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BANCÁRIOS NA LUTA POR 
DIREITOS E VALORIZAÇÃO

A gosto é o mês de negociações por avanços 
e manutenção de direitos e de reconheci-
mento da importância dos bancários, cate-
goria que tanto contribui para o crescimen-
to econômico do país.

Os altos lucros apurados pelas principais ins-
tituições financeiras mostram que os profissio-
nais não brincam em serviço e, portanto, mere-
cem a devida valorização.

Mas, a cada ano que passa, a ganância dos 
banqueiros é maior, assim como a sobrecarga 
de trabalho, por conta das metas abusivas e da 
redução de vagas, entre outros fatores.

De acordo com números do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempregados (Novo 
Caged), o setor bancário teve saldo negativo 
de vagas pelo quarto mês consecutivo. Em ju-
nho, foram eliminados 385 postos de trabalho, 
resultado de 2.929 admissões e 3.213 desliga-
mentos no mês.

Aliado ao medo das demissões, os bancários 
lidam com o estresse diariamente, que muitas 
vezes provocam esgotamento emocional, colo-

cando em xeque a percepção que os mesmos 
têm sobre realização profissional.

É na retaguarda dos trabalhadores que atuam 
as entidades sindicais e de representação. Em 
campanha desde junho, o Comando Nacional vem 
negociando com a Fenaban a fim de garantir saú-
de (veja na pág. 3), condições de trabalho dignas e 
emprego, temas que estão entre as principais rei-
vindicações da categoria (leia mais nas págs. 4 e 5).

A Afubesp está presente sempre na defesa 
dos funcionários da ativa, e nunca foge à luta nas 
questões que interessam aos aposentados. Sa-
bemos que o panorama é complexo em todas as 
frentes, mas esmorecer não é opção.

Assim, firmamos, mais uma vez, esse com-
promisso com nossos associados, e aproveita-
mos para parabenizar cada um dos bancários, 
dos que ainda estão na lida até quem já se retirou 
do mercado, mas segue na luta para que o San-
tander respeite os seus direitos.

Contem conosco, sempre!
Diretoria da Afubesp
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SAÚDE 

Cerca de 40 mil bancários se afastaram por 
doenças e acidentes de trabalho em 10 anos. 
Bancos se eximem da responsabilidade

ADOECIMENTO PELO 
TRABALHO: ALGO 
ESTÁ ERRADO!

De acordo com o artigo 20 
da Lei n. 8.213, de 24 de 
julho de 1991, doenças 
ocupacionais ou profis-
sionais são aquelas di-

retamente ocasionadas ou ad-
quiridas devido às condições do 
trabalho realizado. 

Uma das categorias mais 
afetadas por doenças físicas e 
psicológicas é a dos bancários, 
que convive com rotina estres-
sante, cobrança de metas abu-
sivas, constante ameaça de per-
da do emprego e assédio moral. 
Só para se ter uma ideia, esses 
trabalhadores representam 1% 
do emprego formal no Brasil, 
mas correspondem a 24% dos 
afastamentos acidentários por 
doenças mentais e comporta-
mentais no país.

Números surpreendem 
Dados do Observatório de 

Segurança e Saúde no Tra-
balho, iniciativa do Ministério 
Público do Trabalho (MPT), em 
cooperação com a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
mostram que entre 2012 e 2021, 
cerca de 40 mil bancários tive-
ram o direito ao benefício aci-
dentário reconhecido pelo INSS 
por conta de doenças e aciden-
tes relacionados ao trabalho. 

No mesmo período, 156.670 
bancários tiveram reconheci-
do o afastamento por doença 
comum. Cerca de 54% destes 
benefícios comuns, no entanto, 
referem-se às doenças carac-
terísticas do trabalho bancário: 
Transtornos Mentais, LER/Dort 
e do Sistema Nervoso.

Levantamento também feito 
pelo MPT, em Ações Civis Públi-
cas, mostrou que 100% dos tra-
balhadores do Santander, nos 
últimos seis meses, tiveram an-
siedade em relação ao trabalho; 
44% dificuldades para dormir; 
33% tomaram remédios para 
ansiedade ou para dormir. 

