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19 DE FEVEREIRO – Dia Nacional de Luta haverá greves, paralisações e manifestações contra a 
reforma da Previdência em todo o País, data prevista para votação da proposta do governo ilegítimo 

na Câmara dos Deputados (pág. 3)
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UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Parceria com a Unifor oferece 15% de 
desconto através do programa Bolsa-Convênio

2

Breves

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
fi rmou convênio com a Universidade de 
Fortaleza (Unifor). Com essa parceria, os 
bancários sindicalizados e seus depen-
dentes têm direito a 15% de desconto nas 
mensalidades de diversos cursos ofertados 
pela instituição de ensino.

O desconto se dá através do programa 
Bolsa-Convênio e é ofertado pela Unifor 
de acordo com a existência de vagas dis-
poníveis. É importante destacar que o pro-
grama disponibiliza 300 bolsas-convênio 
por semestre para todas as instituições 
conveniadas à Universidade. Os descontos 
serão válidos apenas para pagamentos 
realizados até a data de vencimento. Para 
ter direito ao desconto, os fi liados terão 
ainda que apresentar uma declaração 
emitida pelo Sindicato.

Os cursos abrangidos pelo programa 
Bolsa-Convênio são: Administração, Aná-
lise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciên-
cias Contábeis, Ciências da Computação, 
Construção de Edifícios, Design de Modas, 
Educação Física, Energias Renováveis, En-
fermagem, Estética e Cosmética, Eventos, 

Farmácia, Marketing, Processos Geren-
ciais, Ciências Econômicas, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Engenharia Eletrônica, 
Áudio Visual e Novas Mídias, Comércio 
Exterior, Direito, Engenharia Ambiental 
e Sanitária, Engenharia da Computação, 
Engenharia de Controle e Automação, 
Engenharia de Produção, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Mecânica, Jorna-
lismo, Arquitetura Noturno, Nutrição e 
Publicidade e Propaganda.

A Universidade de Fortaleza é uma das 
mais renomadas instituições de ensino su-
perior do Estado e atua desde 1973. O corpo 
docente altamente qualifi cado, composto 
de 1.200 professores, com mais de 80% de 
mestres e doutores, é responsável pela 
supervisão de centenas de projetos de 
pesquisa no domínio científi co, tecnoló-
gico, artístico e cultural. São mais de 70 
mil profi ssionais graduados e mais de 7 
mil pós-graduados.

Governo Temer: “bico” 
melhora mercado de trabalho

Em 2017, ano em que o governo 
do golpista Temer aprovou a reforma 
Trabalhista, que legalizou o bico e extinguiu 
pelo menos 100 itens da CLT, com o 
argumento de que a nova lei contribuiria 
para gerar emprego e renda, o Brasil 
fechou o ano com menos 20.832 postos 
formais de trabalho – e “gerou” quase 
seis mil “bicos”, empregos com contrato 
intermitente. Outra promessa, a geração 
de renda, também não vingou. Em 
dezembro, o salário médio de admissão 
foi de R$ 1.476,35, ante R$ 1.701,51 
recebido pelos dispensados. Os dados são 
do Caged.

Mídia estrangeira critica 
condenação de Lula

A sentença contra Lula dada pelos 
três desembargadores da 8ª Turma do 
TRF da 4ª Região no dia 24/1, a pena de 
prisão 12 anos e a apreensão do seu 
passaporte um dia depois, repercutiu de 
forma negativa na imprensa mundial e 
arranhou ainda mais a imagem do Brasil 
no cenário internacional. Enquanto a 
mídia nacional “enaltece” à condenação 
sem crime e sem provas, o vexame 
internacional do Brasil é cada vez maior. 
Le Monde (França), The New York Times 
(EUA), El País (Espanha) e O Público 
(Portugal) estão entre os jornais que 
criticaram a condenação de Lula.

Bradesco paga PLR 
dia 9/2

O Bradesco entrou em 
contato com a Contraf-
CUT dia 31/1 para informar 
que atenderia o pedido de 
antecipação do pagamento 
da Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR). O 
pagamento será efetuado 
na sexta-feira (9/2). Após 
a divulgação do balanço de 
2017 do banco, a Contraf-CUT 
divulgará os cálculos feitos pelo 
Dieese com os valores a serem 
recebidos pelos trabalhadores.
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SE BOTAR PRA VOTAR, O BRASIL VAI PARAR!

