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Banco demite para
favorecer executivos
O Banco Santander está fazendo
um brutal ajuste na sua estrutura com a demissão de mais de
4.000 funcionários no último ano
e o fechamento de 150 agências.
A grande tragédia é que os
executivos que aplicaram este
corte de trabalhadores em outros
países estão no Brasil, para aplicar a mesma cartilha. O objetivo
é demissão em massa e fechamento de unidades, ou seja,
corte de postos
de trabalho.
A consequência é o
aumento da já
atual sobrecarga de
trabalho,
assédio
moral e
adoecimento de milhares
de trabalhadores. Por isso, o
banco conquistou a liderança
no ranking de reclamações no
Banco Central, em 2013, e os
clientes estão cada vez mais
insatisfeitos com a piora do atendimento.

Em contrapartida, os diretores
do Santander receberam em
2013 a bagatela de R$ 4,7 milhões, o que equivale ao salário
de mais de 100 anos de um
gerente. Defendemos a contra-

tação de mais bancários, para
melhorar a qualidade do ambiente de trabalho, e principalmente
diminuir a quantidade de clientes
por bancário, que eram de 521,
ano passado, e hoje são 618.

Sindicalize-se e aumente a pressão e a luta contra os banqueiros!!!

www.santosbancarios.com.br
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Sindicato cobra soluções do
Santander para diversos problemas
Buscando resolver uma série
de problemas denunciados por
muitos trabalhadores do Santander na Baixada Santista nos
últimos meses, a direção do
Sindicato se reuniu, dia 10/6,
com representantes do banco
espanhol. O encontro foi na sede
do Sindicato. Foram abordados
principalmente três assuntos:
assédio para o cumprimento de
metas, irresponsabilidade com a
saúde do trabalhador e insegurança dos bancários nas agências.
Durante a reunião, o presidente
do Sindicato, Ricardo Saraiva
Big, deixou claro que “o Santander é o pior banco na relação
com o trabalhador. Metas são
um massacre psicológico para o
trabalhador e o banco gera um
clima de competição
para atingi-las. Toda
meta cria um transtorno”.

funcionário do Santander, Pedro
de Castro Júnior, lembrou que:
de acordo com dados do Procon,
o Santander apresenta o maior
número de reclamações de usuários do sistema ﬁnanceiro. Ele
também trouxe à discussão o
problema da falta de segurança e
assaltos nas agências bancárias,
em especial nas unidades da
Praia Grande. “É uma questão
que precisa ser melhor cuidada
pelo banco”.
Saúde
Os roubos nas unidades atingem
diretamente a saúde dos bancários, como destacou a secretária
de Segurança e Saúde do Trabalhador do Sindicato, Vanessa

Gonçalves. “Os assaltos acontecem e o Santander não tem
aberto os respectivos Comunicados de Acidente de Trabalho
(Cats). Os trabalhadores têm
medo de abrir a CAT e sofrer
perseguição e demissão posteriores”.
Durante a conversa, os representantes do banco espanhol aﬁrmaram que irão checar e analisar
as ponderações do sindicato para
deﬁnir o que pode ser “revisto
e ajustado”. Eles se comprometeram a dar um retorno o mais
rápido possível e a direção do
Sindicato continuará atenta às
práticas dos gestores do Santander.

Ele ressaltou também
que o sindicato está
disposto a melhorar
a relação com o Santander, mas que as
questões que precisam
melhorar são complexas. “Defendemos
o interesse dos trabalhadores e há muitas
denúncias de assédio
moral que chegam até
nós”, reforça Big.

EXPEDIENTE

O secretário-geral
adjunto do Sindicato e

O Santander é o pior banco na relação com o trabalhador
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RH aﬁrma: caixa não pode ter metas
Gerentes insistem em cobrar
metas dos caixas, agora com
o agravante de utilizar palavras humilhantes e ameaças. A
orientação da superintendência
de Recursos Humanos (RH) do
banco expressa, em reunião do
Comitê de Relações Trabalhistas,
é a de que não existem metas e
nem avaliações por vendas de
produtos. O banco em várias
oportunidades comunicou os
gestores da rede de agências
sobre este procedimento.
Caso não seja cumprida a orientação denuncie ao Sindicato.
Estamos de olho e tomaremos as
providências!!!

