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SAÚDE

Ações do Sindicato e Cerests revelam 
assédio moral institucional nos bancos

Trabalhadores responderam questionários sobre 
saúde e condições de trabalho

O Sindicato realizou várias 
ações na área da saúde 
com os bancários da re-

gião. As iniciativas, em conjunto 
com centros de referência em 
saúde do Trabalhador (Cerest) 
da região, atingiram locais de 
trabalho dos bancos Santan-
der e Itaú, nos quais foram 
aplicados questionários para 
obter mais informações sobre 
o tema. 

Participaram os Cerests de 
Diadema, Santo André, São 
Bernardo e Mauá, além de representantes 
de São Paulo, como observadores. A partir 
desse trabalho, foi produzido um relatório 
que, compilado, trouxe à tona a existência de 
elevado número de casos de doenças mentais 
e afastamento. Outro dado relevante foi a 
constatação do alto grau de estresse ao qual 
o trabalhador bancário é submetido. 

Ainda segundo os órgãos que participaram 
da iniciativa, as entrevistas revelaram a práti-
ca do chamado assédio moral institucional e a 
inexistência de mecanismos internos que pos-
sam melhorar essas condições de trabalho, 
minorar a ocorrência dos casos ou mesmo 
cuidar desses empregados de forma correta 
por parte das empresas do ramo financeiro, 

ITAÚ

dificultando o fim das práticas de assédio.
Para os diretores sindicais Elaine Meirel-

les e Natalino Fabbrini Filho (Fetec-SP), que 
participaram do processo, a atuação dos 
Cerests foi fundamental. O Sindicato conti-
nuará com o trabalho de parceria com estes 
órgãos, estendendo o alcance para todo o 
ramo bancário e financeiro com o objetivo 
de combater práticas abusivas contra a saúde 
dos trabalhadores.

“Observa-se claramente o grau de insatis-
fação e insegurança da categoria, que vem 
sofrendo com a diminuição dos quadros de 
trabalho e o aumento das metas, muito acima 
dos índices de crescimento econômico do 
País”, aponta Natalino.

O banco Itaú há muito tempo dificul-
ta a organização dos trabalhadores 
nas agências e, assim como acon-

tece em várias regiões do País, no ABC 
também está ocorrendo esse desrespeito 
aos bancários. 

O Sindicato tomou conhecimento de 
uma nova prática do Itaú.  A inovação do 
banco é usar um instrumento de “adver-
tência vai e volta”, que consiste em advertir 
um funcionário mesmo que por motivo 
injustificado e depois de se comprometer 
em retirar essa advertência, o gestor por 
diversas vezes o ameaça com a mesma ad-
vertência, engavetando e desengavetando. 

“Essa prática é uma maneira de acabar 
com a organização e a unidade dos traba-
lhadores, pressionando através da prática 
do assédio moral”, disse Adma Gomes, di-
retora do Sindicato e funcionária do banco.

Outra prática abusiva do banco é o 
assédio organizacional que vem através 
das metas abusivas regulamentadas pela 
instituição. Essas metas muitas vezes vão 
de encontro às circulares interna do banco 
onde uma das coisas proibidas é a venda 
casada. 

“A venda casada é proibida pelos órgãos 
reguladores dos direitos do consumidor, 
mas as metas abusivas praticadas pelo 
banco, leva o trabalhador à essa prática 
ocasionando, muitas vezes, a demissão por 
justa causa”, finaliza Adma.

O Sindicato está tomando as providên-
cias jurídicas necessárias e organizando 
os trabalhadores para lutar contra essas 
atitudes do banco. Exploração não tem 
perdão!

Itaú desrespeita 
trabalhadores e 

persiste na prática 
de assédio moral 
e organizacional

SANTANDER

Santander  pagará PLR cheia 
no dia 19 junto com PPRS

O Santander pagará na folha de fe-
vereiro, que sai na sexta-feira (19), 
a segunda parte da Participação 

nos Lucros e Resultados (PLR) e o valor do 
Programa de Participação nos Resultados 
Santander (PPRS). 

Em razão do impacto do lucro de R$6,2 
bi, os valores de PLR regra básica e adicional 
ocorrerão pelo teto, sendo:

- Regra básica: 2,2 salários (limitado a 
R$23.861,00, conforme a CCT)

 - Adicional: R$ 4.043,58 (limite indivi-
dual da parcela adicional da PLR. O valor é 

determinado pela divisão linear da impor-
tância equivalente a 2,2% do lucro líquido 
do exercício de 2015, pelo número total de 
empregados elegíveis, como consta da CCT)

O valor da PPRS- Programa de Participa-
ção nos Resultados Santander será de R$ 
2.016,00.  No acordo específico é garantido 
este valor mínimo, que será recebido inte-
gralmente por quem não recebe outros pro-
gramas. Os funcionários que já receberam 
de outros programas – renda variável, por 
exemplo-  devem descontar o valor recebido 
deste total.
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POLÍTICA

PL 6583/2013 - ESTATUTO DA FAMÍLIA
Do Deputado Anderson Ferreira (PR-PE). Determina 
que a família seja formada por homens e mulheres, 
excluindo casais LGBTs. Aguarda resposta de recurso 
do PT (contrário ao projeto) para ser incluído na pauta 
da Câmara.

