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FOLHA BANCÁRIA

Trabalhadores do Itaú lotados no Centro Admi-
nistrativo Tatuapé (CAT), na zona leste de São Pau-
lo, denunciaram ao Sindicato de São Paulo, Osasco 
e Região, que estão sob pressão por metas abusivas, 
assédio moral e até mesmo ameaça de demissão.

Segundo as denúncias, os abusos têm ocorrido 
na Superintendência de Operações de Órgãos Le-
gais, especialmente na gerência de Canais Críticos, 
que tem planos para demitir aproximadamente 25 
trabalhadores ao longo de 2019, o que seria uma 
proposta de redução do orçamento da área no con-
trato dos gestores.

O diretor do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região, Edegar Faria, funcionário 
do Itaú, diz que "a cobrança das metas está sendo 
realizada de forma ostensiva e que, em uma das 
reuniões, uma coordenadora, que é alvo de diversas 
denúncias pelo ombudsman (canal interno de de-
núncias do banco), disse que elas deveriam ser cum-
pridas caso as pessoas quisessem manter-se 
empregadas.”

Até o momento, sete trabalhadores já foram de-
mitidos, por supostamente apresentarem baixa per-
formance. “O que se observa, entretanto, é que exis-
te uma eliminação de postos de trabalho, uma vez 

que não há intenção de reposição da força de tra-
balho nas mesmas funções”, diz Edegar.

Ele ressalta ainda que no contrato de metas dos 
trabalhadores há um componente de análise subje-
tiva, e que este instrumento tem sido usado para dis-
tribuição das notas de modo a enquadrar trabalha-
dores em performance baixa ou crítica, justificando 
sua posterior demissão e, em vários casos, contra-
dizendo a avaliação de pares e parceiros que têm 
uma visão positiva do trabalho desenvolvido.

O Sindicato procurou o RH para solucionar o 
problema e interromper as pressões e demissões ar-
bitrárias, mas até o momento não houve retorno por 
parte da empresa. "Isso mostra que o banco não ape-
nas trabalha com números, mas trata a vida das pes-
soas como tal. Para o Itaú você é só mais um custo 
distribuído em uma planilha", critica.

NO ITAÚ, DEMITIR 

TAMBÉM VIROU META 

FAIXA ETÁRIA VALORES (R$)

Até 18 anos
19 a 23

24 a 28
29 a 33
34 a 38
39 a 43
44 a 48
49 a 53
54 a 58
59 a 65

80,18
111,23
131,75
143,07
152,67
187,30
215,64
268,34
348,41
480,48

OESTE SAÚDE
ÚLTIMOS DIAS PARA ADERIR AO 

CONVÊNIO OESTE SAÚDE COM ISENÇÃO 
DE CARÊNCIA - APROVEITEM



EMPREGO

O setor bancário eliminou 2.079 postos de traba-
lho entre janeiro e maio deste ano, segundo dados 
do Cadastro Geral de Empregados e Desemprega-
dos (Caged) compilados pelo Ministério da Econo-
mia. Apenas em maio foram fechadas 377 vagas.

No ano passado, Itaú, Bradesco, Banco do 
Brasil, Caixa e Santander lucraram R$ 85,9 bilhões, 
um crescimento de 16,2% em relação a 2017, quan-
do essas empresas, que respondem por 90% dos em-
pregos bancários no país, lucraram R$ 74 bilhões.

“Diante de uma crise econômica sem preceden-
tes e do aumento do desemprego, o setor bancário, 
um dos mais rentáveis do Brasil, continua com lu-
cros estratosféricos, faturando com a cobrança de 
tarifas e juros abusivos e defendendo uma reforma 
da Previdência nefasta que irá acabar com a aposen-
tadoria de dezenas de milhões de brasileiros. Como 
concessões públicas, os bancos deveriam ter res-
ponsabilidade social, contratar trabalhadores e não 
colaborar com a crise e a já elevada taxa de desem-
prego do país”, enfatiza Marta Soares, secretária de 
Comunicação do Sindicato e bancária do Itaú.

Rotatividade
Os bancos, além da extinção de postos de traba-

lho, continuam lucrando com a rotatividade, demi-
tindo bancários que ganham mais e contratando 
funcionários por salários mais baixos. 

Em maio, o salário médio dos demitidos equi-
valia a R$ 7.148, enquanto a remuneração média 
dos admitidos correspondeu a R$ 4.737. Isso signi-
fica que os novos funcionários foram contratados 
ganhando 66% do salário dos que foram demitidos.

O achatamento salarial no setor também foi veri-

ficado no período de janeiro a maio. Enquanto o 
salário médio dos demitidos era de R$ 6.953, a 
remuneração média dos admitidos correspondeu a 
R$ 4.646, o equivalente a 67% da média salarial dos 
primeiros. 

