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No dia 25 de outubro, o Sindicato 
se reuniu com representantes da direção 
do Bradesco para debater as demandas de 
funcionárias e funcionários. A reunião foi 
realizada na Agência Comércio do banco, 
em Belo Horizonte, e estiveram em pauta 
o assédio moral, a cobrança de metas 
abusivas e o cumprimento da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria, 
no que diz respeito à prevenção de conflitos 
no ambiente de trabalho.

A reunião foi marcada após o Sindicato 
paralisar, no dia 21 de outubro, as atividades 
de duas agências na capital mineira (Agência 
Comércio e Agência Centro) em protesto contra 
abusos cometidos nas unidades de trabalho.

Representando os trabalhadores, 
estiveram presentes os diretores do Sindicato 
Carlos Augusto Vasconcelos (Mosca), Élcio 
Chaves, Geraldo Rodrigues, Leonardo 
Marques, Wander Castro e Welington 
Marinho, assim como o advogado e assessor 
jurídico do Sindicato Italo Nicoliello. Já o 
Bradesco foi representado por Priscilla Back 

Mosca, do setor de Relações Sindicais do 
RH da matriz em São Paulo, Telma Calura, 
da Diretoria Minas 1, e Amadeu Suter Neto 
da Diretoria Minas 2.

Assédio moral e cobranças abusivas
O Sindicato apresentou ao banco 

denúncias feitas por bancárias e bancários 
sobre assédio moral, cobrança abusiva 
de metas, audioconferências de gerentes 
regionais com desrespeito aos trabalhadores, 
mensagens e ligações em telefones 
particulares dos funcionários fora do horário 
de trabalho, sobrecarga de trabalho e falta 
de funcionários nas unidades.

Os representantes da categoria 
afirmaram que, em todas as reuniões com as 
diretorias Minas 1 e Minas 2, estas demandas 
são tratadas, mas que houve um aumento 
vertiginoso no número de denúncias nas 
últimas semanas, o que fez com que o 
Sindicato paralisasse as atividades de duas 
agências no dia 21 de outubro.

Entre os problemas enfrentados pelos 
bancários, estão ameaças de demissão caso 
metas não sejam cumpridas e até mesmo de 
não poder ser feito o “F log” (fechamento 
do serviço diário da agência) no caso de não 
cumprimento de metas do dia.

Há também denúncias de trabalhadores 
sobre cobranças abusivas que, praticamente, 
obrigam a prática da venda casada, que é ilegal. 
Bancários são cobrados por audioconferência 
e gerentes regionais, inclusive, insinuam que 

os trabalhadores se utilizam da proibição da 
venda casada para deixar de produzir. Além 
das audioconferências, as cobranças são 
feitas por ligações telefônicas e por e-mail, 
obrigando bancárias e bancários a assumir 
compromisso de cumprimento de metas 
abusivas.

Diante das denúncias, a representante 
do RH da matriz, Priscilla Back Mosca, e as 
duas diretorias regionais se comprometeram 
a tomar providências urgentes em relação 
ao assédio moral e às cobranças abusivas.

Sobre o tratamento desrespeitoso de 
alguns gerentes regionais aos funcionários por 
meio de audioconferências, o banco orientou 
que elas deverão, a partir de agora, conter 
apenas orientações, sendo proibida a cobrança 
de metas por meio destas audioconferências. 
Esta foi uma importante vitória do Sindicato e 
dos bancários de BH e região.

Outras demandas também foram 
tratadas com o banco durante a reunião 
(texto na página 2).

Sindicato exige fim do assédio moral 
e de cobranças abusivas
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Sindicato debate demandas dos funcionários 
com o banco

Durante a reunião realizada no dia 25 
de outubro, o Sindicato também questionou o 
Bradesco sobre placas no interior das agências 
que expõem os números dos telefones dos 
gerentes gerais, demanda que já foi tratada em 
reunião nacional da Comissão de Organização 
dos Empregados (COE) com o Bradesco.

A representante de RH do banco afirmou 
que uma resposta sobre o tema será dada em 
breve para a COE.

Não conformidade
O Sindicato voltou a questionar o 

Bradesco sobre casos de demissões e de ameaças 
por “não conformidade”. Funcionários seguem 
apreensivos e com medo de ser demitidos 
após estes contatos do banco com os clientes, 
já que, nestas situações, não é dado sequer 
direito de resposta ao bancário em relação aos 
atendimentos específicos.

Apesar de os representantes do Bradesco 
alegarem que não há ameaças de demissão 
ou desligamentos em decorrência da “não 

conformidade”, os casos seguem ocorrendo 
nas unidades. Por isso, o Sindicato reiterou a 
denúncia e cobrou responsabilidade do banco.

PDV
Os representantes dos trabalhadores 

cobraram que o Bradesco reponha os funcionários 
que aderiram ao Plano de Demissão Voluntária 
(PDV) lançado em agosto deste ano. O banco 
alegou que, na rede de varejo, este número não 
será significativo devido à elegibilidade. Já nos 
departamentos, a necessidade de reposição será 
verificada. O Sindicato está atento e cobrou 
que as reposições sejam feitas imediatamente, 
devido à sobrecarga de trabalho e à falta de 
funcionários nas agências.

