigente do Sindicato e 
funcionário do Bradesco, Messias 
dos Santos.

Os dirigentes sindicais dizem que 
até nas ligações telefônicas cobran-
do sobre o Smart, uma ferramenta 
em desenvolvimento e, portanto, 
falta ainda aprimoramento e asser-
tividade nas indicações, os funcio-
nários são ameaçados e penaliza-
dos por não cumprimento.

A diretoria do Sindicato também 
está de olho na falta de funcioná-
rios em algumas agências, no novo 
método de promoções e a grande 
demora na alteração do cargo. Isto 
acarreta acúmulo de funções e de 
carteira de clientes sobrecarregan-
do os trabalhadores. A exploração 
causa transtornos psicológicos e 
frequente adoecimento. Muitos 
trabalham doentes com o medo de 
se afastarem e serem demitidos.

Denunciem pelo e-mail: santos-
bancarios@uol.com.br, Fale Co-
nosco do santosbancarios.com.br 
ou procurem os diretores Ednilson, 
Andrea, Messias, Roger, Odete, 
Carmem, Daniel ou Abud. Iremos 
tomar as devidas providências. 
Denuncie e sindicalize-se!

DEFENDA-SE: MOBILIZE-SE AO LADO DO SINDICATO - FILIE-SE!
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Curta nossa página  
no FaCebook:

Todas as bancárias e bancários po-
dem e devem contar com o Sindica-
to na defesa de seus direitos con-
quistados pela luta dos bancários. 

Este ano conseguimos manter os 
direitos e o aumento acima da in-

flação, outras categorias não con-
seguiram nem a inflação. Assim 
foi com a PLR, reintegrações, 13ª 
cesta alimentação, plano de saúde, 
jornada de 6 horas. Além das lutas 
contra o assédio, as demissões, a 
segurança etc.

Atenção, os ataques dos bancos 
contra seus direitos se intensifi-
cam e precisam de uma resposta 
de um Sindicato forte!

O Sindicato é um instrumento de 
luta dos trabalhadores. Quanto mais 
sócios maior a nossa força para 
enfrentar os banqueiros, seja nas 
campanhas salariais ou nos proble-
mas do dia a dia, tais como: Assé-
dio Moral, doenças ocupacionais 
e assaltos. Além da defesa contra 
demissões ilegais, luta por todos os 
direitos devidos e muito mais.

Convênios e serviços

O Sindicato mantém convênios 
com diversas universidades (Uni-
santos, Unisanta, Unimonte, 
Unaerp, Esamc, Unilus...), colégios 
(Objetivo, Santa Cecília, Treinasse, 
Casa Branca School, etc), acade-
mias, centros estéticos e muitos 
outros serviços para os associados 
e seus filhos. Somente com os des-
contos você paga a mensalidade do 
Sindicato e tem direito a todos os 
serviços oferecidos como:

1 Defesa dos salários e direitos da 
categoria;

2 Atendimento jurídico nas áreas 
cível, trabalhista e previdenciária;

3 Quadra de futebol soçaite;

4 Piscina e churrasqueira;

5 Locais para festas;

6 Convênios em universidades, es-
colas, academias, centros estéticos 
e muitos outros;

7 Barraca de Praia;

8 Colônia de Férias; 

9 Sede totalmente informatizada e 
toda uma programação que inclui 
torneios de futebol soçaite, coral, 
bar cultural, palestras e outros. O 
sindicato só existe por causa dos 
bancários. É preciso entender que 
fortalecer o sindicato é fortalecer 
a nós mesmos. Juntos Somos Mais 
Fortes!!!

Seus direitos, salários e benefícios 
precisam de uma defesa forte!

Fique sócio!!!

Sindicalize-se e tenha tudo isso para você e sua família!


