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BB: Assembleia para 
defl agrar greve de 24h

Local: 
Sede Sindicato dos Bancários
Av. Washington Luiz, 140 - Canal 3 - Santos

Greve de 24h
dia 30/0426 de abril

sexta-feira
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Paralisação contra 
demissões no Itaú
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Prazo de 48 horas para 
entregar no local de 

trabalho, com protocolo.

A exploração aumentou desde que os banqueiros 
têm como tática utilizar a renda variável como 
principal objetivo dos bancários (leia quadro abai-
xo). A renda variável aumenta o volume de metas 
e rebaixa salários fi xos. Aliado a isto, para lucrar 
ainda mais com o trabalho da categoria, vem demi-
tindo em massa e a falta de funcionários é geral.

A falta de trabalhadores para executar as funções e 
vender produtos, sempre com rapidez para cumprir 
metas pressiona os bancários a cometer irregulari-
dades por medo de repreensões, muitas vezes car-
regadas de assédios.

Um exemplo muito comum é a imposição ao fun-
cionário de ter em mãos o cartão de supervisor, 
para liberar transações e agilizarem os serviços 
em busca de metas (resguarde-se tirando cópia do 
termo que você foi obrigado a assinar). Outra irre-
gularidade são gestores pressionarem os subordina-
dos para burlar o tempo de suas fi las nas agências, 

porém caso a auditoria descubra os mesmos subor-
dinados podem tomar advertências ou até serem 
demitidos por justa causa. Sabemos que a corda 
sempre arrebenta do lado mais fraco! 

“Não execute transações que fogem 
de sua responsabilidade, resista e de-
nuncie ao Sindicato. A única solução 
é lutarmos juntos para contratação de 
mais trabalhadores, contra as metas e 
por duas ou três jornadas de trabalho, 
conforme o horário de atendimento dos 
bancos; salários fi xos e não variáveis, 
fi m do acúmulo de funções e outros 
direitos”, afi rma Ricardo Saraiva Big, 
Presidente do Sindicato dos Bancários 
de Santos e Região.

Portanto resista e denuncie ao Sindicato 
às várias pressões da chefi a para traba-
lhar de forma perigosa e irregular, com 

o único objetivo de alcançar as metas das agências, 
para que os bancos lucrem mais bilhões em cima 
do trabalho duro e de demissões.

É importante que o bancário, quando estiver doente, entregue laudo ou atestado médico imediatamente na agência, para se resguardar contra 
demissão e afaste-se para fazer o tratamento. É um equívoco achar que ao não entregar o atestado médico o banco irá preservar o emprego.

O Sindicato dos Bancários de Santos e Região, 
Intersindical, movimentos sociais e partidos de es-
querda, convidam para o Ato Político e Cultural na 
Praça da Sé em comemoração ao 1º de maio, Dia 
Internacional da Classe Trabalhadora.

O Ato do 1º de maio na Praça da Sé já virou tradi-
ção e é um contraponto às festividades milionárias 
promovidas com dinheiro público e de empresários 
por centrais sindicais pelegas. 

A luta pela redução da jornada 
de trabalho, o combate ao ge-
nocídio do povo negro e pobre 
na periferia, a defesa de direitos 
sociais fundamentais como ser-
viços públicos de qualidade e 
reforma agrária, fazem parte das 
questões centrais apresentadas 
pelas entidades e partidos que 
convocam o ato.

Os bancos têm reduzido o número de trabalhadores 
por local de trabalho, paralelamente à introdução 
de novas tecnologias. Vêm exigindo, cada vez 
mais, aumento da produtividade de cada bancário 
para suprir as lacunas deixadas pelas demissões.

O banqueiro gera aumento de desemprego e, ao 
mesmo tempo, de doenças profi ssionais, principal-
mente Depressão, Transtorno do Pânico, Ansie-
dade, Insônia, todas psicológicas; e LER/DORT, 
física. Os bancos buscam fugir da responsabilidade 

sobre a situação, contribuindo diretamente para 
seu agravamento, além das difi culdades que somos 
obrigados a enfrentar no Instituto Nacional de Se-
guridade Social – INSS - para assegurar o reconhe-
cimento da doença como sendo do trabalho.

Por isso é importante que o bancário (a) entregue 
o laudo e atestado médico imediatamente à chefi a 
ou no recurso humano e se afaste para fazer o tra-
tamento.

Não se iluda, caso você não entregue o atestado 
médico no banco você perderá seu emprego ao 
invés de preservá-lo!

Com a nova lógica de expansão do sistema capi-
talista neoliberal, a partir de 1980, os custos com 
os salários passam a ser vistos como essencial-
mente variáveis. Ou seja, o capital só quer pagar 
estritamente a quantidade de trabalho que usa. 

O objetivo dos patrões é que, num futuro próxi-
mo, caberá aos funcionários providenciarem seu 
próprio transporte, refeição, aperfeiçoamento, 
plano de saúde etc. Trata-se de uma espécie de 
auto-exploração via correspondente bancário, 

fl exibilização da CLT, terceirizações e quarteiri-
zações.

Um excelente exemplo é a queda de remunera-
ção de várias categorias, o aumento das metas e 
políticas salariais determinadas por rendas vari-
áveis.

Daí a importância dos trabalhadores unidos para 
lutar por seus empregos, direitos e salários dig-
nos, organizados pelos Sindicatos. Os bancários 

devem se manifestar, protestar com paralisações 
ou através de greves por aumentos fi xos bem aci-
ma da infl ação, que incida realmente no FGTS, 
na previdência complementar e na aposentado-
ria, para resguardar seus direitos e ter uma vida 
digna quando não puder mais trabalhar ou caso 
contraia uma doença.

