
Outro banco é possível

Campanha Nacional dos Bancários 2010

Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro
Av. Presidente Vargas, 502, 20º/21º e 22º andares, Centro

Tel: 2103-4119/4120/4121/4122/4123

www.bancariosrio.org.br

Nós, bancários, estamos do seu lado. Exija a contratação de mais
funcionários para o atendimento e denuncie os bancos.

Estamos juntos nesta luta.

Banco Central: 0800-979-2345

Disque Procon: 151
Rua da Ajuda, 5, subsolo, Central do Brasil

e Praça Cristiano Ottoni s/nº, subsolo, Centro.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Você já perce-
beu como as pro-
pagandas dos ban-
cos são bonitas e
atraentes?

Os banqueiros
gastam uma fortu-
na com publicida-
de, mas a realida-
de é outra e muito
dura para clientes
e bancários.

Somente no primeiro semestre deste ano os bancos faturaram
mais de R$21 bilhões. O setor é o mais lucrativo do país, superando
o de petróleo e gás, de mineração e de telefonia. Mesmo com tanto
dinheiro, os bancos se negam a pagar melhores salários para os
bancários. Milhares de famílias ficam sem o seu sustendo em função
das demissões. E você, cliente e usuário, é desrespeitado pelos
bancos, que tentam jogar a população contra os bancários, também
vítimas da ganância dos banqueiros.

Junte-se a nós nesta luta.
Outro banco é preciso. Pessoas em primeiro lugar.

Sobra dinheiro, falta respeito Estamos juntos nesta luta

Proteste! Exija seus
direitos! Denuncie!

Propaganda bonita
e a dura realidade



Como você pode perceber, a campanha de nossa categoria é em
defesa dos bancários, mas também de toda a população. Para nós,
poder oferecer um bom atendimento é tão importante quanto con-
quistarmos melhores salários. Por isso, contamos com você nessa
luta. Nos próximos dias, vamos realizar uma série de atividades, pro-
testos e, se necessário, uma greve, para atender às reivindicações
dos bancários nesta campanha nacional 2010. E entre estas reivin-
dicações, uma das mais importantes é de poder atender melhor  to-
dos os clientes e reduzir as filas. Contamos com você nesta luta!

Você e milhões de brasileiros não suportam mais os bancos.
Quantas vezes você ficou horas numa fila para pagar uma simples
conta. Os bancos discriminam os clientes de pouco poder aquisitivo
e privilegiam os ricos, com atendimento diferenciado. E na hora em
que tiram um extrato, muitos clientes ficam indignados com tanta ta-
rifa, juros, multas e moras. O trabalhador se sente roubado. Não é
por acaso que, nos dois últimos anos, houve um crescimento de 89%
no número de reclamações contra os bancos, segundo dados do
próprio Banco Central.

Como acontece
todos os anos, nós,
bancários, estamos em
campanha salarial. Mas
não lutamos apenas
por melhores salários e
condições de trabalho.
Temos propostas que
interessam a você,
cliente de banco, e a
toda a sociedade.

Mais bancários, menos filas

Contamos com
você nesta luta!

Ninguém agüenta
mais os bancos!

Você precisa saber da verdade

♦  As filas e a qualidade ruim no atendimento são causadas pelas
demissões impostas pelos bancos.

♦  Os poucos funcionários que trabalham para atender os clientes  ficam
sobrecarregados.

♦  Os bancários sofrem pressão e assédio moral. Um caixa, além de
atender clientes e contar dinheiro, é obrigado a vender produtos e a
bater metas absurdas.

♦  O funcionário que não bate as metas de “vendas” impostas pelo banco
sofre ameaças e muitas vezes é demitido.

♦  A pressão e a sobrecarga fazem com que a categoria bancária seja
uma das maiores vítimas das doenças do trabalho.

♦  Os banqueiros não respeitam a Lei Antifilas, que obriga os bancos a
atenderem em, no máximo, 15 minutos em dias normais e em 30
minutos na véspera ou após feriados e finais de semana. Esta lei foi
criada a partir de uma proposta do Sindicato dos Bancários.

Mais crédito e menos tarifas Compromisso social

Nós, bancários,
lutamos por você!

♦  Juros mais baixos e tarifas bancárias mais baratas.
♦  Ampliação do horário de atendimento nas agências.
♦  Contratação de mais funcionários para melhorar o atendimento.
♦  Cumprimento da Lei Municipal Antifilas.
♦ Compromisso social dos bancos, através da regulamentação do

Artigo 192 da Constituição Federal.
♦  Participação de representantes dos trabalhadores e da socieda-

de no Conselho Monetário Nacional.

Confira abaixo algumas
de nossas  reivindicações:


