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Informativo dos empregados do 
Bradesco de Santos e Região

A diretoria está apurando uma série 
de denúncias de abusos nas agências 
do Bradesco na Baixada Santista. 
Há reclamações sobre vários proce-
dimentos aplicados pela Gerência 
Regional e gestores sobre cobranças 
inalcançáveis por metas (PADE, 
POBJ) e assédio moral.

Uma das formas de assédio aconte-
ce por meio de indiretas e ameaças 
como, por exemplo, “você pode per-
der seu emprego e seus benefícios” 
caso o trabalhador não se submeta à 
exploração. 

E agora sofrem pressão também pela 

Bradesco Saúde, Seguros e Previdên-
cia, por meio de seus funcionários 
e corretores cobrando a venda dos 
produtos.

Gestores que não estão reembolsan-
do km ou táxi nas visitas dos geren-
tes de contas.

Sindicato apura denúncias contra 
o Bradesco na Baixada Santista

Sindicato cobra Gerentes 
Regionais, pág. 3

REUNIÃO
Ser sócio é fortalecer as lutas 
dos bancários, pág. 4
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O QUE ÉASSÉDIO MORAL?
Comportamento abusivo que, 
com sua repetição, atente contra a 
dignidade ou integridade de uma 
pessoa, ameaçando seu emprego 
ou degradando o clima de traba-
lho.

  Pequenas agressões, porém 
sistemáticas, com frequência;

  Intenção de constranger o fun-
cionário, geralmente na frente de 
colegas, chefi a e clientes;

  Punição por opiniões ou atitu-
des.

COMO OCORRE?
  Relação entre pessoas:

  Chefe para o funcionário;

  Funcionários para funcionário;

  Funcionários para chefe (grupo 
de funcionários);

ALGUMAS FORMAS DE 
AGRESSÃO:

  Vigiar excessivamente apenas 
o empregado assediado;

  Limitar o número de vezes e 
monitorar o tempo em que o em-
pregado permanece no banheiro:

  Delegar tarefas impossíveis 
de serem cumpridas e/ou sobre-
carregar o funcionário de novas 
tarefas;

  Ignorar a presença do empre-
gado, dirigindo-se apenas aos 
outros funcionários:

  Gritar, intimidar;

  Isolar fi sicamente o emprega-
do no ambiente de trabalho;

  Desvalorização da atividade 
profi ssional do trabalhador;

  Submeter a jornadas prolon-
gadas.

QUEM SÃO AS VÍTIMAS MAIS 
COMUNS?

  Mulheres;

  Enfermos ou acidentados, 
muitas vezes decorrentes do pró-
prio trabalho;

  Os que têm crença religiosa 
e/ou orientação sexual diferente 
daquele que assedia;

  Dedicados, não hesitam em 
trabalhar nos fi ns de semana, 
fi cam até mais tarde e não fal-
tam ao trabalho mesmo quando 
doentes;

  Não se curvam ao autoritaris-
mo. Nem se deixam subjugar;

  São mais competentes que o 
agressor;

  Portadores de algum tipo de 
defi ciência.

REFLEXOS DO ASSÉDIO MO-
RAL

  Depressão, angústia, estresse, 
crises de competência, crises de 
choro, mal-estar físico e mental;

  Insônia, alterações no sono, 
pesadelos;

  Redução da libido;

  Cansaço exagerado, falta de 
interesse pelo trabalho, irritação 
constante;

  Uso de álcool e drogas;

  Diminuição da capacidade de 
concentração e memorização;

  Aumento de peso ou emagre-
cimento exagerado, aumento da 
pressão arterial, problemas diges-
tivos, tremores e palpitações.

O QUE FAZER?
l Anote todas as humilhações 

sofridas;

l Evite conversa, sem testemu-
nhas, com o(a) agressor(a) e tente 
gravar;

l Procure o Sindicato dos Ban-
cários de Santos e Região e relate 
o corrido.

l Respeito e atenção a quem 
trabalha.

