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ESPECIAL ITAÚ

Gerentes do Itaú
praticam assédio moral

Cartilha Assédio Moral - CUT

Dois gerentes de agências do Itaú de Campo
Grande estão utilizando a chibata e muita pressão
psicológica para que os trabalhadores atinjam as
ambiciosas metas de produtividade do banco. Em
reuniões são constantes as ameaças. Ambos os
gerentes batem no peito e falam em alto e bom tom
que “demitem quem quiser, a qualquer momento”.
O terror tem sido tanto que o número de
pedido de afastamento e licença médica vem aumentando de forma assustadora, tal a situação de baixa
estima que impera entre os funcionários. A obediência cega dos gerentes foge da racionalidade, pois as
metas são elevadas e muitas vezes impossíveis de
serem cumpridas diante da forte concorrência no
segmento.
Afinal, a decisão de se adquirir ou não um
serviço não é prerrogativa do bancário, mas uma

decisão do consumidor.
Cada vez mais o Banco utiliza da ameaça de
demissão, pressão psicológica e outros mecanismos já
conhecidos pelos funcionários para que se atinjam as
metas. Estes recursos poderiam ser substituídos por
mecanismos administrativos mais eficientes como o
convencimento, diálogo, incentivos, melhores comissões e participação nos lucros e resultados.
Caso persista a pressão e as ameaças dos
gerentes denuncie para o Sindicato, que formalizará a
reclamação junto aos órgãos competentes por Assédio
Moral. Você trabalha e muito, cumpre seu papel e
merece o respeito de todos.
Não deixe o medo tomar conta do seu sono.
Denuncie! www.sindicario.com.br ou seebcgms.org.br;
link - Assédio Moral! Garantiremos sigilo total e tomaremos as providências cabíveis.

Confederação entrega minuta Sindicalistas
exigem mais
de reivindicações ao Itaú
segurança

Contraf entrega pauta de reivindicação ao banco Itaú

A Contraf-CUT, federações e sindicatos retomaram,
no último dia 10, o processo de
negociação com o Itaú
Unibanco. A elaboração da minuta aconteceu no Encontro
Nacional de Dirigentes
Sindicais do Itaú-Unibanco,
ocorrido nos dias 14 e 15 de dezembro de 2011, em Nazaré
Paulista-SP e contou com a
participação da diretora do
SEEB.CG, Janaina Dean.
As entidades entregaram
ao banco a minuta específica
de reivindicações dos funcionários, que possui nove itens:
emprego, remuneração, metas abusivas, saúde e condições de trabalho, segurança
bancária, liberdade sindical,
previdência complementar, pla-

no de saúde e igualdade de
oportunidades.
O tema da primeira rodada de negociação será o
Plano de Saúde, além de dois
itens do bloco de remuneração: PCR (Participação
Complementar nos
Resultados) e auxílioeducação.
"Faz parte da politica da
Contraf-CUT implementar
uma campanha permanente
de negociação junto aos diversos bancos.
No caso do Itaú, foi dado o
primeiro passo ao construir
um método de negociação
que se estenderá ao longo do
semestre", avalia Carlos
Cordeiro, presidente da
Contraf-CUT.

Resumo das propostas
1- Emprego

6- Liberdade sindical

2- Remuneração

7- Previdência
complementar

3- Metas abusivas
4- Saúde e condições de
trabalho
5- Segurança bancária

8- Plano de saúde.
9- Igualdade de
oportunidades
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Durante a reunião foi
entregue ao banco uma carta
endereçada ao presidente do Itaú
Unibanco, Roberto Setúbal, na
qual a Contraf-CUT cobra proteção da vida dos trabalhadores e
clientes do banco. "Demonstramos nossa contrariedade à
retirada de portas giratórias com
detectores de metais nas agências e postos de atendimento",
critica Carlos Cordeiro. A carta
traz ainda um protesto contra
demissão por justa causa de duas
funcionárias, vítimas de sequestro, em Contagem (MG).
Apesar de fazer parte dos temas
que serão debatidos com o banco
ao longo do semestre, o movimento sindical cobrou do Itaú
durante a reunião o fim das
demissões. No balanço de 2011,
4.058 empregos foram eliminados.
.
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