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O DIA A DIA MASSACRA
O BANCÁRIO DO ITAÚ
2 - Têm que
conviver com
a cobrança
constante de
metas abusivas

1 - Bancários estão
sobrecarregados

3 - Realizam
diversas
funções
ao mesmo
tempo

4 - Isso tem
gerado bancários
e bancárias
adoecidos física
e mentalmente

#oquefazerparamudaressarealidade?
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editorial

#vamospraluta

a solução é coletiva
A gestão do banco é focada
integralmente na obtenção de
resultados: é um lucro recorde atrás
do outro. A pressão constante (nem
é mais diária... já que a cobrança é
feita várias vezes ao longo do dia),
somada à falta de funcionários, tem
gerado todas aquelas situações
descritas na capa deste informativo,
resultando
invariavelmente
em
bancários e bancárias adoecidos.
Esse é o mundo em que vivemos:
para mudar essa situação, somente
através da luta coletiva. Temos sido
empurrados para o individualismo,
para uma concorrência desenfreada
com o colega que trabalha ao nosso
lado.
Temos propostas para todas essas
questões. Mas elas não interessam
ao dono do banco. Para torná-las
possíveis, precisamos estar juntos,
mobilizados, pressionando o patrão.
É importante lembrar que o Itaú é
um dos bancos com maior peso na
mesa de negociação.
Você bancário, você bancária, tem
que fazer parte desse movimento!
#juntossomosfortes
#issosimmudaomundo

#chegadeassediomoral

mobilização contra
a exploração
Setembro vem aí trazendo a
primavera e mais uma campanha
salarial da categoria. Os bancários
do Paraná realizaram nos dias 03,
04 e 05 de julho a sua Conferência,
onde foram discutidas as principais
reivindicações do Estado: aumento
real, combate à terceirização, fim
das demissões, formas de prevenção
contra o adoecimento no trabalho,
regulamentação do sistema financeiro,
dentre outras.
A Conferência Estadual foi o terceiro
passo na construção da Campanha
deste ano. Já foi realizada junto à
categoria a Consulta Nacional, na qual
os bancários e bancárias apontaram
suas prioridades. Na sequência
ocorreram as Conferências Regionais.
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que

acontece no final de julho. Nela serão
sistematizadas todas as propostas
do país que vão integrar a Minuta de
reivindicações a ser negociada neste
ano com a Fenaban.
A participação dos funcionários do
Itaú é fundamental na Campanha
Nacional Unificada! É preciso lutar
pela manutenção dos nossos direitos
e para continuar agregando novas
conquistas à Convenção Coletiva.
Somente com muita mobilização será
possível combater a exploração dos
bancos! Participe das atividades do
seu Sindicato!

ento
Fique at
o
• Ignorar a presença do funcionário e
é assédi

denuncie se você for vítima de assédio moral
Desde 2010, representantes de
bancários e dos bancos assinaram
um acordo coletivo que tem como
objetivo combater conflitos no
ambiente de trabalho. Entre os
conflitos abrangidos pelo acordo,
o assédio moral é o que mais se
destaca. Desde então as cláusulas
deste acordo têm sido renovadas
com os principais bancos, dentre eles
o Itaú.
Por esse instrumento, o bancário ou
bancária que for vítima de assédio
moral no trabalho pode formular
denúncia, protocolando a mesma
junto ao seu Sindicato.
Sua identidade será preservada e
após o encaminhamento da denúncia

O

ao banco, este terá prazo de até
45 dias para apresentar resposta a
respeito das providências que foram
tomadas, bem como a punição dada
ao agressor.
O assédio moral é resultado do
comportamento adotado por alguns
gestores e até mesmo por colegas
de trabalho, de forma reiterada, que
se baseia na humilhação, ataques
à dignidade e pressão constante
para que as metas absurdas sejam
atingidas,
provocando
efeitos
devastadores na saúde física e mental
de seus funcionários.
Não se cale! Para maiores informações
procure o seu Sindicato!

sequer cumprimentá-lo;
• Ameaçar constantemente, gritar e
intimidar o trabalhador;
• Sobrecarregar de trabalho o
funcionário para que não consiga
realizá-lo totalmente e ainda retirar
material necessário à sua execução;
• Fazer brincadeiras de mau gosto em
relação ao trabalhador, quando este
falta ao trabalho por problemas de
saúde;
• Fazer pressão para que o funcionário
não traga atestados médicos quando
fica doente e que volte a trabalhar
quando ainda adoecido;
• Marcação do número de vezes que o
trabalhador vai ao banheiro e quanto
tempo fica;
• Vigiar constantemente o trabalho e
desqualificá-lo;
• Desvalorizar a atividade profissional
do trabalhador.
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#organizacaoestadual

#pautanacional

Encontro define prioridades
da negociação deste ano
agir e cobrança

abusiva de metas
são prioridades
na negociação

A Fetec/CUT-PR organizou, através da
sua Secretaria de Bancos Privados,
o Encontro Estadual dos Dirigentes
do Itaú, realizado no dia 21/05, em
Curitiba, onde foram relacionadas as
demandas específicas do Paraná.