(Fonte: Sevrest/Cerest)

Assédio moral é imoral e crime
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No dia 13 de junho, a diretoria do 
Sindicato reuniu-se com Eliane 
Fregonezi, Gerente Regional/Gua-
rujá; e Zilda Antonia de S. Garcia, 
Gerente Regional/Santos. Foram 
discutidos temas como demissões, 
contratações, agências que fecha-
ram box de caixa e HSBC.

Demissões
Mesmo com um lucro de R$ 4.113 
bilhões no 1º trimestre, o Bradesco 
cortou 1.466 postos de trabalho no 
período. Na Baixada foram demi-
tidos 36 funcionários. O lucro não 
justifi ca nenhuma demissão.

Contratações
E para piorar o Banco não contra-
tou e sobrecarregou os bancários 
com mais metas e objetivos. O 
assédio por metas está adoecendo, 
mesmo assim muitos continuam 
trabalhando (apesar da posse do 
atestado médico) por medo de 
demissão. O Sindicato exigiu a 
reposição dos funcionários demi-
tidos. Não aceitamos essas condi-
ções e alertamos que se as negocia-
ções não tiverem resultado vamos 
paralisar as agências.

Para não ser explorado o sindicato 
alerta: ao chegar na agência faça a 
marcação do seu ponto.  Quem tem 
jornada de 8h faça no mínimo 1h 
de almoço e no término do horário 
passe o cartão no ponto e vá para 
casa.  Cuidado, não fi quem após 
marcação do ponto eletrônico, pois 
correm o risco de demissão por 
burla de ponto, tanto o funcionário 
como o gestor.

Fechamento box caixa
Na última reunião que tivemos 

com o RH 
do Banco  
foi garan-
tido que o 
fechamento 
de caixas 
não é uma 
ordem ou 
procedimen-
to do Banco. 
O RH está 
ciente quais 
são agências de conveniência que 
realmente não possuem box de cai-
xa e tomarão atitudes. As gerentes 
regionais nos disseram que estão 
reorientando as agências sobre tal 
postura e estamos acompanhando.

Autonomia para solucionar
As duas regionais disseram que 
irão repassar todas as cobranças 
feitas pelo Sindicato ao Banco, 
pois não têm autonomia para solu-
cionar alguns pontos.

Sindicato reúne-se com gerentes regionais 
para cobrar soluções

A diretoria do Sindicato participou do Encontro Nacional dos Tra-
balhadores em Bancos Privados, que organizou uma pauta de rei-
vindicações (sobre a fusão com o HSBC) para o Bradesco. A pauta 
foi colocada na reunião com as superintendentes do Litoral.

O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, participou do últi-
mo “HSBC TV” junto com o presidente do HSBC até junho, André 
Brandão, onde foram anunciados os meses para incorporação.

A partir de julho, o Bradesco incorpora ofi cialmente o HSBC e a 
partir de outubro toda plataforma de trabalho será Bradesco, unifi -
cando as instituições.

Entre as reivindicações está  a empregabilidade por no mínimo 
dois anos, manter benefícios adquiridos como bolsa educacional, 
premiação de folga a cada cinco anos de empresa, folga no dia do 
aniversário e escolha do plano de saúde atual (Unimed e Sul Amé-
rica). Todos os funcionários do HSBC devem ser bem recebidos e 
o banco deve dar as informações necessárias ao esclarecimento. O 
Sindicato está presente e acompanhando todo o processo em defesa 
dos direitos dos trabalhadores.

HSBC

Vários temas foram discutidos
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Ser sindicalizado é fortalecer 
suas lutas, suas reivindicações 
em todas as instâncias, sejam 
nas mobilizações da categoria; 
nas mesas de negociações, entre 
patrões e empregados; na justiça; 
na política, enfim, o nosso poder 
de ação aumenta contra qualquer 
tipo de exploração. Com isso, 
garantimos nossas conquistas 
e ampliamos nossos direitos e 
benefícios. 