19 de fevereiro19 de fevereiro é Dia de Luta contra
reforma da Previdência
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Com a palavra de ordem “Se botar 
pra votar, o Brasil vai parar”, no 
dia 19 de fevereiro, data prevista 

para a reforma da Previdência entrar 
na pauta da Câmara dos Deputados, as 
Centrais Sindicais, seus sindicatos e mi-
litantes farão o “Dia Nacional de Luta”, 
com greves, paralisações, assembleias e 
atos públicos contra mais esse retrocesso.

Os atos começam nesta semana e 
prosseguirão até o dia em que a nova pro-
posta da reforma seja retirada da pauta e 

Vamos intensifi car a contraofensiva para derrotar esse governo golpista.
Não à Reforma da Previdência!

engavetada. A luta será diária e, além das 
mobilizações de massa, as Centrais tam-
bém farão audiências com o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, e com quem 
preciso for para retirar da pauta da Câmara 
a reforma da Previdência.

Em reunião no dia 31/1, a CUT, CTB, 
CSB, Força Sindical, Nova Central, UGT 
e Intersindical decidiram iniciar ime-
diatamente uma Jornada de Luta contra 
a Reforma da Previdência, que seguirá 
enquanto a nova proposta de reforma 

do governo continuar em tramitação na 
Câmara dos Deputados.

Em nota, as Centrais repudiaram a 
campanha enganosa do governo do ile-
gítimo e golpista Michel Temer, que usa 
programas da televisão aberta e outros 
meios para tentar convencer os mais de 
85% da população, que são contra a refor-
ma, segundo pesquisa CUT/VoxPopuli, de 
que acabar com o direito de milhões de 
brasileiros se aposentarem é bom para a 
população e para o Brasil. 

Temer aumenta 
pressão

O ilegítimo presidente 
Temer endurece o discurso 
pela aprovação da reforma 
da Previdência e para votar a 
proposta do governo na Câ-
mara, dia 19/2. O objetivo é 
acabar com a aposentadoria 
de milhões de brasileiros o 
quanto antes. Para chegar 
aos 308 votos necessários 
para aprovação na Casa, o 
presidente ilegítimo anun-
ciou ter R$ 30 bilhões para 
comprar os deputados.

A proposta ataca dire-
tamente a aposentadoria do 
trabalhador, pois aumenta 
a idade mínima – 65 anos 
homens e 62 anos mulheres 
– e também o tempo mínimo 
de contribuição, 25 anos. 
Somente os bancos ganham 
com a medida, porque, com 
a impossibilidade de se 
aposentar pelo INSS, os 
brasileiros deverão recorrer 
à previdência privada.
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CONVÊNIO

Faculdade Unyleya 
oferece descontos para 

cursos à distância O Sindicato dos Bancários do Ceará 
fi rmou convênio com o Karine Germa-
nowicz Ateliê. Através dessa parceria, 
sindicalizados e seus dependentes têm 
desconto especial de 25% para confec-
ção de roupas de festa exclusivas e sob 
medida para o público feminino (noivas, 
damas, madrinhas, mãe de noivos, 
debutantes, formandas, gestantes, 
batizados, mãe e fi lha, entre outros).

O atendimento funciona de segunda 
a sexta, das 10h às 18h, com hora 
marcada. O pagamento pode ser feito 
em cartão de crédito.

Mais informações:
Rua Araken Silva, 90 - Dionísio Torres

Telefone: (85) 98202 8205 / 
98219 1003

Instagram: @ateliekadesigner

O Sindicato dos Bancários do 
Ceará fi rmou convênio com a Faculdade 
Unyleya, que oferece 11 cursos de Gra-
duação à Distância, mais de 600 cursos 
de pós-graduação em 50 áreas de conhe-
cimento, incluindo gestão bancária. 