Para: Agências, Regionais e Rede
05 de Julho de 2013

Atividades do Caixa
Gerente Geral e Gerente de Atendimento,
As atividades do caixa devem ter como foco principal o atendimento eficiente ao cliente, sendo responsável pelas
operações efetuadas nos Terminais de Caixa.
Esses profissionais não podem estar sujeitos ao cumprimento de metas individuais da venda de produtos bancários.
E a avaliação deve ser baseada pelo atendimento.
Entretanto, a oferta e a venda de produtos bancários não são atividades vedadas aos caixas e quando ocorrerem
deverão lhes proporcionar a remuneração correspondente.
Os objetivos são alocados para a agência, e o Gerente de Atendimento deve fazer a gestão mediante as
oportunidades de oferta e do incentivo as pessoas.
Repasse as informações para equipe, incluindo Pab’s subordinados!
Fonte: Recursos Humanos
Este é um comunicado interno, enviado via email exclusivamente a funcionários pela área de Apoio a Normas e Comunicação, com
objetivo de orientar a Rede sobre assuntos que envolvem o dia a dia do atendimento, o que não substitui a leitura de Normativos,
Intranet e demais materiais. Sugestões envie para: Gestao Operacional Rede-Apoio a Normas Comunicacao.

Reprodução do comunicado enviado em julho de 2013

Abaixo o texto do documento enviado pelo RH do Santander,
em 05 de julho de 2013, para agências, regionais e rede na íntegra:
Atividades do Caixa
Gerente Geral e Gerente de Atendimento,
As atividades do caixa devem ter como foco principal o atendimento eﬁciente ao
cliente, sendo responsável pelas operações efetuadas nos Terminais de Caixa.
Esses proﬁssionais não podem estar sujeitos ao cumprimento de metas individuais da
venda de produtos bancários. E a avaliação deve ser baseada pelo atendimento.
Entretanto, a oferta e a venda de produtos bancários não são atividades vedadas aos
caixas e quando ocorrerem deverão lhes proporcionar a remuneração correspondente.
Os objetivos são alocados para a agência, e o Gerente de Atendimento deve fazer a
gestão mediante as oportunidades de oferta e do incentivo as pessoas.
Repasse as informações para equipe, incluindo Pab’s subordinados!
Fonte: Recursos Humanos
Este é um comunicado interno, enviado via email exclusivamente a funcionários
pela área de Apoio a Normas e Comunicação, com objetivo de orientar a Rede
sobre assuntos que envolvem o dia a dia do atendimento, o que não substitui a
leitura de Normativos, Intranet e demais materiais. Sugestões envie para: Gestão
Operacional Rede-Apoio a Normas Comunicacão.
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Defenda e proteja seu
salário, direitos e emprego

O Sindicato vem realizando manifestações contra o assédio para cumprir metas

O fortalecimento da luta por
melhores condições de trabalho, mais direitos e uma melhor
remuneração da categoria bancária surge a partir de uma maior
participação dos trabalhadores.
Isto somente é possível com a
sindicalização para manter viva
a luta sindical, que é responsável
pela maior parte dos direitos e
conquistas dos trabalhadores. O
nosso sindicato participa com
destaque nacional das principais
lutas políticas sindicais desde
1933, quando foi fundado.
Exemplos recentes dessas conquistas 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 equipamentos de
segurança obrigatórios, a Participação nos Lucros e Resultados,

um
dia
de abono
ao ano, 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

manter seus direitos e empregos, que tentam extinguir com
a PL 4330 e a implantação da
TERCEIRIZAÇÃO do serviço
bancário; e outros ataques dos
patrões.

SINDICALIZE-SE E TENHA O SINDICATO AO SEU LADO PARA DEFENDÊ-LO!