PEC 171/1993 - MAIORIDADE PENAL
Do Deputado Benedito Domingos (PP-DF). Determina a 
redução da maioridade penal para 16 anos. Já foi apro-
vada na Câmara e agora será apreciado no Senado.

PL 2016/2015 - LEI ANTITERRORISMO
Do Poder Executivo. Reformula o conceito de orga-
nização terrorista, mas sua redação pode levar ao 
entendimento de que protestos de trabalhadores 
sejam interpretados como atentados à democracia. 
Aprovado na Câmara, sofreu alterações no Senado e 
agora retorna à Câmara.

PL 5069/2013 - CRIMINALIZAÇÃO DA VÍTIMA DE 
VIOLÊNCIA SEXUAL
Do Deputado Eduardo Cunha (PMDB) e outros. Abre 
brechas para punir quem oriente o uso de método 
contraceptivo e preste orientações sobre o aborto legal 
definido pela Constituição Federal. Aguarda inclusão 
na pauta da Câmara.

PLC 30/2015 - TERCEIRIZAÇÃO
Do ex-deputado Sandro Mabel (PMDB). Permite a ter-
ceirização sem limites em todos os setores. O projeto é 
uma continuidade do PL 4330, aprovado na Câmara, e 
que aguarda votação no Senado. Caso sofra alterações 
na redação volta para a Câmara.

PLS 131/2015 - ALTERA PARTICIPAÇÃO DA PETRO-
BRAS NA EXPLORAÇÃO DO PRÉ-SAL
Do Senador José Serra (PSDB-SP). Retira a obrigato-
riedade da Petrobras como exploradora exclusiva do 
pré-sal. Aguarda votação no Senado.

PLS 3722/2012 - ESTATUTO DO DESARMAMENTO
Do Deputado Rogério Peninha Mendonça (PMDB-SC). 
Facilita a aquisição e o porte de armas de fogo. Aguarda 
inclusão na pauta da Câmara.

PLS 555/2015 - PRIVATIZAÇÃO DAS ESTATAIS
Dos senadores Tasso Jereissati (PSDB-CE), e 
343/2015, de Aécio Neves (PSDB-MG). Pode levar à 
privatização de estatais como a Caixa, BNDES, Banco 
da Amazônia, colocando o lucro dos acionistas acima 
das necessidades das políticas públicas.

PLS 432/13 - FLEXIBILIZAÇÃO DO CONCEITO DO 
TRABALHO ESCRAVO
Do Senador Romero Jucá (PMDB-RR). Desconfigura 
e ameniza o conceito de trabalho escravo como mo-
dificações do Código Civil. Retirado da pauta após 
pressão dos movimentos sociais, passará por todas 
as comissões do Senado.

PEC 18/2011 - REDUÇÃO DA IDADE DE TRABALHO
Do Deputado Dilceu Sperafico (PP-PR). Autoriza o 
trabalho de regime parcial a partir dos 14 anos. Aguarda 
aprovação da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça 
e Cidadania) pra ir para Câmara.

Congresso conservador ameaça 
direitos dos trabalhadores 

e a democracia
Reação da sociedade deve ser urgente, 

pois sem mobilização haverá retrocessos 

O ano começa pra valer nesta semana, 
pelo menos no que diz respeito ao 
trabalho de deputados e senadores. 

E o cenário não é nada bom para os traba-
lhadores brasileiros, que vão enfrentar um 
Congresso fortemente conservador, cujos 
projetos podem resultar em retrocessos 
para toda a sociedade se forem aprovados.

Há pelo menos 10 temas que envolvem 
as chamadas ´pautas-bomba´; ou seja, que 
trazem polêmicas para a discussão. Entre 
eles está o projeto de lei do Senado (PLS) 
555, que pode transformar todas as em-
presas públicas brasileiras em sociedades 
anônimas – especificamente no caso dos 
bancários, entrariam nessa condição, por 
exemplo, instituições como a Caixa, BNDES, 
Banco da Amazônia e mesmo os bancos que 
hoje são de economia mista, como o BB.

Outras três ´pautas-bomba´ estão dire-
tamente ligadas à vida dos trabalhadores: 
o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 30, uma 
continuidade do Projeto de Lei 4330, que 
permite a terceirização sem limites em todos 
os setores; o PLS 432, que flexibiliza o concei-
to de trabalho escravo e abre margem para 
que esse tipo de condição não seja definiti-
vamente extinta no País e a redução da idade 
de trabalho.  “Teremos um ano de muitas 
lutas e que vai exigir uma forte mobilização 
da classe trabalhadora. A nossa categoria 
tem histórico de muita garra, e será preciso 
demonstrá-la mais uma vez”, antecipa o 
presidente do Sindicato, Belmiro Moreira.