Mas, mesmo diante de núme-
ros estarrecedores, os bancos 
não reconhecem o adoecimento 
em função do trabalho. Em mesa 
de negociação, realizada em 1º 
de agosto, pela Campanha Sala-
rial 2022, a Febraban (Federação 
dos Bancos) negou que as do-
enças sejam consequência das 
condições de trabalho, da gestão 
com cobrança de metas abu-
sivas e assédio moral, além de 
questionarem a metodologia e os 
institutos que geraram as infor-
mações. Porém, se comprome-
teu a avaliar as reivindicações da 
área de saúde apresentadas. 

“Os bancos não podem pen-
sar apenas em seus altos lu-
cros e fechar os olhos para este 
problema, já que são os gran-
des responsáveis pelos adoe-
cimentos. É necessário que se 
crie ambiente de trabalho que 
respeite a saúde dos trabalha-
dores”, afirma Camilo Fernan-
des, presidente da Afubesp.

Pandemias
No último dia 9, o Brasil re-

gistrou 359 mortes e 30.994 
casos por covid-19. Com isso, o 
país chega 680.598 vidas per-
didas e a 34.065.650 pessoas 
infectadas desde o início da 
pandemia.

“A pandemia não acabou. 
Além disso, temos agora a va-
ríola do macaco, que já chegou 
a 67 municípios de São Paulo. 
Precisamos continuar cobrando 
dos bancos proteção aos empre-
gados e a manutenção das me-
didas sanitárias”, alerta Camilo.
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DESSERVIÇO 

TEM QUE 
MELHORAR, 
E MUITO, 
SANTANDER!
Banco retribui altos lucros com ações  
que deixam clientes insatisfeitos  
e trabalhadores sobrecarregados  
e ameaçados por demissões

O que se espera de uma ins-
tituição que segue obtendo 
altos lucros, mesmo em 
tempos de crise econô-
mica como o atual, é que 

haja contrapartida para seus 
trabalhadores e para a socie-

dade em que está inserida. Afi-
nal, uma empresa socialmente 
responsável possui práticas que 
promovem o bem-estar de seus 
funcionários, da sociedade e do 
planeta. Estas são definições 
compartilhadas por entidades 

de renome como Instituto Ethos, 
IBase (Instituto Brasileiro de 
Análises Sociais e Econômicas) 
e Sebrae, entre outras.  

Porém, a teoria na prática 
é outra, especialmente no se-
tor bancário. O Santander, por 
exemplo, embora ostente em 
seu site uma política de respon-
sabilidade socioambiental - que 
prevê boas práticas com rela-
ção aos clientes (oferecendo 
bons produtos, serviços, edu-
cação financeira, entre outras) 
e na promoção de um ambiente 
de trabalho saudável e seguro - 
promove, na realidade, insegu-
rança e sobrecarga para seus 
trabalhadores e transtorno para 
os clientes. 

De julho pra cá, várias no-
tícias divulgadas na imprensa 
mostram que a compensação à 
sociedade não está sendo entre-
gue, apesar dos bons resultados 
apresentados no último balanço 
semestral: o lucro líquido so-
cietário do banco foi de R$ 7,923 
bilhões no primeiro semestre 

CAN
VA/M

ON
TAGEM

 AFU
BESP



 AFUBESP | AGOSTO DE 2022

5

Dar contrapartida 
para trabalhadores  

e sociedade  
é fundamental  

e urgente 
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- alta de 14,5% em relação ao 
mesmo período de 2021; e o lu-
cro gerencial, que exclui fatores 
extraordinários, ficou em R$ 
4,084 bilhões no 2º trimestre, 
alta de 2% em relação aos três 
primeiros meses do ano.

Segundo a coordenadora 
da Comissão Organizadora de 
Empregos (COE) do Santander, 
Lucimara Malaquias, “a con-
trapartida social com geração 
de empregos e distribuição 
adequada dos lucros tem sido 
pauta permanente do movi-
mento sindical”. 

Desde o início do ano, pro-
testos e paralisações vêm ocor-
rendo em reação à reestrutu-
ração promovida pelo banco, 
que já resultou em demissões 
e na terceirização de diversos 
setores; na extensão do horário 
de atendimento gerencial; e na 
extinção dos cargos de geren-
tes de atendimento. 

