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GDP: BANCO DO BRASIL
AMEAÇA TRABALHADOR QUE
ATRIBUIR NOTA MÁXIMA

Em comunicado interno, enviado para algumas equipes, o Banco do Brasil informa que
avaliações com nota 7 (conceito máximo) no
GDP, feitas pelos próprios bancários ou por seus
pares, ferem o código de ética do banco, podem
ser retiradas da base de dados e avaliadas disciplinarmente. Na avaliação do Sindicato, a postura do banco configura cerceamento da liberdade de avaliação por meio de ameaça e escancara
a hipocrisia da direção da instituição.
“Ao mesmo tempo em que o banco utiliza-se
dessa postura ameaçadora para cercear a liberdade dos bancários nas suas próprias avaliações
e de seus pares, ele não faz qualquer crítica, por
menor que seja, quando gestores atribuem nota
mínima em todos os critérios para trabalhadores
que muitas vezes não possuem feedbacks negativos e que apresentam boa produtividade”, critica o dirigente do Sindicato dos Bancários de
São Paulo, Osasco e Região, Willame Lavor.
“Esse comunicado escancara toda a hipocrisia da direção do banco. Que moral a direção

tem para criticar avaliações com notas máximas
enquanto promove uma verdadeira onda de descomissionamentos arbitrários. Funcionários
que tiveram suas metas realizadas, cumpriram
pontuações e itens negociados, foram descomissionados por desempenho, sem qualquer
critério técnico que fundamente a decisão”, indigna-se o diretor do Sindicato e membro da
Comissão de Empresa dos Funcionários do
Banco do Brasil, João Fukunaga.
Só de segunda 4 a sexta 8, por orientação da
Superintendência de Pessoa Jurídica, cinco gerentes de relacionamento de agências Empresa
foram descomissionados, sob alegação de “problemas de desempenho”. O banco informou aos
funcionários que eles perderiam a função por
conta do desempenho, mas não deu maiores
explicações.
“Os critérios de avaliação em 360º não são
mais respeitados. Para retirar o cargo dos funcionários, basta uma nota abaixo da média vinda do superior que o banco entende que pode
efetivar o descomissionamento. Isso porque no
novo modelo de gerenciamento dos escritórios,
com as Superintendências Centralizadoras,
existe uma maior pressão sobre os administradores para descomissionar sem que sejam
observados critérios. Inclusive, recebemos denúncias de que o Superintendente da Varejo PJ
realizou áudio conferência com gerentes gerais
e informou que a meta é realizar um descomissionamento por mês”, explica Fukunaga.

EMPREGO

DECISÃO DO TST SOBRE GREVE
CONTRARIA CONSTITUIÇÃO E OIT
quando um fato modifique substancialmente a relação de trabalho. No caso em questão, a privatização
de uma empresa tem como consequência mudanças
nas relações trabalhistas.
Também fere a Constituição Federal de 1988,
que assegura a greve como um direito fundamental.
Em seu artigo 9º descreve que “Trata-se de direito
fundamental cujas limitações devem estar expressas na própria Constituição e que os abusos sujeitam os responsáveis às penas da lei (§ 2º do artigo
9º)”.
Para Juvandia Moreira, presidente da ContrafCUT, com a decisão, o Tribunal ignora também a
Convenção nº 87 da OIT. “O Tribunal está agindo
de forma política e, consequentemente, prejudicando a população em geral. A defesa das estatais é
Decisão do Tribunal Superior do Trabalho uma das prioridades da classe trabalhadora. Sabe(TST), na segunda-feira (11), entendeu que greves mos da importância destas empresas para o desencontra a privatização de estatais é abusiva, ou seja, volvimento econômico e social do país”, destaca
os trabalhadores ficam impedidos de protestar con- Juvandia.
Brasileiros temem privatização
tra a venda de empresas do setor público à iniciativa
Segundo o Datafolha, a privatização é temida por
privada.
“Importante salientar que essa decisão é mais grande parte da população. Isso foi percebido na
uma no rol da criminalização dos movimentos so- última pesquisa do instituto, que foi às ruas saber a
ciais, das entidades sindicais e dos trabalhadores. opinião sobre a venda da Petrobrás, e apurou que
Mas não vamos esmorecer, a luta continua”, enfati- 55% dos brasileiros são contrários à privatização da
za Fabiana Uehara, diretora do Sindicato e da Petrobras e para 74% a empresa não deveria ser
vendida para grupos estrangeiros em hipótese
Contraf.
Derrotado em seu voto, o relator do caso, minis- alguma.
tro Maurício Godinho, afirmou que greve desse tipo
é pela manutenção dos empregos e, por isso, não pode ser considerada política. “Existem normas da
OIT que dizem o mesmo, não podendo ser entendido o contrário”, votou. Ele foi acompanhado pela
MINHA MÃE
ministra Kátia Arruda.
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Tal situação enfatiza ainda mais como será o enMinha mãe sempre quis tocar piano. Meu
frentamento da classe trabalhadora, especialmente, pai, então, comprou um de presente para ela.
neste momento em que o novo governo tem se em- Dias depois, liguei para saber o que ela estava
penhado na privatização das empresas estatais.
achando da experiência.
Contra lei
– Devolvi o piano. Convenci sua mãe a
O julgamento, que tratou do caso da paralisação
tocar clarineta – disse papai.
de funcionários da Eletrobras, ocorrida em junho do
– Por quê? – perguntei.
ano passado, vai de encontro à Lei de Greve (Lei
– Porque com a clarineta ela não
7783/89). Pela norma, são observadas hipóteses em
que não há abuso no direito de greve, entre elas consegue cantar junto – explicou ele.