Quanto maior o número de 
bancários do Bradesco sindicali-
zados, maior o poder de ação do 
Sindicato contra as injustiças e as 
explorações, nas negociações por 
meio do sindicato. O Sindicato 
somos todos nós fortalecendo a 
luta da nossa categoria.

Contra a terceirização 
Segundo pesquisa da USP, o salário 
do trabalhador terceirizado é me-
nor de 30% até 66% em relação aos 
contratados diretamente. Os tercei-
rizados têm contratos de no máximo 
dois anos, têm a mesma responsabi-
lidade dos trabalhadores contratados 
diretamente e são discriminados. O 
trabalho análogo ao escravo em 90% 
dos casos é de terceirizados. Quatro 
em cada cinco mortos por acidente 
de trabalho são terceirizados. 

Contra as privatizações 
Querem entregar de ‘mão beijada’ 
as nossas riquezas e a classe traba-
lhadora irá lutar contra isso. Querem 
acabar com os direitos dos trabalha-
dores e rasgar a CLT.

Ao permitir que a convenção coletiva 
prevaleça sobre normas legais, o ne-
gociado sobre o legislado, você abre 
espaço para que, em épocas de crise 
como a que vivemos agora, patrões 

falem: ou seu 
emprego ou o 
pagamento de 
hora extra. E 
muitos traba-
lhadores, com 
a corda no pes-
coço, vão topar 
medidas que 
retiram direitos 
para manter o 
trabalho.

Contra a 
Reforma da Previdência 
O Ajuste Fiscal e a Reforma da 
Previdência precisam ser barrados! 
Não podemos aceitar que igualem a 
idade de aposentadoria de mulheres e 
homens. Ampliando a idade mínima 
de aposentadoria das mulheres 
para 65 anos desprezando a dupla e 
tripla jornada a que são submetidas. 
A Reforma da Previdência é um 
ataque direto e cruel aos direitos 
dos trabalhadores. A Previdência 

não tem déficit. Isso não passa de 
manobra política para justificar maior 
exploração da classe trabalhadora e 
enriquecer os banqueiros.

O Sindicato e a Intersindical - Cen-
tral da Classe Trabalhadora não 
apoiam nenhum governo que retire 
os direitos dos trabalhadores, ne-
nhum direito a menos, a favor da 
democracia independente de patrões, 
partidos e governos.

ll Jornada de 6 horas - em 1934, 
na primeira greve nacional da categoria;

ll Sábado livre - greve de 1962

ll Auxílio creche babá - após am-
pla mobilização das bancárias em todo 
o país, é uma conquista dos anos 80; 

ll Vale Transporte - A partir de ou-
tubro de 88, os trabalhadores passaram 
a ter direito à complementação do que 
exceder a 6%. Em negociação, os ban-
cários reduziram para 4% o gasto com 
transporte. O que excede é custeado 
pelo banco; 

ll Vale Refeição - Conquista da 
campanha de 90; 

ll Vale Alimentação - Conquista 
da campanha de 94; 

ll Plano de Saúde - Conquista da 

campanha de 90; 

ll Inclusão de maridos das 
funcionárias do Bradesco no Plano de 
Saúde depois de ação judicial ganha 
pelo Sindicato de Santos e Região;

ll Reajustes acima da inflação - 
nas últimas campanhas salariais;

ll PLR - Conquista da campanha de 
95; Nova fórmula da PLR linear com dis-
tribuição mais equilibrada desde 2008;

ll 13ª cesta alimentação - Con-
quista na campanha de 2007;

ll Vale-cultura - conquista na 
campanha de 2013;

ll Abono assiduidade - conquista 
na campanha de 2013.

Sindicato e a Intersindical na luta!

As conquistas começam pelo Sindicato!

Intersindical na defesa dos trabalhadores