Desigualdade de gênero persiste
Entre os gêneros, a desigualdade continua. Em 

maio, as mulheres foram contratadas ganhando em 
média R$ 4.069, 76% do salário dos homens admi-
tidos (R$ 5.340). As demitidas ganhavam R$ 5.774 
em média, 69% do salário médio dos dispensados 
(R$ 8.382).

No período de janeiro a maio, as bancárias ga-
nhavam em média R$ 3.992, 77% da média dos ho-
mens admitidos (R$ 5.205). As demitidas ganha-
vam R$ 5.720 em média, 70% do que recebiam na 
média os dispensados (R$ 8.139).

ANTE CRISE E ALTO DESEMPREGO, 

BANCOS PODEM CONTRATAR MAIS

HUMOR
 DUVIDAS DA LOIRA

Uma loira passou a vida pensando, e resolveu tirar 
suas dúvidas, chegou para o marido e mostrou seu 
questionário elaborado com 12 dúvidas que não deixa-
vam ela dormir:

01. Para tiro à queima-roupa é preciso que a vítima 
esteja vestida?

02. Tem algum direito a mulher em trabalho de parto 
sem carteira assinada?

03. Provocar o Judiciário é xingar o juiz?
04. Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam 

em Deus?
05. Quem é canhoto pode prestar vestibular para 

Direito?
06. Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão 

de ventre?
07. Quantos quilos por dia emagrece um casal que 

optou pelo regime parcial?
08. Com a nova Lei Ambiental, afogar o ganso 

passou a ser crime?
09. Levar a secretária eletrônica para a cama é 

assédio sexual?
10. Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
11. Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
12. Se um motel funciona somente das 8 às 18 horas, 

podemos dizer que ali só ocorrem transações comer-
ciais?

O marido pediu o divórcio!



EMPREGO

O Brasil está entre os 10 piores países do mundo 
para os trabalhadores, segundo análise divulgada na 
108ª Conferência Internacional do Trabalho, reali-
zada em Genebra, na Suíça. Monitorado pela Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT) por causa 
de sua nova legislação, é a primeira vez que o Brasil 
aparece entre os 10 piores, em uma relação com 145 
países, avaliados com base em 97 indicadores.

De acordo com o Índice Global de Direitos da 
Confederação Sindical Internacional (CSI), as mu-
danças introduziram no país uma ordenação legal 
que incentiva regressão nas condições de trabalho, 
em negociações, direitos e salários.

“Eles alteraram o que desde o início da CLT são 
orientações legais para regular o financiamento dos 
sindicatos. O governo interfere nas negociações 
coletivas. Há denúncias de assassinatos de dirigen-
tes ou demissões de dirigentes, afastando-os de sua 
responsabilidade sindical”, diz o diretor técnico do 
Dieese, Clemente Ganz Lúcio, em entrevista à 
Rádio Brasil Atual.

“No Brasil, além de não haver mais legislação 
trabalhista, não há democracia. Há perseguição às 
liberdades individuais e ao direito coletivo. E, aci-
ma de tudo, há o desrespeito muito grande aos trata-
dos e convenções internacionais, não apenas no que 
diz respeito aos direitos trabalhistas, mas também 
aos direitos humanos”, afirmou o presidente da 
CUT, Vagner Freitas, ao fazer referência a ameaças 
do governo brasileiro de sair das Nações Unidas e 
da própria OIT, por discordar de suas decisões. “A 

Demissões foram facilitadas e muitos direitos 
flexibilizados. O empregador pode cada vez mais 
negociar sem que o trabalhador tenha o acompanha-
mento dos sindicatos, que muitas vezes são afasta-
dos das negociações.

BRASIL É UM DOS 10 PIORES PAÍSES 

DO MUNDO PARA TRABALHAR

Monitoramento continua

única saída que o governo brasileiro propõe é mais 
violência. O governo propõe armar a população e 
ignora que o Brasil está entre os dez países onde 
foram constatados assassinatos de sindicalistas, 
como aponta o relatório da CSI.”

Comissão de Aplicação de Normas da OIT de-
cidiu que o Brasil deve permanecer sendo monito-
rado devido a denúncias de que a “reforma” traba-
lhista viola a Convenção 98 da entidade, sobre 
direito de organização e à negociação coletiva. A 
organização pediu ao governo que faça mudanças, 
se necessário. Embora não considere a decisão 
satisfatória, o secretário de Relações Internacionais 
da CUT, Antonio Lisboa, observou que a reco-
mendação “reforça o que tanto os trabalhadores 
como o comitê de peritos disseram: não houve diá-
logo social para aprovação da lei”.

É falsa a mensagem que tem circulado nos últimos 
dias sobre um possível Plano de Adequação de Qua-
dros (PAQ) no Banco do Brasil. A falsa mensagem ten-
ta passar credibilidade ao citar como fonte da informa-
ção o jornal Extra, do Rio de Janeiro. A informação não 
é encontrada no site do jornal, como conta a Contraf-
CUT. 