HUMOR

ITAU UNIBANCO

ITAÚ PERSEGUE E ASSEDIA BANCÁRIO

O caso de um bancário que sofre perseguição do
Itaú chegou à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE). O Sindicato dos Bancários
de São Paulo, Osasco e Região foi chamado para
mediar o conflito.
Após seu setor original encerrar as atividades, o
trabalhador foi transferido diversas vezes em áreas
de tecnologia, para as quais ele não possui formação. Ele denuncia que ficou sem função nesses outros departamentos, mesmo sempre tendo apresentado desempenho acima do exigido pelo banco no
Prad (Programa para Alto Desempenho).
“Meu cargo mudou quatro vezes em quatro meses. Você pode imaginar como ficou a minha cabeça. Você vem de um desempenho de alta performance, uma pessoa reconhecida pela companhia, preparado para uma promoção e de repente você fica sem
chão”, desabafou o trabalhador.
A situação, que caracteriza assédio moral, o levou a desenvolver doenças psicossomáticas, comprovadas por atestados médicos e exames clínicos.
Ele teve de se afastar do trabalho pelo INSS.
Com a política de anulação dos benefícios implantada pelo governo Temer, e que se intensificou
no governo Bolsonaro, o empregado perdeu o auxílio-doença. Mas sem condições de voltar ao banco,
se viu em uma espécie de “limbo”, sem salário e sem
benefício do INSS, em uma situação que o deixou
totalmente desassistido.
Diante desse cenário, e mesmo não recuperado
das doenças causadas pelo tratamento recebido no
banco, ele não viu outra alternativa a não ser voltar
ao trabalho. O Itaú, então, o realocou no mesmo
setor e o manteve sem função.
“A partir do momento que você adoece, você
não é mais útil (...). Eu era um fantasma. As pessoas

não me davam bom dia. Tinham medo de mim. Havia eventos sociais no banco, café da manhã, confraternização. Chamavam as pessoas do meu lado e
não me chamavam. As reuniões de equipe, de alinhamento, estratégia, nunca fui chamado para nenhuma delas. É um assédio em doses homeopáticas”, relata o trabalhador.
Durante o período de reabilitação, as perseguições se intensificaram. Sua jornada de trabalho foi
alterada sem sua concordância. O banco tentou lhe
dar uma advertência porque ele marcou entrada no
ponto eletrônico um minuto antes do horário – enquanto ele ficou afastado, o Itaú alterou as regras a
fim de penalizar os empregados que marcam entrada antes ou depois da jornada de trabalho. Mas o
bancário afirma que não foi avisado dessa mudança, e por isso se recusou a assinar a advertência.
Por conta de uma denúncia contra ele, feitas por
um colega ao Ombudsman do Itaú, o trabalhador foi
intimado pelo médico coordenador do banco a dar
esclarecimentos. O médico ainda tentou convencer
o trabalhador a pedir demissão.
O Secretário de Saúde do Sindicato de São
Paulo, Osasco e Região, Carlos Damarindo, orienta
que denúncias contra colegas não devem ser passadas para o Ombudsman, e sim para o Sindicato,
que irá apurar e encaminhar junto ao banco.
O bancário afirma ainda que o Itaú também investigou dados pessoais da sua vida. Além de procurar a SRTE e o Sindicato dos Bancários de São
Paulo, Osasco e Região, o trabalhador também
acionou o Ministério Público do Estado de São
Paulo.
“Além de sofrer pressão para o cumprimento de
metas, assédio moral e perder a saúde por causa desses abusos, o empregado ainda tem a vida pessoal
monitorada pelo Itaú. Infelizmente essa é uma prática comum no setor”, afirma a dirigente sindical e
bancária do Itaú Elaine Machado.
O Sindicato está acompanhando as denúncias e
orientando o trabalhador. “Qualquer trabalhador
que enfrente problema de saúde e não esteja passando por processo adequado de reabilitação ao trabalho, deve documentar todas as práticas do banco
que possam caracterizar abuso ou desrespeito, e denunciar ao Sindicato. Nunca procure o Ombudsman
ou outros canais do banco, pois não são confiáveis”,
orienta Carlos Damarindo.

