
CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

2016 é um ano que está sendo difícil para todos os brasileiros. Milhares de 
trabalhadores estão sendo ameaçados por projetos de lei que tramitam no Congresso 
Nacional e que querem retirar os direitos trabalhistas –  alguns conquistados há anos. 
Os perigos rondam os trabalhadores, como: reforma previdenciária, terceirização, 
privatizações e ataques à CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e até mesmo 
ataques à democracia. O Sindicato dos Bancários de Campo Grande-MS e Região 
também está nesta luta contra os possíveis retrocessos que podem atingir os 
tr”abalhadores, inclusive os bancários. 

Os funcionários dos bancos  já vem há muito tempo sofrendo com a sobrecarga, metas 
abusivas, assédio moral e demissões, tanto que esta é uma das categorias que mais 
adoecem na atualidade. Mesmo com lucros exorbitantes, os bancos vem demitindo 
sumariamente. Somente no primeiro semestre deste ano, os bancos fecharam 6.785 
postos de trabalho em todo país. E no mesmo período, o lucro somado das quatro 
grandes instituições bancárias – Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Santander – foi de 
pouco mais de R$ 27 bilhões.

Mas essas demissões não impactam somente os trabalhadores dos bancos, mas 
também toda a população que necessita dos serviços bancários. Isso é nítido com as 
longas e demoradas filas nos caixas, na multiplicação de caixas eletrônicos e nos 
serviços via internet, sem falar que os clientes (mesmo pagando altas tarifas) são 
empurrados para as lotéricas e os correspondentes bancários. Locais esses sem 
segurança necessária para preservar a vida dessas pessoas. Os bancos na verdade não 
querem mais os clientes dentro da agências físicas, tanto que muitas estão sendo 
fechadas e sendo substituídas por agências digitais. 

Os bancos mantêm seus altos ganhos sacrificando empregos e o atendimento à 
população. Por isso, os funcionários dos bancos iniciam neste segundo semestre a sua 
Campanha Nacional dos Bancários 2016, sendo uma das principais preocupações a 
garantia do emprego. Pedimos o apoio e a compreensão de toda a população em 
momentos que sejam necessários os protestos e as paralisações. Os atos serão em prol 
de todos os brasileiros. Não vamos deixar que tirem os nossos empregos e os nossos 
direitos. 

“Só A Luta Te Garante”