“As denúncias dos funcionários foram 
fundamentais para que pressionássemos o 
banco a resolver os problemas enfrentados 
pelos trabalhadores e a paralisação do dia 
21 de outubro obrigou a direção do Bradesco 
a vir imediatamente a Belo Horizonte. 
Continuaremos alerta para combater qualquer 

pressão indevida. Bancárias e bancários devem 
denunciar qualquer abuso pelos canais do 
Sindicato ou diretamente com os diretores da 
entidade, para que possamos atuar prontamente 
e tomar as medidas necessárias”, afirmou 
Carlos Augusto (Mosca), que é funcionário do 
Bradesco e diretor do Sindicato.

É importante destacar que todas as 
denúncias feitas pelos trabalhadores ao 
Sindicato são sigilosas.

Sindicato realiza curso preparatório CPA 20 
gratuito para bancários do Bradesco

O Sindicato realizou, entre os dias 18 
e 20 de outubro, em parceria com a Fenae, 
um curso presencial preparatório CPA 20 
para bancárias e bancários do Bradesco. O 
objetivo foi preparar os trabalhadores para a 
certificação.

Foram ofertadas 50 vagas para 
funcionários sindicalizados do banco e as 
inscrições ocorreram no mês de setembro. 
O curso foi totalmente gratuito para os 
trabalhadores.

Além disso, o Sindicato conquistou, 

junto às diretorias regionais Minas 1 e 
Minas 2, o compromisso do reembolso das 
despesas de transporte, alimentação e a taxa 
de inscrição da prova CPA 20 (Anbima) caso 
o bancário seja aprovado no exame.

“Diante da exigência do Bradesco pela 
certificação, o Sindicato estabeleceu parceria 
com a Fenae para oferecer aos trabalhadores 
um curso de qualidade e sem custos. Bancárias 
e bancários que estiveram presentes elogiaram 
a estrutura do curso e o professor convidado, 
que transmitiu os conteúdos de forma leve 

e objetiva. Com isso, reforçamos nosso 
compromisso com a categoria bancária e as 
demandas dos trabalhadores, que a cada dia 
são mais exigidos pelos bancos. É importante 
destacar que também estão disponíveis, para 
todos os bancários e bancárias sindicalizados, 
os cursos EAD da Rede do Conhecimento”, 
afirmou o funcionário do Bradesco e diretor de 
Formação do Sindicato, Leonardo Marques.

Mais informações sobre os cursos da 
Rede do Conhecimento estão disponíveis no 
site do Sindicato (www.bancariosbh.org.br).

Publicação do Sindicato dos Bancários de BH e Região - CUT
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Mesmo com lucro bilionário, Bradesco 
anuncia fechamento de agências

Atuação do Sindicato garante reintegração de 
dois bancários do Bradesco

Bancários sindicalizados têm acesso a 
convênios na área de educação

Poucas horas depois de divulgar um lucro 
de mais de R$ 19 bilhões nos primeiros meses 
de 2019, o presidente do Bradesco, Octavio de 
Lazari, anunciou que irá fechar 450 agências até 
o ano que vem.

De acordo com matérias publicadas na 
grande imprensa, o banco precisa melhorar suas 
despesas operacionais, que estão acima da meta 
estabelecida para 2019, e que está tomando 
medidas para isso – além do programa de 
demissão voluntária (PDV), com adesão de mais 
de 3 mil funcionários.

A Confederação Nacional do Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) já enviou um 
ofício ao banco solicitando informações sobre o 
fechamento de agências e a situação dos bancários, 
assim como uma reunião para tratar do assunto.

Depois de fechar 50 agências até 
setembro, o Bradesco espera encerrar 
mais 100 unidades ainda este ano. Mais de 
300 devem ser descontinuadas em 2020, 
conforme Lazari. Os fechamentos de 
agências ocorrerão em todo o Brasil e não 
há, segundo ele, uma região específica. 

Ao fim de setembro, o Bradesco contava 
com 4.567 agências.

“É lamentável que, mesmo com 
lucro crescente, a decisão do banco seja a 
retirada de emprego. Este é um dos pontos 
prioritários da nossa minuta de reivindicações, 
a garantia de emprego”, afirmou Magaly 
Fagundes, presidenta da Fetrafi- MG/CUT e 
coordenadora da Comissão de Organização 
dos Empregados (COE) do Bradesco.

O Sindicato, por meio de seus departamentos 
Jurídico e de Saúde, garantiu administrativamente 
a reintegração de dois bancários demitidos 
pelo Bradesco mesmo acometidos por doença 
profissional.

Através de laudos médicos, que constataram 
que o adoecimento dos trabalhadores foi causado 
pelo trabalho, e da ratificação pela perícia médica 
do INSS, o Sindicato assegurou as reintegrações 
em negociação com o banco.