A falsa mensagem também alega que as entidades 
sindicais foram comunicadas sobre o tal PAQ. A 
Contraf-CUT não foi comunicada pelo Banco do Bra-
sil sobre qualquer processo de redução de funcionários 
via PAQ, mas entrou em contato com o BB. O banco 
disse que a informação é falsa e que, havendo qualquer 
movimento de redução de funcionários, as entidades 
sindicais serão comunicadas.

A Contraf-CUT esclarece que nunca negociou pro-
grama de demissão com o Banco do Brasil, ou com 
qualquer outro banco, uma vez que defende a amplia-
ção do quadro de funcionários, não a redução. Quando 
os planos de demissão são lançados, a Contraf-CUT e 
os sindicatos pedem esclarecimento aos bancos, orien-
tam os funcionários atingidos e colocam seus departa-
mentos jurídicos à disposição dos bancários, em busca 
de qualquer reparação necessária.

É FALSA A MENSAGEM 

SOBRE PAQ NO BB

BANCO DO BRASIL
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BRADESCO

A reintegração deverá ser feita no prazo de cinco 
dias a contar da intimação da decisão. Cabe recurso.

A bancária havia sido contratada em janeiro de 
1992, e dispensada em março deste ano. Pela simu-
lação de benefício previdenciário, poderia se apo-
sentar por tempo de contribuição em 2 anos, 1 mês e 
24 dias. Todavia, ela foi dispensada sem justa causa 
e com aviso prévio indenizado de 90 dias, a menos 
de 2 meses para alcançar a referida garantia pro-
visória de emprego.

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco 
e Região conseguiu na Justiça a reintegração de 
uma bancária do Bradesco demitida (contando 
aviso prévio) na estabilidade pré-aposentadoria. A 
trabalhadora tinha 27 anos, 1 mês e 28 dias de tra-
balho no banco. A 27ª cláusula da Convenção Cole-
tiva de Trabalho (CCT) da categoria bancária as-
segura, nas letras “F” e “G”, aos homens que traba-
lharam 28 anos e às mulheres que trabalharam 23 
anos no mesmo banco (e estejam em vias de se apo-
sentar) a estabilidade de emprego nos dois anos 
imediatamente anteriores à aposentadoria. Para 
garantir a estabilidade, todavia, é indispensável que 
os trabalhadores entreguem uma comunicação por 
escrito informando a condição, acompanhada de 
documentos que comprovem o tempo para requerer 
o benefício da aposentadoria.

“O Sindicato de São Paulo, Osasco e Região,  
conseguiu mais uma vitória importante. Desta vez, 
uma bancária foi dispensada na iminência da apo-

A decisão favorável à trabalhadora é da 7ª Vara 
do Trabalho de São Paulo. No despacho, a juíza 
substituta Shirley Aparecida de Souza Lobo 
escreveu: “Não considerando a projeção do aviso 
prévio, o só fato de faltar menos de 2 meses para 
alcançar a garantia já deixa evidente o caráter obsta-
tivo da dispensa. Portanto, reputo a dispensa obsta-
tiva da aquisição da garantia normativa”.

sentadoria, já tendo a garantia da estabilidade. É 
importante que os bancários em situação seme-
lhante nos procurem e façam valer seus direitos 
garantidos”, ressalta o dirigente sindical e bancário 
do Bradesco Valdemar de Souza, que acrescenta: 
“O Sindicato luta pela manutenção e ampliação de 
direitos coletivos, mas também dos individuais. 
Toda vitória conta. Os bancários devem confiar na 
entidade e nos procurarem todas as vezes em que se 
sentirem prejudicados”.

O dirigente ressalta que o Sindicato tem rece-
bido queixas de bancários que estão na mesma 
situação e que obtiveram uma negativa do Bradesco 
por não terem comunicado por escrito a opção pela 
estabilidade. “Além da comunicação escrita, de-
vem ser entregues ao banco cópia da carteira de 
trabalho e Extrato Previdenciário, com todos os 
vínculos trabalhistas e previdenciários constantes 
no seu Cadastro Nacional de Informações Sociais 
(CNIS). Esta carta deve ser feita em duas vias para 
ser devidamente protocolada na entrega ao banco, 
na pessoa do gestor e/ou departamento pessoal.

SINDICATO CONQUISTA REINTEGRAÇÃO 

DE BANCÁRIA  DO BRADESCO 

DEMITIDA NA PRÉ-APOSENTADORIA
Trabalhadora tinha mais de 27 anos de banco e estava há pouco mais de dois anos  da 

aposentadoria; CCT assegura estabilidade de emprego às funcionárias em vias de se aposentar 
e que trabalharam 23 anos no mesmo banco nos dois anos anteriores à aposentadoria
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