As

prioridades

elencadas

foram:

emprego, pendências na área de
saúde e condições de trabalho, plano
de saúde e discussão das regras do
Programa AGIR.

demandas do paraná
encaminhadas para o
encontro nacional
EMPREGO E REMUNERAÇÃO
• PCR (Participação Complementar
nos Resultados): distribuição linear
de 2% do lucro líquido
• Patamar mínimo de PLR
(Participação nos Lucros e
Resultados)
• Mais contratações e fim das
demissões

PLANO DE SAÚDE
• Fim da abusividade no reajuste da
co-participação
• Extensão da Unimed para Curitiba e
região metropolitana
• Transparência nas contas do custeio
do Plano de Saúde
• Aumento da rede credenciada de
atendimento

SAÚDE E CONDIÇÕES DE
TRABALHO
• Abertura de CAT (Comunicação de
acidente de trabalho) em caso de
assalto
• Cumprimento por parte do banco
do Termo de Ajuste de Conduta que
prevê abertura de CAT mesmo que
na suspeita de LER/DORT
• Nenhuma agência com menos de
dois funcionários
• Transparência nas negociações
sobre o Programa AGIR
• Fim das metas abusivas

O
Encontro
Nacional
dos
Funcionários do Itaú, realizado
nos dias 26 e 27 de maio em São
Paulo, contou com a participação
da delegação paranaense e definiu
os pontos específicos para a
negociação com o Itaú.
As maiores preocupações são:
programa AGIR, a cobrança de
metas abusivas, o constante
aumento nos casos de desvio de
função, a manutenção da autogestão no Plano de Saúde e a
ampliação da rede credenciada de
atendimento.
Foram debatidas ainda a reabilitação
profissional, a volta da descrição de
função dos cargos nas circulares
internas, o fim da revista íntima, a
instalação de portas de segurança
e a contratação de vigilantes
nas agências de negócios. O fim
da rotatividade e da eliminação
de postos de trabalho tem sido
alvo de cobranças constantes do
movimento sindical.
As
negociações
específicas
acontecem durante o ano inteiro,
ficando pausadas apenas durante a
Campanha Nacional.

SEGURANÇA BANCÁRIA
• Instalação de portas giratórias
nas agências de negócios e nas
agências de shoppings, bem como
a contratação de vigilantes.

DELEGAÇÃO DO PARANÁ NO ENCONTRO NACIONAL
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#negociaitau
#chegadeassediomoral
#chega
#contratamais
#instalaporta
#melhorescondiçõesdetrabalho
#pagacombustível
#emiteacat

reunião trata das
demandas do paraná
O coletivo estadual dos funcionários
do Itaú esteve reunido com representantes da área de relações sindicais
no dia 25/06, em Curitiba, para debater as questões levantadas no Encontro Estadual que ocorreu em maio.
Uma das principais reivindicações
apresentadas ao banco diz respeito
ao formato do plano de saúde e a
precariedade da rede credenciada.
Os representantes do Itaú se comprometeram a dar retorno sobre as
demandas antes do início da Campanha Salarial deste ano.
#chegadeassediomoral
Foi denunciada a prática de assédio moral por alguns gestores na
hora de cobrar as metas abusivas
do Programa AGIR. Os representantes do banco se comprometeram a fazer uma apresentação so-

bre o programa próprio de metas
no mês de julho, esclarecendo todos os pontos.
Tanto a prática do assédio moral
quanto a venda casada de produtos não são orientações feitas pelo
Itaú, segundo os representantes
do banco, deixando a entender que
isso é responsabilidade exclusiva
dos funcionários que praticam tais
atos.
#contratamais
A falta de pessoal para dar conta
do serviço e a situação das agências que operam com apenas um
bancário (!!!) também foram novamente levantadas durante a reunião com o banco.
#instalaporta
As agências de negócios e os PABs

(Postos de Atendimento Bancário)
sem portas de segurança foi outro
problema abordado. O banco precisa resolver com urgência essa
situação.
#melhorescondiçõesdetrabalho
Foram reivindicadas providências
para casos crônicos de agências
com problemas nos equipamentos
de ar-condicionado.
#pagacombustível
Também foram cobradas melhorias no pagamento da quilometragem para os gerentes que utilizam
automóveis em suas visitas.
#emiteacat
Com relação às CATs, cobrou-se
mais agilidade para a sua abertura e cumprimento do TAC sobre o
tema.
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