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Santander inunda de metas os 
telefones pessoais dos empregados
 O Sindicato dos Bancá-
rios de Bauru e Região está 
exigindo que o Santander 
pare de enviar cobranças de 
metas ao telefone particular 
dos empregados, prática 
que a Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) dos ban-
cários proíbe. Vale lembrar 
que o banco espanhol não 
fornece celular corporativo 
aos funcionários.
 Através de grupos de 
WhatsApp, gestores do ban-
co não param de fazer essas 
cobranças, e isso acontece 
nas regionais de Bauru, Ma-
rília e Itapetininga — e, apa-
rentemente, em todo lugar 
onde o Santander está pre-
sente, já que há notícias do 
fato por toda a Internet.
 O Sindicato recebeu 
inúmeras denúncias do au-
mento das metas em plena 
pandemia. Primeiro, o ban-
co instituiu um plano de 
“vendas mínimas”; depois, 
fez um desafio de vendas de 
10 produtos até 10 de junho; 

Sindicato exige que banco dê um basta na prática, que é vedada pela convenção coletiva
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e por fim criou o “motor 
de vendas”, para que o ge-
rente geral tenha acesso à 
produção diária do gerente. 
Resultado: o desafio agora é 
vender 10 produtos em um 
dia.
 Dias atrás, a hashtag 
“SantanderRespeiteOBra-
sil” foi destaque no Twitter, 
justamente denunciando 
as mais de 400 demissões 
recentes e as práticas abusi-
vas do banco no Brasil, país 
responsável por 29% do lu-
cro mundial do grupo espa-
nhol.
 Em negociação com o 
setor de Relações Sindicais 
do banco, o Sindicato exigiu 
que o Santander cumpra o 
assinado [leia abaixo]. Na 
quarta, dia 24, o banco pe-
diu para os gerentes regio-
nais pararem com a prática.
 O Sindicato acompa-
nhará se isso realmente vai 
acontecer, e, caso as co-
branças não cessem, acio-
nará a Justiça.

Veja algumas das inúmeras mensagens enviadas ao 
Sindicato para denunciar as cobranças

 O Parágrafo primeiro da Cláusula 39, que trata do 
monitoramento de resultados, diz o seguinte: “É ve-
dada, ao gestor, a cobrança de cumprimento de resul-
tados por mensagens, no telefone particular do em-
pregado.”
 Já o Parágrafo segundo diz que “em caso de even-
tual dúvida quanto ao fiel cumprimento de regras re-
ferentes à presente cláusula, as partes estabelecem 
que a judicialização seja precedida, obrigatoriamente, 
de negociação coletiva”.

O que diz a Cláusula 39 da CCT
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Dia 30 tem assembleia pra discutir 
acordos aditivos do Santander
 O Sindicato dos Ban-
cários de Bauru e Região 
realiza nesta terça-feira, dia 
30, a partir das 18 horas, as-
sembleia extraordinária pa-
ra que os empregados do 
Santander deliberem sobre 
a proposta de renovação 
do acordo aditivo do ban-
co, que mais uma vez terá 
validade de dois anos.
 Na mesma assembleia 
também será discutida a 
assinatura do acordo espe-
cífico sobre o Programa de 
Participação nos Resulta-
dos Santander (PPRS) para 
o biênio 2020/2021, que tra-
ta, inclusive, da autorização 
do desconto de 1,5% a ser 
efetuado em função da ne-
gociação coletiva.
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Em plena pandemia, Santander já 
demitiu dois na região
 Apesar do Santander 
ter emitido uma nota “des-
mentindo” a Folha de S.Pau-
lo, que afirmou que o banco 
tem planos de reduzir em 
até 20% seu quadro funcio-
nal (cerca de 9,4 mil bancá-
rios), o Santander é que foi 
desmentido pelos fatos.
 Segundo a Contraf, até 
o último dia 23, 400 tra-
balhadores já haviam sido 
demitidos pelo banco em 
plena pandemia. Dois deles 
são da região do Sindicato 
dos Bancários de Bauru e 
Região: uma bancária da 
agência de Taguaí e um 

bancário de Itaporanga.
 Em Itaporanga, o em-
pregado demitido sem jus-
ta causa trabalhava há 32 
anos no banco. Ele tem 53 
anos de idade e ainda não 
se aposentou. Era o único 
caixa da agência. Portanto, 
sua demissão acarretará 
em desvio de função, já que 
outros funcionários terão 
de realizar seu trabalho es-
pecífico, sem receber por 
isso.
 Importante lembrar que 
em fevereiro o Sindicato 
fez um protesto na agência 
por falta de funcionários, 

