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Depois de muita luta do mo-
vimento sindical e 11 dias do 
término da greve nacional dos 
bancários, em 22 de outubro de 
2013, os trabalhadores do Itaú 
se reuniram em assembleias e 
aprovaram o Programa Comple-
mentar de Resultado (PCR).

Os valores foram pagos três dias 
após a aceitação da proposta 
feita pela direção do banco.

Conforme o acordo, os funcio-
nários receberam R$ 1.950,00 
neste ano, que representa rea-
juste de 8,33% em relação aos 
R$ 1.800,00 pagos ano passado.

No ano que vem os funcionários 
receberão R$ 2.080,00, quantia 
6,67% maior que o montante 
de 2013. Nos dois casos não há 
desconto da Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR) geral 
da categoria.

Ampliação das bolsas de  
estudo 
Outra garantia conseguida no 
novo acordo é a ampliação da 
abrangência das bolsas de es-
tudo. Agora elas vão além da 
primeira graduação, atingindo 
também a pós ou a segunda gra-
duação. São cinco mil bolsas no 
valor de R$ 320,00 ao mês cada, 

sendo mil reservadas para pesso-
as com deficiência.

Vale Cultura 
Outra conquista nesta Campanha 
Salarial 2013 foi o Vale Cultura. 
O banco deve se credenciar junto 
ao Programa Federal do Vale 
Cultura.Os funcionários que ga-
nham até cinco salários mínimos 
vão receber, a partir de 01 de 
janeiro de 2014, o cartão recarre-
gável no valor de R$ 50,00 men-
sais. O Vale pode ser utilizado 
em cinemas, peças de teatro ou 
atividades culturais devidamente 
inscritas pelo governo federal no 
programa.

www.santosbancarios.com.br

Aumento no valor do PCR é 
conquista da luta sindical
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Demissões em massa aterrorizam funcionários
A diretoria do Sindicato dos Ban-
cários de Santos e Região vem 
combatendo as demissões em 
massa desde 2011, com paralisa-
ções, manifestações, entregando 
relatórios sobre o fato nacional-
mente; incentivando deputados 
federais a protestarem contra as 
demissões, como fez o parla-
mentar Ivan Valente (PSOL), no 
Congresso Nacional.

Por conta da combatividade em 
nível nacional, o Sindicato sofreu 
ataques do Itaú que tentou im-
pedi-lo de fazer manifestações e 
paralisações na frente das unida-
des em defesa dos funcionários, 
com multas judiciais aviltantes.

O Itaú dá o nome de “Projeto 
Eficiência” ou usa termos como 
reestruturação, mas o objetivo do 
banco e um só: reduzir quadros 
e fazer mais com menos, o que 
provoca horror nos trabalha-
dores. Uma série de dispensas 
na área de tecnologia em 2013 
deixou o ano marcado por um 

clima tenso.

O terrorismo velado faz com que 
as conversas nos corredores da 
empresa se pautem em possíveis 
listas com nomes dos futuros 
demitidos. O movimento sindi-
cal pressiona e o Itaú continua 
calado e demitindo. Precisamos 
fortalecer a entidade sindical 
para que a união e o esclareci-
mento de todos os funcionários 
tornem-se armas de defesa contra 
os ataques dos patrões. 

Não há justificativa

Nos primeiros nove meses deste 
ano, o Itaú atingiu o lucro líqui-
do de R$ 11,156 bilhões, valor 
5,8% maior do que o arrecadado 
no mesmo período do ano pas-
sado. Em contrapartida, o banco 
cortou 16.582 postos de trabalho 
entre março de 2011 e setembro 
de 2013. 

O quadro foi reduzido de 
104.022 trabalhadores para 

87.440, uma média de 522 vagas 
a menos por mês no período. É 
isso que o banqueiro chama de 
Projeto Eficiência!  Além disso, 
não é difícil imaginar que para 
quem continua na empresa fica a 
sobrecarga de trabalho e aumen-
to no assédio para o cumprimen-
to de metas.