SANTANDER

AFUBESP: SANTANDER QUER,
MAS NÃO VAI CALAR A NOSSA VOZ

A Associação dos Funcionários do Grupo Santander
(Afubesp) foi comunicada que o banco espanhol moveu
não apenas uma, mas cinco ações de indenização, que
requerem pagamento de danos materiais e morais. Todas
elas partem da mesma premissa: a de que a entidade
abusa do direito de ajuizar ações civis públicas (por
conta de serem isentas de custas e honorários) em defesa
de seus associados.
Os processos são embasados em cinco ações coletivas, ingressadas nos anos de 2002, 2005, 2006 e 2008.
Uma pedia incorporação do Vale Alimentação na complementação de aposentadoria; outra incorporação do
abono extraordinário na complementação de aposentadoria; a terceira pedia o reajuste do INPC na complementação de aposentadoria, que ficou congelada antes
da implementação do Plano V do Banesprev; a quarta
pedia a manutenção do pagamento de complementação
aposentadoria referente ao mês de agosto de 2005 em
diante; e, por último, reajuste da complementação de
aposentadoria conforme variação do IGP-DI para o
pessoal pré-75.
Notadamente, todas tinham como meta defender direitos dos aposentados. Enquanto tramitavam, em nenhum momento, foram imputadas multas ou discutidos
seus fundamentos.
Agora, depois de anos (17 no caso da primeira ação),
o Santander despende tempo trazendo uma discussão
que está preclusa (que já não pode ser tratada processualmente) ao invés de se dedicar a resolver questões
importantes para os trabalhadores, como aumentos abusivos nos planos de saúde, unificação de cargos e os novos modelos de agência, entre tantos outros pontos.
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“Recebemos com indignação a comunicação das
cinco ações. Indignados pelo absurdo da argumentação,
pela falta de respeito com a Afubesp, que faz parte da
Comissão dos Empregados do Santander, e porque estamos no meio de negociações”, comenta o presidente da
Afubesp, Camilo Fernandes.
Tudo pelo lucro
O conteúdo de um dos processos traz a seguinte
argumentação: “O ingresso de ações similares (…) evidencia o intuito da Ré de causar danos ao Autor”.
Mas não é justamente isso que o Santander está fazendo? A diferença gritante é que a Afubesp não
buscava nada para si mesma, apenas pleiteava agregar
valores financeiros às aposentadorias de seus associados, que aprovaram pelo ingresso de cada uma
dessas ações.
Além tentar abalar quem o impede de fazer o que
bem entende, o Santander quer alcançar outro objetivo,
que está descrito nas ações inclusive: recuperar “o lucro
que deixou de aferir (lucros cessantes) em decorrência
de seus ativos para garantirem o resultado das demandas
ajuizadas pela associação”.

1º TORNEIO FUTSAL
No dia 05/01/2019 aconteceu o 1º TORNEIO
FUTSAL SANTANDER 2019, no Clube de Campo do
Sindicato dos Bancários.
Contando com a participação de 36 atletas divididos
em 6 equipes. Após o torneio houve premiação e a
confraternização com um churrasco entre os participantes.
O Sindicato dos Bancários parabeniza os participantes e convida os demais bancários de outras instituições para também fazer uso das dependências do
Clube de Campo.

Sindicato dos Bancários de Presidente Prudente e Região - site - www.bancariosprudente.org.br
Rua Cassemiro Dias, 379 - Centro - Cep 19010-280 Presidente Prudente SP e-mail - bancariosprudente@gmail.com Fone (18) 2104-1099 - Presidente: Edmilson Trevizan