 Os acordos propostos 
sofreram poucas alterações 
em relação aos atuais, e o 
Sindicato lamenta que ne-
nhum deles tenha cláusulas 
referentes à pandemia (tra-
tando, por exemplo, de es-
tabilidade e anistia de horas 
negativas).
 O aditivo prevê, entre 
outras coisas, licença de 30 
dias não remunerada para 
tratar de parentes de pri-
meiro grau e uma cláusula 
nova que prevê a extensão 
da estabilidade pré-aposen-
tadoria em até um ano (ex-
clusivo para quem já estava 
na estabilidade, mas foi víti-
ma da reforma da Previdên-
cia). Já o valor do PPRS será 
de R$ 2,8 mil em 2020.

 Assembleia
 Como tem acontecido 
ultimamente, o Sindicato 
dos Bancários de Bauru 
e Região vai realizar a as-
sembleia virtualmente, por 
meio da plataforma de vi-
deoconferência Zoom, no 
seguinte endereço: https://
us04web.zoom.us/j/5708278
644?pwd=UFRyYKL3YitGOX
FpMDZ5L0hxSEQrUT09
 Para entrar na “sala” da 
reunião, os interessados só 
precisam inserir o ID 570 
827 8644 e a senha 4ZJcFT.
 A sala virtual será aberta 
precisamente às 18 horas, 
mas as discussões propria-
mente ditas só vão come-
çar às 18h30.
 Participe!

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Bauru 
e Região, com CNPJ sob o número 45.030.434/0001-72, Registro Sindical n.º. 
001023/2006-54, por seus representantes legais e estatutários abaixo assinados, 
convoca todos os bancários do Banco Santander S/A da base territorial deste sindicato, 
a seguir: Bauru, Águas de Santa Bárbara, Agudos, Arandu, Areiópolis, Avaí, Avaré, 
Barão de Antonina, Bernardino de Campos, Borebi, Cabrália Paulista, Caporanga, 
Cerqueira César, Espírito Santo do Turvo, Coronel Macedo, Duartina, Fartura, Gália, 
Iacanga, Iaras, Itaí, Itaporanga, Itatinga, Lençóis Paulista, Lucianópolis, Manduri, Óleo, 
Paulistânia, Piraju, Piratininga, Presidente Alves, Riversul, Santa Cruz do Rio Pardo, 
Sarutaiá, Taguaí, Tejupá, Taquarituba, Tibiriçá, Timburi e Ubirajara, para participarem 
da assembleia extraordinária específica que se realizará de forma virtual com abertura 
da sala a partir das 18:00 horas do dia 30 de junho, com início da assembleia as 18.30 
horas na forma disposta no link https://us04web.zoom.us/j/5708278644?pwd=UFRyY
KL3YitGOXFpMDZ5L0hxSEQrUT09 , onde estarão disponíveis todas as informações 
necessárias para discussão e deliberação dos seguintes instrumentos coletivos: Acordo 
Coletivo de Trabalho específico dos bancários incorporados do Banespa, Acordo do 
programa da participação nos resultados Santander (PPRS) Biênio 2020/2021, que, 
inclusive, trata da autorização do desconto a ser efetuado em função da negociação 
coletiva realizada, o percentual de 1,5% (um vírgula cinco por cento), a serem 
celebrados com o Banco Santander (Brasil) S/A.

Bauru, 25 de junho de 2020.
Michele A. Montilha

Paulo Rodrigo Tonon Garcia
Diretores

Sindicato dos Bancários e Financiários de Bauru e Região / CSP-Conlutas

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL

Diretores do Sindicato durante paralisação do Santander de 
Agudos, dia 8, por caso confirmado de covid-19

pois em dezembro o San-
tander passou a gerenciar a 
folha de pagamento da pre-
feitura (600 funcionários e 
300 novas contas).
 Já a bancária de Taguaí 
entrou no banco em 2003. 
Tinha cargo gerencial e en-
contra-se em tratamento 
médico.
 O Sindicato repudia es-
sas demissões e está ne-
gociando com o banco o 
cancelamento da demissão 
dessa bancária, além de es-
tar dando o apoio jurídico 
necessário ao trabalhador 
de Itaporanga.
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