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O Itaú Unibanco, o maior banco da América 
do Sul, apresentou lucro recorde de R$ 11,942 
bilhões entre os meses de janeiro e junho 
deste ano, alta de 25,7% em relação ao mesmo 
período do ano passado. É o maior lucro entre 
os bancos brasileiros para o período. Apesar do 
resultado estrondoso, porém com sua reno-
mada incoerência e exploração, a instituição 
seguiu na contramão do emprego demitindo 
mais de 2.400 bancários. 

O número de empregados passou de 87.420 
em junho de 2014 para 85.028 no fi nal de ju-

nho de 2015, redução 
de 2.392 empregos 
em 12 meses. No ano, 
foram 1.164 demis-
sões e no trimestre 
745.

“Somente em nossa 
região até o início 
de agosto foram 61 
demitidos. Precisa-
mos de mobilização dos funcionários organiza-
dos pelo Sindicato para barrar as demissões”, 

explica Elcio Quintas, dirigente do Sindicato e 
funcionário do Itaú.

A diretoria do Sindicato reestruturou seu 
departamento jurídico para melhor atender a 
toda a categoria bancária da Baixada Santista. 
Desde 03/08/2015, o corpo jurídico traba-
lhista, cível e criminal tem novos advogados 
que, agora, atendem os(as) bancários(as) de 

2ª a 5ª feira, das 9h às 18h, sendo pela manhã 
reservada para homologações e à tarde para 
as consultas. Já na 6ª feira, das 9h às 12h, é 
reservada para homologações, à tarde não 
haverá atendimento, por conta de reunião 
organizacional semanal.

Somente as causas trabalhistas precisam de 
agendamento. As consultas cível e criminal 
são por ordem de chegada de segunda a sexta. 
Todo atendimento é gratuito!

Portanto, a jornada foi estendida e os advoga-
dos anteriores não respondem mais pelo Sin-
dicato. “A ideia foi melhorar o atendimento 
com mais advogados atendendo durante todo 
o horário comercial”, explica Eneida Koury, 
secretária geral do Sindicato.

Setor jurídico é reestruturado para 
melhor atender a categoria

A 18ª Festa do Chope tradicionalmente promo-
vida pelo Sindicato dos Bancários de Santos 
e Região acontece no Dia do Bancário, 28 de 
agosto (sexta-feira), no Ilha Porchat Clube 
(Alameda Paulo Gonçalves, 61- São Vicente).

A novidade fi ca por conta do chope Heineken, 
que será servido à vontade aos convidados. 
A festa começa às 22h e segue até às 2h. 
Também serão servidos refrigerantes e água. 
As bandas Digo e Vibephonicos (samba-rock, 
soul e MPB) e Black Jack (clássicos do rock), 
além da animação do DJ Juba Garcia vão dar 

show para o público devido ao sucesso do ano 
passado. 

O convite custa R$ 50,00 (mesmo valor do 
ano passado). Quem é sindicalizado tem a 
vantagem de poder levar um (a) acompa-
nhante, além de ganhar uma caneca da festa. 

Os convites já estão disponíveis para venda. 
Você pode garantir o seu com os diretores 
ou na sede do Sindicato, que fi ca na Avenida 
Washington Luiz, 140, Encruzilhada, Santos. 
O telefone é 3202-1670.

18ª Festa do Chope no Ilha Porchat Clube

Itaú fatura R$ 11,942 bilhões 
e demite 2.400 bancários
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As demissões são frutos da exploração segundo 
as regras do desumano sistema capitalista. Neste 
sistema, o acúmulo de riqueza deve ser atingi-
do a qualquer custo. O ser humano, na equação 
do capitalismo, é taxado como Capital Variável 
que produz a mais valia e o consequente lucro, 
através do chamado sobretrabalho (por exemplo, 
nas seis primeiras horas de um dia o bancário 
reproduz o valor do seu salário, mas acaba por 
trabalhar mais tempo) é neste tempo extra (que 
o capitalista tenta prolongar ao máximo) que ele 
trabalha e não é pago que é criado o lucro.

Ou seja, o lucro surge do fato do bancário 
trabalhar mais do que o socialmente necessário 
(por conta da exploração) e é este excedente, não 

pago (que o capitalista se apropria) que se chama 
lucro. Ele cresce quando a jornada é prolongada 
com a sobrecarga de 
trabalho, acúmulo de 
função, jornada esten-
dida etc. 

Exemplo
Vamos pegar o exem-
plo de cada traba-
lhador do Itaú, que 
produziu o maior lucro 
líquido (entre a cate-
goria) de R$ 67.773,62 
(fonte: Dieese) somen-
te em março deste ano. 

Vamos utilizar como parâmetro quem recebe cer-
ca de R$ 3 mil, portanto ganha R$ 25 por hora, 
mas lucra para o Itaú R$ 565 por hora, em menos 
de 6 horas ele já pagou o seu salário !!!! 

Faça sua conta
Divida o lucro (tabela ao lado) por 120 horas e 
depois o valor de seu salário pelas mesmas 120 
horas, que conforme a CLT e o Acordo Coletivo 
são as horas de trabalho mensal da categoria (não 
comissionada), veja quanto você produz de lucro 
por hora e quanto o banco lhe remunera por estas 
horas e em quanto tempo, aproximadamente, 
você produz seu salário para o banqueiro.

CAMPANHA SALARIAL 2015

Em menos de 6h de trabalho 
bancários pagam seus salários!

