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Sindicato se reúne com o 
Santander para debater 

demandas dos bancários

No dia 3 de novembro, o Sindicato se reuniu com 
o Santander para discutir as demandas e denúncias dos 
funcionários. Os representantes da categoria cobraram, 
mais uma vez, responsabilidade do banco com seus 
trabalhadores.

Representando os trabalhadores, participaram o 
presidente Ramon Peres e os diretores do Sindicato 
Davidson Siqueira, Fernando Lemos, Paula Moreira 
e Wagner dos Santos, assim como a diretora da 
Fetrafi-MG, Carolina Gramiscelli. Já o Santander foi 
representado por Camila Claudino e Vanessa (setor 
de RH de Belo Horizonte), Mhait de Souza (Relações 
Sindicais de SP), Fabiana Ribeiro (superintendente 
do setor de RH) e Cintia Diniz, diretora de Rede de 
Minas Gerais.

Apresentação da diretora de rede
Com a mudança na diretoria de rede do Santander, 

o Sindicato solicitou reunião para conhecer a nova 
diretora, Cintia Diniz, e repassar as demandas feitas 
por funcionários das agências. Ela disse que, para ela, 
o mais importante são as pessoas e enfatizou para os 
funcionários que o foco principal são os clientes.

Fechamento de agência
Os bancários questionaram o Santander sobre a 

fusão entre as agências Curitiba e Praça Sete, como 
seria trabalhado, o que ocorrerá com os funcionários e 
o funcionamento das agências. Isto porque a Agência 
Praça Sete não tem caixa e a agência Curitiba tem.

Conforme Camila, do RH em Belo Horizonte, 
ainda não há decisão concreta sobre a fusão. Segundo 
ela, existe uma subordinação entre as agências que já 
estão com um mesmo gestor.

Incidentes em elevador no prédio da João 
Pinheiro

Um funcionário da agência João Pinheiro, 
em BH, ficou preso duas vezes no elevador da 
agência. Nas duas vezes, o mesmo ficou preso por 
aproximadamente 40 minutos e só saiu após a chegada 
do Corpo de Bombeiros. 

Após a primeira cobrança do Sindicato, a 
solução paliativa adotada pelo banco não funcionou. 
Novamente, o funcionário ficou preso. A entidade 
cobrou mais uma vez e o banco realizou melhor 
manutenção do equipamento, que está funcionando.
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Representantes dos bancários 
cobram mais funcionários e fim 

do assédio moral
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Sobre a falta de funcionárias e funcionários, Fabiana, 
superintendente do setor de RH, alegou que é muito 
prematuro dizer que há falta de pessoal nas unidades. 
O presidente do Sindicato, Ramon Peres, questionou 
prontamente esta afirmação, pois a falta de funcionários é 
clara e percebe-se, pelos adoecimentos dos funcionários e 
pedidos de desligamento, que o setor de Recursos Humanos 
do Santander é precarizado e merece melhor atenção.

De acordo com a diretora do Sindicato, Paula Moreira, 
as agências estão ficando sem funcionários em decorrência de 
demissões e demora de reposição. “Visitamos diversas agências 
nos últimos dias e fica clara a falta de funcionários. Cobramos 
do banco mais contratações, bem como mais agilidade no 
processo de reposição de vagas. O Santander nos informou que 
está analisando o quadro de funcionários de todas as agências”, 
destacou Paula Moreira, diretora do Sindicato.

A representante do Santander, Cintia Diniz, 
reconheceu que isto se deve a um erro de gestão e que os 
funcionários devem ser melhor preparados para que isso não 
seja um problema.

O Sindicato também cobrou o Santander sobre a 
extensão do horário de atendimento até as 16h, sendo o 
único banco a ter adotado a medida sem mesmo negociar. 
Com a falta de funcionários, as agências ficam lotadas, gera-
se aglomeração e os bancários ficam sobrecarregados.

Assédio Moral
Também foi debatida a questão do assédio moral. 

Os representantes dos funcionários afirmaram que gestores 
não estão sabendo motivar e cobrar de sua equipe de forma 
coerente, gerando transtorno para funcionários que estão 
inclusive adoecendo.

“O Santander tem que capacitar e orientar seus gestores 
para assumir estes cargos, para que não haja abuso com os 
funcionários. Não podemos admitir que esse tipo de gestão 
adoeça nossa categoria com cobranças e metas exageradas 
e sem respeito aos bancários e bancárias”, afirmou Wagner 
dos Santos, diretor do Sindicato.

Cargo GA
Na reunião anterior entre os trabalhadores e o banco, foi 

prometido que Santander apresentaria como está ocorrendo 
a mudança de cargo do GA. A superintendente do setor de 
RH, Fabiana Ribeiro, apresentou as principais mudanças do 
cargo e onde está acontecendo o projeto piloto. A princípio, 
ele ocorre em três regionais: SP Interior, Regional Norte e 
Regional Metrô I. Ela afirmou, ainda, que as mudanças não 
ocorrerão em BH, no momento, e que o projeto pode ocorrer 
daqui a dois ou três anos.

“Estamos atentos às mudanças no cargo de Gerente 
de Atendimento e sempre cobrando do banco clareza e 
responsabilidade nesse processo, mas é importante que 
todos os GAs se capacitem estudando e se certificando 
pela ANBIMA”, reforçou Carolina Gramiscelli, diretora da 
Fetrafi-MG. O Sindicato tem parcerias para a capacitação da 
categoria, como o IEB e convênios.

SANTANDER,

RESPEITE OS
TRABALHADORES!