Nas questões sociais, os brasileiros sofre-
rão ameaças de retrocesso com o Estatuto 
da Família, a Maioridade Penal, a Lei An-
titerrorismo, a Criminalização das Vítimas 
de Violência Sexual e o Desarmamento. E 
há ainda a discussão sobre a retirada da 
exclusividade da Petrobras na exploração 
do pré-sal. “São questões fundamentais 
para a sociedade e nós, como Sindicato-
-cidadão, estaremos ao lado dos direitos 
dos brasileiros. Não podemos deixar que 
tudo o que foi conquistado duramente nas 
últimas décadas simplesmente desapareça”, 
afirma Belmiro, lembrado da importância de 
se votar em políticos comprometidos com 
a classe trabalhadora. “É fundamental ter 
essa consciência, lembrando que neste ano 
mesmo teremos eleições”, destaca.

Veja, no quadro, as principais ´pautas-
-bomba´ no Congresso e seus autores.

PLS 555: entidades criam comitê
para defender empresas públicas

A luta contra o PLS 555, que coloca em ris-
co as empresas públicas brasileiras, começou 
no segundo semestre do ano passado. Com a 
mobilização, foi conquistado o adiamento da 
votação por duas vezes, mas o tema voltou 
à pauta nessa semana (a votação deveria 
ocorrer entre os dias 16 e 17).

O projeto tem DNA tucano, já que é um 
substitutivo ao PL 167/2015, do senador Tasso 
Jereissati, e uma referência ao PLS 343/2015, 
do também senador Aécio Neves. Para lutar 
contra ele, as centrais sindicais e suas entida-

des criaram o Comitê Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas, coordenado pela diretora 
do Sindicato e representante dos trabalhado-
res no CA da Caixa Maria Rita Serrano. 

“É fundamental que esse projeto seja dis-
cutido e sofra alterações, pois do contrário 
estará aberto um novo período de privati-
zações”, aponta Rita, informando que um 
substitutivo com as principais preocupações 
das entidades envolvidas já foi elaborado 
e poderá ser avaliado pelos parlamentares 
nesta semana.
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MULHER

Sindicato terá 
representante 

em Conferência 
Estadual de 

Políticas para 
mulheres

Nesta semana acontece, em Atibaia, 
a IV Conferência Estadual de Políti-
cas para as Mulheres. O Sindicato 

dos Bancários do ABC está representado 
pela diretora Inez Galardinovic. A Confe-
rência reune representantes da sociedade 
civil (entidades e movimentos de mulhe-
res) e do poder público para discutir, pro-
por e formular diretrizes de novas políticas 
direcionadas às mulheres.

Com o tema “Mais direitos, participa-
ção e poder para as Mulheres”, o evento 
propõe-se a discutir as estratégias de 
fortalecimento das políticas para as 
mulheres e a democratização da partici-
pação das mulheres nas diversas esferas 
institucionais. Assim, como nos processos 
de controle das políticas públicas e nas 
suas múltiplas formas de organização e 
de manifestação.

“Apesar das várias conquistas, ainda 
existem muitas mulheres que sofrem 
com as mais diversas formas de violên-
cia, discriminações, exclusão e salários 
desiguais. Uma boa parte da população 
feminina não tem acesso a bens e serviços 
fundamentais, o que acentua a persistên-
cia de relações desiguais de poder e de 
participação entre mulheres e homens na 
sociedade”, disse Inez.

Aplicativo informa se roupa foi 
produzida com trabalho escravo

App Moda Livre, iniciativa da ONG Repórter Brasil, 
avalia marcas a partir das condições trabalhistas dos funcionários 

Muita gente gostaria de praticar o 
chamado consumo consciente, 
mas nem sempre as informações 

sobre as empresas estão disponíveis na 
mídia. Grandes magazines como Zara, Ria-
chuelo e Le Lis Blanc já foram parar na lista 
negra, mas infelizmente não são os únicos. 
Para saber mais sobre a ́ índole´ dessas com-
panhias, foi criado o App Moda Livre, uma 
iniciativa da ONG Repórter Brasil (http://
reporterbrasil.org.br)

A ferramenta está disponível para An-
droid e IOS. A proposta é divulgar medidas 
que as principais marcas vêm tomando para 
evitar que as roupas vendidas em suas lojas 
sejam produzidas por mão de obra escrava. 
O app avalia as principais varejistas de rou-
pas do País, além de empresas que foram 
flagradas pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) em situações de trabalho 
escravo.

As companhias listadas na plataforma 
foram convidadas a responder um questio-
nário que se baseia em quatro indicadores: 
políticas, monitoramento, transparência 
e histórico. Com base nas respostas, rece-
beram pontuação que as classifica em três 
categorias: verde, amarelo e vermelho. 
A ferramenta conta hoje com mais de 40 

marcas. Segundo o site da Repórter Brasil, 
o aplicativo não recomenda que o consumi-
dor compre ou deixe de comprar roupas de 
determinada marca, apenas fornece infor-
mações para que faça a escolha de forma 
consciente. 

O App está disponível na loja da Apple e 
no Google Play e roda nos sistemas opera-
cionais iOs 5+ e Android 4+. Pode ser encon-
trado com os termos de busca “moda livre” 
e “moda livre repórter brasil” ou através dos 
links na Apple Store e noGoogle Play.