Só no primeiro trimestre de 
2022 foram fechados 684 pos-
tos de trabalho, e, em 12 me-
ses, encerradas 327 agências 
e 105 PAB’s. Junta-se a isso, a 
ostensiva ação para convencer 
os trabalhadores do Quarteirão 
de Investimentos (QI) a aceita-
rem a proposta indecorosa de 
abrirem mão de seus direitos da 
categoria para serem contrata-
dos com cláusulas desvantajo-
sas pela Santander Corretora e 
tornarem-se terceirizados. Dos 

400 bancários que a área tinha 
em dezembro de 2019, agora 
restam menos de 200.  

Uma dessas cláusulas cha-
ma atenção, em especial. Em 
caso de demissão por qualquer 
motivo, os clientes da cartei-
ra não poderão ser abordados 
pelo funcionário demitido por 
um prazo de 24 meses a partir 
da rescisão contratual. E o des-
cumprimento incidirá em multa 
de R $100 mil, a ser paga em 
cinco dias, a contar do recebi-
mento da comunicação.

“Achei absurdo porque es-
tão nos coagindo a assinar algo 
para usar contra nós. Eu tenho 
por exemplo muitos clientes 
(…) que me adoram e aí se eu 
saio do banco e o cliente re-
solve sair também, eu vou ser 
responsabilizada por ele estar 
na minha carteira”, protestou 
uma trabalhadora, que con-
versou com o Sindicato dos 
Bancários de São Paulo.

Consequências 
A precarização de setores 

estratégicos, como o de tecno-
logia, acaba por ter consequên-
cias não apenas para os traba-
lhadores, mas para os clientes 
também. Vários episódios de 
falhas no aplicativo são relata-
dos com frequência nas redes 
sociais. O pior deles, talvez, te-
nha ocorrido no dia 25 de julho, 
quando todo o sistema (incluin-

ADITIVO SANTANDER  
EM NEGOCIAÇÃO 
Em paralelo às negociações da 
Campanha Nacional dos Bancários, 
iniciadas em junho (cada uma das 
rodadas pode ser acompanhada no 
site afubesp.org.br), a COE Santander 
já iniciou as conversas com os 
representantes de Relações Sindicais 
do banco sobre a renovação do aditivo 
à Convenção Coletiva.
As reivindicações foram entregues 
e dois encontros foram realizados. 
De acordo com o presidente da 
Afubesp, uma das pautas em debate 
que interessa a todos é a isenção de 
tarifas, inclusive aos aposentados.

do caixas eletrônicos) ficou ino-
perante por 11 horas. Por conta 
do problema, a jornada de tra-
balho dos empregados em al-
guns locais foi extrapolada. 

“As demissões no Santan-
der, a falta de funcionários e a 
terceirização recente da área 
de TI sem dúvidas prejudicam 
a qualidade nos serviços ofere-
cidos”, aponta o presidente da 
Afubesp, Camilo Fernandes. 

Para a dirigente Lucimara 
Malaquias, a reestruturação 
afeta sim os clientes, que pa-
gam taxas altas e têm de lidar 
com horas de indisponibilidade.

E por falar em pagar, uma 
outra notícia divulgada pela 
imprensa, mostra como o San-
tander Brasil tem falhado com 
os clientes.

Após avaliação de núme-
ros da instituição pelo Banco 
Central, o Santander terá que 
devolver R$ 79 milhões aos 
clientes por cobranças inde-
vidas. Os valores devolvidos 
referem-se a cobranças feitas 
entre 2014 e 2022.
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RÁPIDAS 

CURSO DE  
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

Estão abertas inscrições para o Curso de Inteligência Emo-
cional, oferecido pela Faculdade 28 de Agosto. As aulas serão 
online e acontecem nos dias 22, 24. 29 e 31 deste mês. Associa-
do do Sindicato dos Bancários de São Paulo tem desconto.

Ministrado pelo psicanalista, professor universitário e con-
sultor Professor Maurício Lambiasi, o curso, divido em três 
módulos, tem como objetivo proporcionar a compreensão dos 
conceitos de Inteligência Emocional, Mindset e Psicologia Po-
sitiva, bem como sua aplicabilidade para a realidade atual, 
uma vez que as intensas e rápidas transformações que vem 
ocorrendo na sociedade, em escala global, indicam a neces-
sidade das pessoas agirem com equilíbrio e postura positiva 
perante a vida para poder evoluir pessoal e profissionalmente, 
com qualidade de vida.

