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Itaú usa desculpa
esfarrapada para demitir

O Itaú se vale de qualquer subterfúgio para demitir por
justa causa. Fique atento!

demissões como essa, o Itaú usa seu código de ética,
documento que não está acima das leis trabalhistas.

Um bancário com mais de 20 anos de profissão foi
dispensado apenas por enviar um e-mail com assunto
corporativo para seu endereço pessoal. Para justificar

Orientamos aos bancários que não assinem nenhuma
carta da inspetoria e não enviem e-mails corporativos
para o endereço pessoal. Procurem o Sindicato!

www.santosbancarios.com.br
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#semprenaluta!
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Bancários produzem lucro e vivem terror no Itaú

Banco segue usando qualquer desculpa para mandar funcionários embora sem pagar verbas indenizatórias;
bancários que enfrentarem essa situação devem procurar o Sindicato
FEITO PARA
Avaliação de performance
O lucro recorde de R$ 23 bilhões
EXPLORAR, DEMITIR,
O clima de terror faz parte da rotina dos
ostentado pelo Itaú no ano passatrabalhadores e das trabalhadoras do
do, que foi conseguido à custa da
SOBRECARREGAR,
banco porque as demissões são feitas sem
classe trabalhadora, pouco importa
digitaú_
justificativas plausíveis. Os gestores usam
para os gestores do banco. O Itaú
como desculpa as “avaliações de perforsegue aterrorizando seus empreADOECER, ASSEDIAR ...
mance”.
gados com um grande número de
demissões nas últimas semanas.
Na Baixada Santista, entre janeiro e abril
VOCÊ
Em 12 meses (de março de 2015
até março de 2016), o banco cortou
2.902 postos de trabalho (610 só
no 1º trimestre deste ano) e fechou
154 agências convencionais. Enquanto isso, entre janeiro e março
deste ano o banco lucrou mais R$
5,235 bilhões.

deste ano, vários bancários foram demitidos e a intenção dos banqueiros é eliminar
10% dos empregados até o final de 2016.
Só a mobilização da categoria poderá
frear esse massacre!
A rotatividade é tão grande que há casos
de trabalhador mandado embora menos de
seis meses depois de ter sido promovido.

AGÊNCIAS DIGITAIS

Pessoas com deficiência
têm representação
no Sindicato

aumentam exploração
e assédio

Buscando ampliar os debates, a inclusão e a acessibilidade das pessoas com deficiência (PCDs) que
trabalham em bancos na Baixada Santista, o Sindicato dos Bancários de Santos e Região tem em sua
diretoria uma referência para essa parcela da categoria: o diretor Cláudio Salgado, do Itaú, representa
os bancários e seus familiares PCDs na região.

 Carteiras inchadas
 Cliente “virtual” continua frequentando agências físicas
 Agências físicas ficam sobrecarregadas, pois há
mais clientes por agência e menos trabalhadores
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O fechamento de agências na região gera
medo, adoecimento e acúmulo de serviço
nas unidades que sobram. Com a suposta migração de clientes para a agência
digital, carteiras são fechadas nas unidades físicas. Porém, na prática, os clientes
migrados continuam frequentando as

CURTA NOSSA PÁGINA
NO FACEBOOK:
facebook.com/santosbancarios

 Adoecimento dos trabalhadores que ficam nas
agências
 Exploração e assédio contra os bancários que
vão para as agências digitais

agências convencionais.
Estamos recebendo relatos de feedbacks e
advertências onde o gestor fala uma coisa
e escreve outra. Muito cuidado antes de
dar ciência ou assinar advertências. Denuncie os casos para o Sindicato.

Veja como
denunciar
O assédio, tanto moral quanto sexual, no trabalho acontece com frequência e muitas vezes
escondido. Assédio é crime e pode render pena
de até dois anos de prisão, além de indenização
à vítima. Os bancários que são assediados, e
também seus colegas, devem avisar o Sindicato.
Utilize o Fale Conosco no site: www.santosbancarios.com.br ou fale com um diretor pelo fone
3202.1670.
Além de denunciar, é importante registrar com
gravações as pressões seguidas de humilhações
e ameaças desferidas. Assim como anotar datas,
horários e testemunhas do ocorrido, além de
outros documentos. Para isso, utilize-se do celular, e-mails, memorandos e outras formas que
demonstrem os fatos.
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Ilegítimo Temer escolhe banqueiro
do Itaú para comandar Banco Central
Ilan Goldfajn, nome conhecido dentro do Itaú por ser economista-chefe
e sócio do banco, assumirá a presidência do Banco Central (BC) e
será mais um porta-voz dos interesses dos banqueiros e empresários.
Desemprego e recessão, retardar a
aposentadoria, terceirização e juros
altos são algumas das ideias defendidas pelo novo presidente.
Em entrevista ao jornal Valor
Econômico, em maio do ano passado, Goldfajn afirmou que o PL da
Terceirização em trâmite no Senado
traria ganhos ao país por aumentar a
flexibilidade do mercado de trabalho. O que ele chama de flexibilização significa retirar direitos, fechar
postos de trabalho, aumentar a idade
mínima para aposentadoria e reduzir
custos pagando menos. Terceirização só interessa para os patrões.
Em 2013 ele escreveu que “O

Milhares nas ruas gritam: Fora Temer!

mercado de trabalho aquecido tem
gerado aumento de salários que,
repassados aos preços, têm gerado
resistência à queda da inflação. Na
atual conjuntura talvez seja necessário desaquecer temporariamente
tanto o consumo, adequando-o, no
curto prazo, à oferta mais restrita,
quanto o mercado de trabalho, para
permitir adequar os aumentos de

salário ao crescimento da produtividade do trabalho”.
Além de terceirizar, Goldfajn também defende desemprego e recessão
sob a alegação de combate à inflação. A classe trabalhadora não aceitará retirada de direitos e continuará
nas ruas contra o ilegítimo Temer e
todos os exploradores do povo!

Como será a terceirização para você e
seus filhos. Lute contra!
nnO salário do trabalhador terceirizado é menor de 30% até 66% em relação aos contratados diretamente, segundo pesquisa da USP
nnPara cada 10 acidentes com vítimas fatais no trabalho no Brasil 8 são trabalhadores terceirizados.
nnOs terceirizados têm contratos de no máximo dois anos
nnO trabalho análogo ao escravo em 90% dos casos é de terceirizados
nnAs empresas não terão mais responsabilidade com os direitos e riscos de acidentes de trabalho
dos seus trabalhadores