Piora na eficiência

Por conta da grande quantidade 
de cortes que o Itaú faz, piorou 
seu índice de eficiência. A taxa 
de eficiência passou de 47,4% 
em 2011 para 48% este ano (o 
índice quanto maior demonstra 
um pior resultado). As receitas 
de prestação de serviços e tari-
fas bancárias atingiram R$ 17,5 
bilhões, com alta de 16%. Só 
com estas receitas o banco cobre 
156% do total de suas despesas 
de pessoal.
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No mesmo período do ano passa-
do a cobertura foi de R$ 147%.

Terceirização

Outra preocupação dos em-
pregados do Itaú e da diretoria 
do Sindicato é a respeito da 
terceirização que tende a cor-

rer solta dentro de setores do 
banco. Enquanto bancários são 
dispensados, muitos com ótimas 
avaliações, o trabalho está sendo 
terceirizado. 

A situação é apenas uma amostra 
do que irá acontecer com a classe 
trabalhadora em geral se for 
aprovado o Projeto de Lei (PL) 
4330, conhecido como PL das 
TERCEIRIZAÇÕES. A proposta 
que tramita no Congresso Nacio-
nal é um tiro na nuca do trabalho 
organizado no País, pois possi-
bilitará a retirada de uma série 
de direitos duramente conquis-
tados ao longo da história. Caso 
os banqueiros e o empresariado 
consigam aprová-la, toda a ca-
tegoria bancária será demitida e 
terceirizada com salários corta-
dos pela metade e sem nenhum 
direito atual conquistado por 
décadas. 

Por isso o Sindicato dos Bancá-
rios de Santos e Região luta con-

tra a aprovação do PL 4330. É 
preciso dizer não à terceirização! 
Fortaleça seus direitos e salários 
sindicalizando-se, a luta é feroz!

Sugestão de quadro com 
alguns dados sobre o Itaú

- No 3º trimestre, o lucro líquido 
recorrente do Itaú foi de R$ 4 
bilhões (alta de 17,9% sobre o 
mesmo período de 2012)

- O ativo total do banco atingiu 
R$ 1,1 trilhão em 30 de setembro 
de 2013, com aumento de 2,4% 
em relação ao final do trimestre 
anterior e evolução de 12,8% 
sobre o ano anterior.

- Entre junho de 2011 e setembro 
de 2013, os ativos por funcio-
nário cresceram 55,6% (de R$ 7 
milhões para R$ 11 milhões). A 
carteira de crédito por funcioná-
rio subiu de R$ 3 milhões para 
R$ 4,8 milhões por funcionário 
no período (aumento de 44,6%).

Sindicato paralisa agência por falta de 
condições de trabalho
A agência do Itaú da Avenida 
Antônio Emmerich, em São 
Vicente, foi paralisada dia 01/11 
por falta de condições de traba-
lho durante todo o dia.

O problema é o calor dentro da 
unidade, resultado do furto do 
aparelho central de ar-condicio-
nado do banco, em outubro. 

De acordo com a diretoria do 
Sindicato dos Bancários de San-

tos e Região, o reparo do sistema 
foi abandonado porque os técni-
cos receberam um chamado para 
atender uma ocorrência em outra 
agência e deixaram o trabalho 
pela metade. O Sindicato já 
havia conversado com os gesto-
res da agência e dado prazo para 
solucionar a falta de refrigeração 
no imóvel. Além do calor e a di-
ficuldade para respirar relatados 
por funcionários, a direção do 
Sindicato constatou, na vistoria 

que fez mês passado, a existência 
de fiação exposta no local onde 
o aparelho de ar-condicionado 
ficava, o que causaria riscos para 
bancários e clientes. Na ocasião 
o Ministério do Trabalho foi 
acionado.

