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Altos lucros , altos
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(CADE) autorizou o
Bradesco a adquirir as
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por metas
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ameaças dos direitos dos
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Foto: site Contraf/CUT

N

os dias 07 e 08 de junho, em
São Paulo, foram realizados os encontros dos Bancos Privados, reunindo cerca de 150
funcionários dos bancos Bradesco,
HSBC, Itau-Unibanco e BMB. Representando o Sindicato dos bancários
de Guarulhos e região, participaram
dos encontros os diretores: Adailton
e Mônica (Bradesco), Gilmar e Luiza
(Itaú-Unibanco), Itanir (HSBC), Isane
(Santander) e Luis Marques (BMB).

Foi apresentado pelo DIEESE
(Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), o resultado dos cinco maiores
bancos do país, que juntos somaram
lucros de R$ 69,9 bilhões em 12 meses (Bradesco, Itaú-Unibanco, Santander, BB e CEF), representando
um crescimento de 16,2% em relação
ao ano de 2014. Contudo 4,5 mil postos de trabalhos foram eliminados de
janeiro a abril de 2016, revelando

uma tendência de agravamento no
processo de demissões conforme relatório do (CAGED) Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados,
que aponta queda na quantidade de
funcionários no ramo financeiro .
“Temos que garantir a manutenção de nossos direitos, exigir fim
das metas abusivas que levam a nossa
categoria ao adoecimento, e reivindicar o fim das demissões”, reforça
Luis Carlos, presidente do Sindicato .
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ITAÚ

Altos Lucros , Altos números de demissões
Foto: Imprensa

O

banco Itaú lucrou no primeiro
trimestre de 2016 R$ 5,2 Bilhões, números que impressionam pelo momento econômico que
o pais atravessa. Na comparação com
o mesmo período do ano passado houve uma queda de 9,9% , que se explica
com o aumento dos processos trabalhistas e dispensa de funcionários.
E mesmo assim continua demitindo. A Holding encerrou março
de 2016 com 82.871 empregados no
país, um corte de 2.902 postos de trabalho em relação ao mesmo período
de 2015. Houve o fechamento de 154
agências físicas no país, e abertura de
74 agências digitais entre março de
2015 e março 2016, totalizando ao
final do período 3.750 agências físicas e 108 digitais. Justificando assim
as despesas de pessoal que subiram
5,9%, atingindo R$4,7 bilhões, uma
elevação de 72,9% em relação a março de 2015, a cobertura da despesa de

Da direita pra esquerda: João, Jesse, Adailton, Luiza, Marcio, Zinho, Silvana, Gilmar e Luis Carlos
pessoal pelas receitas secundárias do
banco foi de 164,5%.
As demissões estão ocorrendo sem justificativas plausíveis,
usando como desculpa a “avaliação
de performance” dos bancários,
causando um clima de terror e instabilidade, prejudicando o ambiente
de trabalho, e para piorar, a falta de
funcionário gera um ritmo estressante na rotina do trabalho para os

que ficam, com acúmulo de serviços,
metas abusivas, assédio moral e falta de condições de trabalho, causando adoecimento a toda categoria. O
diretor Gilmar, que é funcionário do
Itaú reforça: “Para combatermos as
demissões no Itaú e fortalecer nossa luta, temos que ter unidade entre
bancários e Sindicato, pois juntos
somos mais fortes”.
Fonte: Contraf/CUT

HSBC

Agora é oficial ....

O

Sindicato dos Bancarios
e Financiários de Guarulhos e Região, juntamente
com a Fetec-SP e Contraf-CUT, no
dia 31/05, realizaram atividade nas
agências do HSBC para informar aos
bancários e usuários que não aceitaremos demissões, pois o banco Bra-

desco garantiu por diversas
vezes ao movimento sindical
que não haveria processo de
demissões em massa ocasionado pela compra do HSBC,
iremos cobrar esse ompromisso. “Manter emprego e direitos é prioridade no HSBC”,
afirma o diretor Renato.
O Conselho Nacional de Defesa Econômica
(CADE), bateu o martelo e
autorizou o Bradesco a adquirir as
operações do HSBC no Brasil. A

Foto: Imprensa

(CADE) Bateu o martelo
e autorizou o Bradesco
a adquirir as operações
do HSBC no Brasil

Da direita pra esquerda: Julio e Marcel
decisão foi publicada pelo órgão na
quarta-feira dia 08, após quase oito
meses de apreciação.

Esses são os canais digitais do Sindicato:
www.bangnet.com.br | www.facebook.com/bangnet.oficial
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SANTANDER

BANCO DO BRASIL

denúncias sobre excessos
nas cobranças por metas
Em reunião na
regional Guarulhos
do banco Santander,
o Sindicato reafirma
a necessidade de se
construir um ambiente
de trabalho saudável

A

pós receber denúncias
sobre excessos nas cobranças por metas, os
diretores do Sindicato, Márcio
Augusto e Jessé Costa, compareceram a uma reunião com o Superintendente da Regional Guarulhos do banco Santander para
tratar deste problema que atinge
e prejudica a vida de muitos bancários.
“Apesar de tratarmos de
casos específicos, durante as conversas ficou claro que alcançar um
ambiente saudável deve ser objetivo constante do Sindicato e de todos os gestores em todos os locais
de trabalho”, afirma o diretor e
funcionário do Santander, Márcio
Augusto.
Segundo a superintendência, mesmo buscando sempre a
obtenção de lucros, as cobranças
não devem ser motivo de desestímulo da equipe e, sempre que possível, deve-se dar oportunidade
para que o funcionário se recupere
de eventuais baixas no seu desempenho.
“Esse entendimento vai ao
encontro do que tem proposto o
Sindicato e até com documentos
que o próprio Banco emitiu”, reforça Jessé, também bancário do
Santander.
Em 2015 a Superintendente de Relações Sindicais entre-