As metas são individuais. 
A luta deve ser coletiva!

A diretoria do Sindicato alerta toda a categoria bancária para não cometer irregularidades no expediente de trabalho, principalmente por pressão de seus superiores para cumprir metas. Muitos bancários estão sendo demitidos, alguns por justa causa. 
Outros estão ameaçados com demissões por auditorias. Este alerta é geral para os funcionários dos bancos públicos e privados. Denuncie ao Sindicato!!!
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ALERTA GERAL AOS BANCÁRIOS

Renda variável gera auto-exploração

Não esconda a doença do banco

1º de maio de luta na Praça da Sé

Atestado Médico

! !! !! !

Todos ao 1º de maio de luta na Praça da Sé. Participe!
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A diretoria do Sindicato convoca todos os funcio-
nários do Banco do Brasil a participar de assem-
bleia, dia 26 de abril (sexta-feira), às 19h, na Av. 
Washington Luiz (canal 3), em Santos/SP, para 
defl agrar greve de 24h em protesto ao novo Plano 
de Funções implantado unilateralmente. 

Ao invés de valorizar os trabalhadores que contri-
buíram para que o banco tivesse um lucro de R$ 
12 bilhões, o BB cria um plano de funções para 
retirar direitos dos funcionários. As gratifi cações 
dos comissionados foram reduzidas. Àqueles que 

ganham abaixo do VR tornam-se mais dependentes 
do complemento de função, que segundo o próprio 
banco é temporário e variável.

Para os que recebem acima do VR, o banco cria a 
verba Ajuste de Função, que também é temporária, 
o que transforma o garantido por direito em duvi-
doso. Todos saem perdendo.

O único que ganha com o Plano é o BB. E o que 
sobra para os trabalhadores é muito assédio para 
cumprir metas e descomissionamentos. 

“Vamos dar um basta construindo a luta com um 
movimento nacional. Só com união poderemos 
mudar esta realidade”, ressalta Eneida Koury, fun-
cionária do BB e Secretaria Geral do Sindicato. 

O movimento sindical nacional 
convoca todos para a greve de 
24h, no dia 30 de abril.

Os bancários e a diretoria do Sindicato paralisa-
ram, das 10h às 12h, cinco agências do Itaú no 
Centro de Santos/SP, dia 18/04. O protesto foi na-
cional e seguido pelo movimento sindical de todo o 
país contra  milhares de demissões, a falta de fun-
cionários e horário estendido de atendimento sem 
contratação de trabalhadores.

O Itaú lucrou R$ 14.043 bilhões, em 2012. Para 
obter este resultado, a diretoria do banco demitiu 
mais de 9.000 bancários para reduzir a folha de 
pagamento e, com isso, oferece atendimento cada 
vez mais precário e explora seus funcionários com 
metas desumanas fazendo com que trabalhem por 
três trabalhadores, pois a sobrecarga é terrível.

Os bancários estão adoecendo, porque alguns estão 
trabalhando mais de 10 horas por dia. Não é por 
acaso que a categoria bancária conquistou a jor-
nada de 6 horas, desde 1934. O trabalho bancário 
é estressante e a responsabilidade de lidar com 
dinheiro e documentos de terceiros é enorme. Por 
conta disso, muitos contraem doenças.

Os novos horários estendidos de atendimento, de 
algumas agências, têm início às 8h e o encerra-
mento às 20h. É importante salientar que o artigo 
224 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) 
afi rma que a jornada da categoria bancária é de 
seis horas diárias de segunda a sexta-feira. O que 
obriga o banco Itaú a contratar mais bancários e 
abrir dois turnos de trabalho, o que não está acon-
tecendo.

Agência José Menino/Santos tem problema de assédio
Várias denúncias e investigações dos diretores do Sindicato têm registrado que estão havendo maus tratos, 
inclusive com assédios, aos funcionários da agência do Itaú no José Menino, em Santos. A diretoria do 
Sindicato vai tomar as devidas providências contra o gerente que pratica assédio contra os trabalhadores.

De várias unidades estão surgindo denún-
cias de pressão, assédios, humilhações, 
várias demissões (16), de janeiro a abril de 
2013, por parte da diretoria do banco e da 
superintendência do Santander na Baixada 
Santista. 

O banco diminui funcionários e triplica 
metas (leia matéria sobre renda variável na 
pág. 2). Entre as humilhações estão: caso 
os subordinados não cumpram as desuma-
nas metas são obrigados a fazerem treina-
mento de capacitação para vender, se não 
conseguirem novamente seu chefe vai até 
a agência e fi ca ao seu lado observando o 
trabalho, numa verdadeira prática de assé-
dio moral. 

Os bancários não aguentam mais trabalhar 
no Santander 26 pediram desligamento de 
janeiro a abril de 2013.

O Sindicato está de olho e irá defender os 
direitos dos bancários (as). “Já estamos 
tomando as devidas providências”, ressalta 
Fabiano Couto, funcionário do Santander e 
Secretário de Comunicação do Sindicato.

Assembleia dos funcionários do 
BB para deflagrar greve de 24h

Bancários paralisam agências 
do Itaú em Santos

Local: Av. Washington Luiz, 140

Dia: 26/04
Horário: 19h

Santander pressiona 
e demite bancários

Todas as unidades do centro de Santos foram paralisadas

4