“O Departamento de Saúde recebe, 

diariamente, diversos trabalhadores acometidos 
de patologias relacionadas ao trabalho. Doenças 
osteomusculares, transtornos mentais diversos, 
estresse, depressão e até mesmo diagnóstico 
de síndrome de Burnout, que é o esgotamento 
extremo, fazem parte do cotidiano de muitos 
bancários. É fundamental que os trabalhadores 
procurem seus médicos a qualquer sinal de 
adoecimento e procurem também o Departamento 
de Saúde do Sindicato, para que possamos dar 
orientações e encaminhamentos. Não permita 

que o banco te demita doente”, afirmou a diretora 
de Saúde do Sindicato, Luciana Duarte.

O diretor Jurídico do Sindicato, Élcio 
Chaves, explicou que a entidade acompanha, com 
preocupação, o crescimento no número de casos 
de adoecimento entre funcionárias e funcionários 
do Bradesco. “Por isso, atuamos para impedir 
que abusos sejam cometidos nas unidades de 
trabalho e também para reverter,  seja por meios 
administrativos ou na Justiça, demissões injustas 
ou ilegais”, destacou.

Ao se filiar ao Sindicato, bancárias e 
bancários e seus dependentes podem usufruir dos 
convênios que a entidade mantém com diversos 
setores. São oferecidos descontos em vários 
serviços, principalmente na área educacional, 

o que possibilita melhores condições para a 
formação dos trabalhadores e de seus familiares.

Entre os convênios disponíveis, estão 
escolas, faculdades com cursos de graduação e 
pós-graduação, escolas de idiomas, entre muitas 

outras opções.
As empresas que mantêm convênio com 

o Sindicato e também os benefícios oferecidos 
podem ser consultados no site da entidade: 
www.bancariosbh.org.br

Instituto Educacional dos Bancários - IEB
Há mais de 15 anos, o Sindicato, 

por meio do Instituto Educacional dos 
Bancários (IEB), garante descontos de 
até 40% para bancários sindicalizados 
e seus dependentes em uma grande 
variedade de cursos para qualificação 

profissional. Com turmas reduzidas e 
material didático de fácil entendimento, 
os alunos contam com aulas dinâmicas 
e participativas, o que torna a formação 
ainda mais completa e eficaz.

Localizado na avenida Amazonas, 641, 

8º andar, no centro de Belo Horizonte, o IEB é 
a escolha certa para o bancário investir em seu 
futuro profissional. Para mais informações, 
entre em contato com o Instituto pelos 
telefones (31) 2551-0339 ou 3279-7836 ou 
visite o site www.iebcursos.com.br
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Somar é conquistar. Sindicalize-se!
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1933
Conquista da jornada 
de 6 horas

1994
Conquista do 
vale-alimentação

1962
Fim do trabalho aos 
sábados

1981
Conquista do 
auxílio-creche

1990
Conquista do 
vale-refeição

2000
Inclusão de clásula sobre 
Igualdade de Oportunidades 
na CCT

1995
Primeira categoria a 
conquistar a PLR na CCT

2012

2013 2015

Isenção ou pagamento 
menor de Imposto de 
Renda sobre a PLR

Abono-assiduidade 
e proibição de 
mensagens para 
cobrar metas

Luta assegura 
aumento real (acima 
da inflação) pelo 12º 
ano consecutivo

2016
Licença-
paternidade de 
20 dias

2018
Aumento real por dois anos, 
manutenção de todos os 
direitos e parcelamento do 
adiantamento de férias

1992
Assinatura da primeira 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) válida para todo o país

2009
Ampliação da licença-maternidade 
para 6 meses e extensão de direitos 
para casais homoafetivos

2007
Conquista da 13ª 
cesta-alimentação

2010
Conquistado o instrumento 
de combate ao assédio moral

$

O Sindicato dos Bancários de BH e Região luta, há mais de oito 
décadas, em defesa da categoria bancária e esteve à frente de importantes 
mobilizações que conquistaram avanços para os trabalhadores.

A filiação de bancárias e bancários é fundamental para fortalecer 
nossa luta.

Veja algumas importantes conquistas:

Departamento Jurídico
Sindicalizados contam com assistência jurídica gratuita na defesa de seus direitos. O Departamento Jurídico do Sindicato mantém 
uma equipe de advogados habilitados e com vasta experiência para orientar bancários em temas trabalhistas e previdenciários.

Departamento de Saúde
Atua em defesa do trabalhador ao cobrar dos bancos políticas de prevenção às doenças do trabalho e melhoria da qualidade de 
vida dos bancários. Além disso, orienta os trabalhadores sobre seus direitos em caso de adoecimento e inclusive atua para reverter 
demissões de bancários durante período de doença.

Para se filiar, fale diretamente com os diretores do Sindicato ou entre em contato com o Setor de Sócios/Arrecadação, de 9 às 18h, através dos números 
(31) 3279-7820 e (31) 3279-7841 ou do e-mail csa@bancariosbh.org.br.

Motivos para ser sindicalizado

Faça parte desta luta