Os(as) bancários(as), da base do 
Sindicato, aprovaram a minuta 
de reivindicações nacionais da 
Campanha Salarial 2015/2016 em 
assembleia, dia 10/8. As reivindi-
cações foram entregues, em 11/08, 
para Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban), com as pautas específi cas 
dos bancários do BB e Caixa, pelo 
Comando Nacional da Campanha. Na 
1ª reunião, dia 19, sobre emprego, os 
bancos não assumiram compromisso 
com a manutenção dos empregos.

Remuneração
Reajuste salarial de 16% (incluindo reposição 
da infl ação mais 5,7% de perdas salariais); 
PLR: três salários mais R$7.246,82 ; Piso 
do Dieese: R$3.299,66 (junho/2015); vales 
alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-
-creche/babá: R$788,00 ao mês para cada 
(salário mínimo nacional) e melhores condi-
ções de trabalho com o fi m das metas e o 
assédio moral.

Emprego
Fim das demissões, mais contratações, fi m 
da rotatividade e combate as terceirizações 
diante dos riscos de aprovação do PLC 30/15 
no Senado Federal, além da ratifi cação da 
Convenção 158 da OIT, que coíbe dispensas 
imotivadas; plano de Cargos, Carreiras e Salá-
rios (PCCS) para todos os bancários; auxílio-
-educação: pagamento para graduação e pós.

Segurança
Prevenção contra assaltos e sequestros: perma-
nência de dois vigilantes por andar nas agên-
cias e pontos de serviços bancários, conforme 
legislação. Instalação de portas giratórias com 
detector de metais na entrada das áreas de 
autoatendimento e biombos nos caixas. Aber-
tura e fechamento remoto das agências, fi m da 
guarda das chaves por funcionários.

Igualdade de oportunidades
Fim às discriminações nos salários e na 
ascensão profi ssional de mulheres, negros, 
gays, lésbicas, transsexuais e pessoas com 
defi ciência (PCDs).

Reivindicações 
da categoria 
são entregues 
à Fenaban

Principais reivindicações da 
Campanha Salarial 2015

Todo o resto do mês é para ganhar bilhões para os banqueiros. Chegou 
a hora de exigirmos salários melhores, a nossa parte deste lucro de 
bilhões produzidos pela categoria e o fi m das demissões!!!

LUCRO LÍQUIDO POR EMPREGADO (R$)

BANCO MARÇO 2015 (R$) EM QUANTAS HORAS BANCÁRIO PAGA SALÁRIO

Itaú Unibanco 67.773,62 Com menos de 6 horas pagou o seu salário

Bradesco 45.000,84 Com 8 horas pagou o seu salário

Banco do Brasil 32.718,89 Com 11 horas pagou o seu salário

Santander 27.102,58 Com 13 horas pagou o seu salário

Caixa Eco. Federal 15.434,31 Com 23 horas pagou o seu salário

Obs.: o parâmetro salarial para o calculo é de R$ 3.000,00 Fonte: Dieese e Imprensa SEEB Santos
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A Intersindical – Central da Classe Trabalhado-
ra, a diretoria do Sindicato, o MTST, O MST, 
a UNE, o PSOL, outras centrais sindicais e 
dezenas de movimentos sociais organizaram a 
manifestação de 20/08, em São Paulo, que reu-
niu 100 mil pessoas, que marcharam do Largo 
da Batata (Pinheiros) até a Av. Paulista (MASP), 
numa frente social de mobilização envolvendo 
todos os setores dispostos a combater a ofensiva 
da direita no Congresso, o ajuste fi scal do minis-
tro da Fazenda Joaquim Levy; a Agenda Brasil 
de Dilma e Renan Calheiros. Os trabalhadores e 
os movimentos sociais também pediram o afas-
tamento de Eduardo Cunha no ato a exemplo do 
PSOL no Congresso.

A Agenda Brasil é mais um pacote de mal-
dades contra os trabalhadores que prevê a 
regulamentação da Terceirização, tomar áreas 
indígenas para o agronegócio, invadir áreas de 
preservação com licenças ambientais, cobrança 
por serviços do SUS (retirado por pressão dos 
movimentos sociais) e ampliação da idade mí-
nima para aposentadoria. “As propostas vão no 
mesmo caminho do ajuste fi scal que reduziram 
o seguro desemprego, difi cultaram o acesso ao 
auxílio doença e à aposentadoria”, esclareceu 
Eneida Koury, Secretária Geral do Sindicato e 
da Coordenação Nacional da Intersindical.

“Esta é a melhor resposta que a classe trabalha-
dora e nossas organizações podem dar a essa 
grave crise política, social e econômica de des-
dobramentos incertos. Para que esta crise não 
ataque a classe trabalhadora é necessário que os 
setores populares tenham disposição de enfren-
tar a ofensiva da direita, o ajuste fi scal e Agenda 
Brasil do governo e das elites”, diz Ricardo 
Saraiva Big, um dos organizadores da marcha, 
Presidente do Sindicato e Secretário de Relações 
Internacionais da Intersindical.

A política econômica de Levy e a Agenda Brasil
de Renan e Dilma, que arrocha os

trabalhadores foram criticadas

Intersindical organiza luta por mais direitos, 
contra a direita e o ajuste fi scal do governo

Na Paulista a marcha reuniu 100 mil

Ricardo Saraiva Big
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