Congresso Nacional
dos funcionários do
Banco do Brasil
Em plenária no dia 02 de
junho na sede o Sindicato dos Bancários e Financiários de Guarulhos
e Região, foi aprovado a representação no Congresso Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil,
que será realizado nos dias 17, 18
e 19 de junho, em São Paulo. A categoria será representada por: João
Cardoso, Elaine Brás, Cidalva Luz
e Oseas Feitosa.

CAIXA ECONÔMICA
Documento do banco Santan

der: “BOAS PRÁTICAS”

gou à direção do Sindicato o documento “RELAÇÕES LABORAIS
E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
FINANCEIROS – BOAS PRÁTICAS”, em que o Banco expõe,
entre outras coisas, “práticas recomendadas aos gestores”, das
quais destacamos três pontos:
• Faça acompanhamento da
evolução de sua equipe de forma orientativa e evite o tom
de cobrança.
• Não exponha sua equipe ou
um funcionário individualmente em reuniões. Seu papel
é motivar e ajudar no desenvolvimento de seu trabalho.
• Reduza significativamente
calls de acompanhamento
e planilhas de controle. Utilize-os para alinhamentos
urgentes e mensagens institucionais.
Sempre que informações
chegarem ao Sindicato referente
ao descumprimento destas boas
práticas, cobraremos do Banco
sua obrigação social de oferecer
empregos decentes e de manter
coerência com este documento
que ele mesmo elaborou.

32°Congresso
Nacional dos
Empregados da Caixa
Econômica Federal
(CONECEF)
Nos dias 16, 17, 18 e 19 de
junho, em São Paulo, será realizado o 32° CONECEF e nossa categoria estará sendo representada
pelo diretor Roberto Rodrigues.

Sua Opinião é muito
importante pra nos,
responda a pesquisa
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PROTESTO

ameaças aos direitos dos
trabalhadores e trabalhadoras
Bancários protestam nesta sexta-feira, 10 de junho, contra ameaças aos
direitos dos trabalhadores e trabalhadoras
ceirizados que prestam serviços, com
salários muitos menores, direitos rebaixados, jornadas mais extensas e
péssimas condições de trabalho.
Por trás disso tudo, está ainda
a proposta de flexibilização da CLT.
Os patrimônios públicos nacionais
também estão em risco: Petrobras,
BB e Caixa estão na mira das privatizações previstas. Até uma medida provisória, já foi editada nesse
sentido (MP727), concursos foram
suspensos, contratações barradas.
Bancários estão preocupados com
seus empregos e tem razão de sobra
para estar na luta nesse dia nacional
de mobilização.
“Diante de tantas ameaças os
bancários não podem ficar parados,
sem dizer o que pensamos sobre estes
temas de grande impacto na vida dos
trabalhadores (as), por isso estare-

Foto: Imprensa

S

exta-feira de luta para os trabalhadores (as), na parte da manhã o Sindicato dos Bancários
e Financiários de Guarulhos e Região, fizeram mutirão nas agencias
do centro de Guarulhos para reforçar
nossa luta, levando a todos que não
aceitaremos nenhum direito a menos. Convocamos também todos os
trabalhadores (as) para ato na avenida Paulista, às 17 horas, no vão livre
do MASP para defesa dos direitos dos
Trabalhadores (as).
Entre as ameaças já anunciadas estão as mudanças das regras da
Previdência, com aposentadoria somente a partir dos 65 anos para homens e mulheres. A autorização para
a prática da terceirização ilimitada é
outra preocupação da categoria, já
que os bancos convivem de perto com
a dura realidade dos milhares de ter-

Da direita pra esquerda: Silvana, Gilmar, Renato,
Itanir, Luiza, Isane, Luis Carlos, Jesse, Zinho,
Fatima e Adailton
mos mais uma vez juntos com outras
categorias participando desta grande manifestação em defesa de nossos
direitos”, afirma Luis Carlos, presidente do Sindicato e funcionário do
banco Bradesco.

JURÍDICO

AÇÃO FGTS – Sindicato esclarece

E

m fevereiro de 2014,
o ministro do STJ Benedito Gonçalves, determinou a suspensão de todas as ações do FGTS sobre
aplicação da TR na sua correção. Tal decisão aplica-se a
todas as ações coletivas e individuais em todas as instâncias das Justiças estaduais

e federal, inclusive juizados
especiais e turmas recursais.
Bancários que no ano
de 2013 pertenciam a base
de Guarulhos não necessitam
entrar com ação, pois estão
inclusos na Ação Coletiva movida pelo Sindicato dos Bancários e Financiarios de Guarulhos e Região (processo nº
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da 1a. Vara Federal de Guarulhos), que “no momento
a Ação está suspensa, até o
julgamento final do recurso,
mas assim que houver alguma alteração informaremos a
categoria”, afirma Adjanete,
Secretária de assuntos jurídicos.
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