Mais informações pelo Whatsapp da Faculdade 28 de Agosto 
- 11 9 9828 3809.

MÊS DOS PAIS É NA  
OPEN COMERCIAL

A Afubesp, em parceria com a Open 
Comercial, oferece produtos de qua-
lidade com promoções especiais para 
o Mês dos Pais - celulares, smartwa-
tch, assistente virtual e muito mais! 

Promoção válida até o dia 30 de se-
tembro ou até o final do estoque. 

Aponte a câmera do seu celular  
para o qr code e confira as ofertas!

VARÍOLA DO 
MACACO: 
CONHEÇA OS 
SINTOMAS E 
SAIBA COMO  
SE PROTEGER

Há dois meses, foi confirma-
do o primeiro caso de varíola 
dos macacos (monkeypox) no 
país. Hoje, a doença já chegou 
em 67 municípios paulistas.

Em seu site, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) destaca que apesar 
do nome, os macacos não são 
transmissores, isto é, os ani-
mais não são risco para a saú-
de humana. 

Segundo o Ministério da Saú-
de, “a transmissão ocorre prin-
cipalmente por meio de contato 
pessoal com secreções respira-
tórias, lesões de pele de pessoas 
infectadas ou objetos recente-
mente contaminados”.

O principal sintoma da doen-
ça é o aparecimento de lesões 
no rosto, dentro da boca ou em 
outras partes do corpo. Outros 
sintomas são caroço no pesco-
ço, axila e virilha, febre, dor de 
cabeça, calafrios, cansaço e do-
res musculares.

A melhor forma de proteção 
é evitar o contato íntimo ou se-
xual com pessoas que tenham 
lesões na pele, higienização 
das mãos, não compartilhar 
objetos pessoais e, ainda, o uso 
de máscaras.

Vale ressaltar que não há 
grupos de risco, mais sim, 
comportamento de risco. Qual-
quer pessoa, de qualquer ida-
de e orientação sexual pode se 
contaminar.
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FUNDOS DE PENSÃO

Santander quer calar a voz dos participantes 
e assistidos no Banesprev, e distanciar 
aposentados da gestão do Bandeprev
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APOSENTADOS 
EXIGEM RESPEITO 
E TRANSPARÊNCIA

O Santander desrespeita 
cada vez mais os apo-
sentados dos bancos 
que adquiriu nas últimas 
décadas. A mais recente 

delas foi evidenciada com pu-
blicação da ata da reunião do 
Conselho Deliberativo no site 
do Banesprev, onde consta 
“Processo Seletivo” para a Di-
retoria Executiva. Detalhe que 
os selecionados para a presi-
dência e diretoria de Segurida-
de são as mesmas pessoas já 
reconduzidas anteriormente. 

Entretanto, o discurso me-
ticulosamente engendrado de 
que tais profissionais deve-
riam ser trazidos do mercado, 
na visão dos representantes, 
serviu apenas para excluir a 
eleição dos participantes para 
a direção do Banesprev - afas-
tando ainda mais a represen-
tação de quem mais tem inte-
resse em sua boa governança. 
Eudes Carneiro foi o nome es-
colhido para ficar à frente da 
Diretoria Financeira, com base 
no estatuto irregular e sem re-
gistro, contestado na Justiça 
pelas entidades. Ele é egres-
so do antigo Banco do Estado  
de Pernambuco (Bandepe),  
atualmente também diretor 
financeiro do Bandeprev, fun-

do de pensão dos funcionários 
desse banco.  

O que muitos participantes 
se perguntam é onde foi parar 
a transparência nos processos 
que envolvem a gestão do Ba-
nesprev e se  essas seriam as 
melhores alternativas - coisas 
que o Conselho Deliberativo 
nem ao menos questiona. Sobre 
o processo de escolha, os parti-
cipantes sequer foram informa-
dos quais seriam as regras.

E por falar em Bandeprev
Os participantes da Bande-

prev sofrem com a mesma re-
ceita, rigorosamente aplicada 
ao Banesprev e demais entida-
des que patrocina. 

De acordo com a diretora da 
Afubesp, Maria Auxiliadora, que 
vem acompanhando de perto a 
situação, uma reforma estatu-
tária, aprovada em 2021, sem 
passar por assembleia, prati-
camente retirou os participan-
tes da governança da entidade, 
eliminou a diretoria eleita. Além 
disso, permitiu ao Santander 
escolher pessoas que não são 
inscritas no Bandeprev para fa-
zerem parte dos órgãos, regra 
vedada no antigo estatuto.