O Sindicato já protocolou carta 
solicitando a manutenção dos 
sistemas de refrigeração em to-
das as unidades do banco, como 
em 2012.
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O supervisor operacional do banco 
Itaú, Gilson de Oliveira Castro, 
teve um ataque cardíaco em pleno 
expediente na agência 0052 do Gua-
rujá, dia 07 de novembro de 2013. 
O bancário foi internado na UTI do 
hospital Santo Amaro, também em 
Guarujá. A agência em que Castro 

trabalha é a maior do Itaú na cida-
de, uma unidade de porte grande. 
Existiam dois cargos de supervi-
sores, este ano um foi cortado. Por 
isso, ele acumulou serviços de dois 
tesoureiros. A diretoria do Sindicato 
já foi visitá-lo e está apurando o 
que gerou o ataque e as condições 

de trabalho na agência. Como se 
não bastasse o Itaú não quer abrir 
CAT (Comunicado de Acidente de 
Trabalho). O Sindicato vai defender 
os direitos de Castro. Sempre é bom 
lembrar que o banco Itaú demitiu 
16.582 bancários, entre março de 
2011 e setembro de 2013.

Bancário do Itaú sofre ataque cardíaco 
no trabalho

O departamento jurídico do 
Sindicato conseguiu reintegrar 
quatro funcionários demitidos 
injustamente. Os associados da 
entidade tiveram todo apoio da 
diretoria. Isto comprova que o 
banco está demitindo ilegalmen-
te. Por isso é preciso estar alerta 
e filiado para se defender!

O fortalecimento da luta por me-
lhores condições de trabalho, mais 
direitos e uma melhor remunera-
ção da categoria bancária surge a 
partir de uma maior participação da 
base. Isto somente é possível com 
a sindicalização para manter viva a 
luta sindical, que é responsável pela 
maior parte dos direitos e con-
quistas dos trabalhadores. O nosso 
sindicato participa com destaque 
nacional das principais lutas políti-
cas sindicais desde 1933, quando foi 
fundado.

Exemplos recentes dessas conquis-
tas são os auxílios alimentação e 

refeição, cesta-básica, convênios 
médicos subsidiados ou gratuitos, o 
anuênio, os reajustes salariais acima 
da inflação, a jornada de seis horas, 
as portas giratórias e os equipa-
mentos de segurança obrigatórios, 
a Participação nos Lucros e Resul-
tados, entre outras. A maior parte 
dos direitos foi conquistada com 
grandes greves, prisões e até mortes 
de bancários durante décadas.

À medida que passam os anos, a 
luta sindical torna-se mais árdua 
contra os banqueiros e o sistema 
de governo capitalista neoliberal. 
Todos os anos os trabalhadores têm 

como objetivo lutar para man-
ter seus direitos e empregos, que 
tentam extinguir com a PL 4330 e 
a implantação da TERCEIRIZA-
ÇÃO do serviço bancário; e outros 
ataques dos patrões.

Sindicato reintegra 
quatro demitidos  
em 2013

Defenda e proteja seu salário, 
direitos e emprego

A trabalhadora foi demitida e 
engravidou durante o período 
correspondente ao aviso prévio. 
Ela tinha direito à estabilidade 
no emprego até cinco meses 
após o parto.

Sindicalize-Se e tenha o Sindicato ao Seu lado para defendê-lo!

EntrE Em contato com os dirEtorEs do itaú

Nome Telefone Email
Aline Sandoval 7823 9339 alinesandov@hotmail.com
Carla Renata Silva Alvarez 9 9181 1882 carla@santosbancarios.com.br
Claudio Rodrigues Izidorio 9 9704 6227 claudiori77@gmail.com
Debora Gomes dos Santos 9 9139 8413 debyygs@ig.com.br
Elcio Martins da Quinta 7803 4759 elcioquinta@ig.com.br
Fabiane Marcelino Pinheiro 9 9186 0876 bial801@hotmail.com
Luciano Quartieri 9 9186 2717 lquartieri@ig.com.br
Marcia Aparecida Santos 9 9172 2197 marciacaragua@hotmail.com
Marcio da Silva Fidencio 9 9186 5541 marcio@santosbancarios.com.br
Walmir Gomes 9 9186 3867 walmir@santosbancarios.com.br

Sindicato garante 
indenização de 
funcionária grávida

A matéria na íntegra  
pode ser lida no site:  

www.santosbancarios.com.br


