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Com o tema Um país mais justo para a gente,
este é o Brasil que a gente quer, a 24ª
Conferência Nacional dos Bancários começou
no dia 10 de junho com abertura solene e
segue até o dia 12 de junho. 

O Presidente dos Bancários de Juazeiro,
Maribaldes da Purificação, juntamente com os
trabalhadores de todos os bancos vão definir a
minuta de reivindicações da campanha salarial
e o plano de lutas até 2023. O debate sobre as
eleições gerais do Brasil, em outubro, para
eleger um presidente da República,
governadores, senadores e deputados
compromissados com a classe trabalhadora é
imprescindível.

A Conferência Nacional dos Bancários terá uma
parte realizada em São Paulo e outra de forma
remota, por videoconferência.

Os bancários de Juazeiro e Região aprovaram a
pauta de reivindicações para a campanha
salarial 2022, durante assembleia virtual,
realizada no dia 14 de junho. 100 % votaram
pela aprovação da minuta definida na 24ª
Conferência Nacional. 

Os trabalhadores autorizaram ainda a diretoria a
negociar e celebrar a CCT (Convenção Coletiva
de Trabalho), a PLR (Participação nos Lucros e
Resultados) e os acordos aditivos à CCT. Com a
aprovação, o Comando Nacional dos Bancários
se prepara para entregar a pauta à Fenaban
(Federação Nacional dos Bancos), no dia 15 de
junho.
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Mais de 35 mil trabalhadores de todos os bancos responderam a
consulta nacional dos bancários de definiram a aumento real nas
cláusulas econômicas, manutenção do emprego e dos direitos, combate
ao assédio moral, saúde e condições de trabalho, igualdade de
oportunidades e teletrabalho negociado como principais reivindicações
na Campanha Salarial 2022.

Outro dado coletado pela consulta é que mais da metade (55%) dos
bancários está disposta a conversar com colegas de trabalho sobre as
reivindicações, 51,8% pretendem participar de reuniões e assembleias e
41,7% disseram que vão aderir à greve para conquistar os pontos que
avaliam como importantes. Além disso, 94,8% consideram que o
financiamento da luta para manutenção e conquistas de direitos deve ser
responsabilidade de todos os bancários, porque todos se beneficiam das
conquistas.

A categoria também avaliou as eleições como fundamentais. Segundo
84,3% dos participantes da consulta é muito importante eleger
candidatos à Presidência e ao Congresso Nacional comprometidos com
as pautas dos trabalhadores nas eleições deste ano. Para 91%, o debate
sobre a regulação do teletrabalho deve ser através de negociação
coletiva entre bancos e entidades sindicais. 

Saúde 
O cansaço e a fadiga constante são resultados da cobrança excessiva
pelo cumprimento de metas para 77% dos bancários. A consulta
nacional ainda apontou que 54% sinalizaram desmotivação, vontade de
não ir trabalhar, medo de “estourar” como impacto na saúde. Além de
dor ou formigamento nos ombros e nos braços ou mão (51%) e crise de
ansiedade (44%).

Outros 42% responderam dificuldade para dormir é outro efeito do
trabalho exaustivo, 44% apontaram crise de ansiedade, 26% crises
constantes de dor de cabeça e outros 26% dores de estômago e gastrite.
Para piorar, mais de um terço dos bancários (35,5%) recorrem a
antidepressivos, ansiolíticos ou estimulantes para se medicarem. O
resultado da consulta foi apresentado no dia 11 de junho, na 24ª
Conferência Nacional dos Bancários. 

Resultado da exploração dos funcionários, o
Santander Brasil obteve lucro líquido de R$ 4,005
bilhões no primeiro trimestre de 2022. Avanço de
1,3% em relação ao mesmo período de 2021, e
de 3,2% em relação ao quarto trimestre de 2021. 

A lucratividade do Santander no Brasil é às custas
da cobrança por metas abusivas, da exploração
dos empregados que trabalham dobrado, com
acúmulo de funções, além das demissões em
massa realizadas na pandemia.  

Só de ROAE (Retorno Ajustado sobre o
Patrimônio Líquido Médio), um indicador da
lucratividade dos bancos, o Santander alcançou
20,7%, ante 20% no quarto trimestre de 2021. Em
março, a carteira de crédito totalizou R$ 455,2
bilhões. 

Apesar do desprezo do banco em relação aos
funcionários brasileiros, são eles os responsáveis
por cerca de 30% do lucro mundial do
conglomerado. O Santander terceiriza e
sobrecarrega os trabalhadores com acúmulo de
mais tarefas e responsabilidades. Recentemente,
demitiu gerentes a atendimento depois de acabar
com a função de GA e criar o novo cargo de GNS
(Gerente de Negócios e Serviços). 

Fonte: Bancários Bahia
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SANTANDER BRASIL EXPLORA
FUNCIONÁRIOS E LUCRA R$ 4 BI

 
 
 