Por estes motivos, os parti-
cipantes se organizaram para 
realizar uma série de mani-
festações - de ato em frente à 
agência do Santander em Re-
cife ao ingresso de ações para 
impedir as medidas.

Maria do Carmo Calado Lima, 
participante do Bandeprev há 43 
anos, diz que está muito preo-
cupada com o futuro do Fundo 
e de muitos colegas que sentem 
dificuldades para acompanhar 
o que está acontecendo. “A po-
lítica do banco é ignorar os mais 
idosos, que se encontram em 
situação de vulnerabilidade di-
gital, pois dependem de pessoas 
para ajudá-los a acessar suas 
contas, por exemplo. Com isso, 
aos poucos, estamos perdendo 
nossos direitos”, comenta.
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Homenagem aos 
colegas banespianos 
que se descobriram 
na arte 

CULTURA

ARTE: O 
COLORIDO 
DA VIDA

Ao longo dos anos, a Afu-
besp teve – e continua ten-
do – a felicidade de com-
partilhar histórias com 
vários associados talen-

tosos que espalham sua arte 
mundo afora e nos colorem 
com suas presenças. Em 24 de 
agosto, comemora-se o Dia do 
Artista, e as próximas linhas 
são dedicadas às centenas de 
banespianos que carregam o 
dom mais belo do ser: encan-
tar e inspirar plateias, ouvintes 
ou leitores.

Por si só, o Banespa era solo 
fértil onde a arte germinava e 
dava frutos aos montes. Por 28 
edições nacionais, inclusive, foi 
realizada a saudosa Integração 
Esportiva e Cultural não só para 
valorizar os muitos talentos que 

já brotavam nas agências, mas 
também dar-los voz. Quem vi-
veu a época, pode até dar alguns 
exemplos. Atividades teatrais 
eram encorajadas, e foi assim 
que colegas como Roberto Coe-
lho descobriram seus dons para 
atuar, como se fosse uma gran-
de oficina vocacional.

Roberto assumiu a arte 
como ofício após a aposenta-
doria. Radialista, instrumen-
tista, cantor, se aventurou até 
mesmo no audiovisual, em um 
curta-metragem.

O chamado da arte também 
aconteceu dentro da agência 
para Maria Aparecida Santos, a 
Cidinha, nossa colega de San-
tos. Idealizou o Coral do Banes-
pa com outros trabalhadores, 
com o objetivo de ter pausas 
prazerosas após o expediente 
no banco, com o apoio da ge-
rência. Já em 2002, nasceu o 
Coral Vozes, que hoje faz parte 
de um projeto no Sindicato dos 
Bancários de Santos. O grupo 
integra, além de banespianos, 

também seus familiares e pes-
soas da comunidade.

Do artesanato feito fio a fio 
com o grupo “Fios que Aque-
cem”, aos livros e poemas de 
banespianos escritores que 
resgatam a memória do Ba-
nespa. Aos associados que 
encontraram na gastronomia 
uma paixão e um caminho para 
tocar o coração do próximo, aos 
tantos colegas que descobri-
ram a arte correndo nas veias 
já maduros, e mesmo assim 
não hesitaram em transformar 
sentimentos em desenhos, fo-
tos e pinturas, como fez o mul-
tifacetado Domingos Galatte. A 
arte salva!

Um palco no céu 
Aqui, deixamos um carinho 

aos nossos associados que fo-
ram encantar outras plateias. 
Rosa Maria Freitas, que tinha 
seu talento nas artes cênicas 
reconhecido por qual tablado 
pisasse, nos deixou em 2021. 
Ela foi a responsável por ani-
mar nossas tardes de qua-
rentena com suas lives pelo 
Qualidade de Vida. Nunca há 
de se esquecer de Primo Noli. 
O banespiano do interior pau-
lista amava o rádio a ponto de 
colecioná-los e escrever livros 
de crônicas. Uma de suas últi-
mas obras, inclusive, foi sobre 
a história do rádio.

Peço licença para parafra-
sear Guimarães Rosa: artista 
não morre: fica encantado.