Através dessa parceria, os bancários 
fi liados e seus dependentes têm direito 
ao desconto de 30% para cursos de gra-
duação, até 55% para pós-graduação e 
até 38% nos cursos do CEJUR (Centro 
de Estudos Jurídicos).

A Faculdade Unyleya é uma instituição 
de ensino superior com 11 anos de tradição 
na oferta de cursos de Graduação e Pós-
Graduação à distância. O corpo docente 
é formado por mestres e doutores e a 
metodologia diferenciada possibilita total 
aproveitamento por parte dos estudantes. 
Todos os cursos são reconhecidos pelo 
MEC e contemplam as principais exigências 
do mercado de trabalho, capacitando seus 
estudantes para o pleno desempenho de 
suas atribuições na carreira escolhida.

Para graduação à distância, os ban-
cários terão acesso aos cursos: Licen-
ciatura em Letras – Língua Portuguesa; 

Mais informações:

www.unyleya.edu.br
Graduação: 0800 602 6770

Pós Graduação: 0800 602 2210
Polo Fortaleza: Rua Pedro Borges, 
20, Salas 1406 e 1407 – Centro 

(Centro Empresarial C Rolim)

Licenciatura em História; Licenciatura 
em Pedagogia; Administração; Ciências 
Contábeis; Gestão Ambiental; Gestão de 
Recursos Humanos; Gestão Hospitalar; 
Gestão Pública; Logística e Marketing. 
Além disso, existem os cursos de gestão 
bancária, como MBA em Contabilidade 
Bancária; MBA em Gestão Comercial de 
Produtos e Serviços de Instituições Finan-
ceiras; MBA em Gestão de Varejo Bancário; 
MBA Executivo em Gestão Bancária CPA-
20 e Perícia Contábil.

Ateliê oferece 
descontos especiais 
em roupas de festas

O Bradesco lucrou em 2017 R$ 19,024 bilhões, com crescimento 
de 11,1%, em relação a 2016 e de 1,1% no trimestre. Em contra-
partida, a holding encerrou o ano com 98.808 empregados, uma 
redução de 9.985 postos de trabalho em relação ao fi nal de 2016, 
que representa 9,2% do seu quadro de funcionários, mesmo, após 
a incorporação, em setembro de 2016, de aproximadamente 20 mil 
trabalhadores banco HSBC.

O PDVE, segundo o banco, teve 7,4 mil adesões. No período, foram 
fechadas 565 agências e abertos 78 novos postos de atendimento (PA).

A receita com prestação de serviços e tarifas bancárias cresceu 
10,2% em doze meses, totalizando R$ 24 bilhões. Já as despesas de 
pessoal subiram 21,6%, totalizando R$ 21 bilhões, refl etindo a conso-
lidação da aquisição com o HSBC, ocorrida no 3º trimestre de 2016, 
além do Plano de Desligamento Voluntário Especial (PDVE), anunciado 
em julho pelo banco, que gerou um custo de R$ 2,3 bilhões, mas que, 
segundo o relatório, deve impactar em uma redução R$ 1,5 bilhão 
anual nas despesas. Ainda assim, a cobertura destas pelas receitas 
secundárias do banco foi de 124,9% em 2017.

Bradesco lucra R$ 19 bi em 2017 e reduz quase 10 mil empregos
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SAÚDE

Governo Temer quer cortar 
planos de saúde das estatais e 

afeta BB, Caixa e BNB

“O atual modelo de 
custeio, sem teto, 
no qual a Caixa é 
responsável por 

70% de todo o custo 
assistencial está 
previsto no ACT 
vigente. Impor 

esse teto de forma 
arbitrária signifi ca 

infringir todo o processo de negociação 
ocorrido entre a empresa e seus empregados.  

O plano de saúde é uma das maiores 
conquistas da categoria”

Marcos Saraiva, diretor do Sindicato e da 
Fenae

Duas resoluções da 
Comissão Interministerial 
de Governança Corporati-
va e de Administração de 
Participações Societárias 
da União (CGPAR), publi-
cadas no Diário Ofi cial da 
União no dia 26/1, limitam 
os gastos com os planos 
de saúde dos empregados 
de 147 empresas públi-
cas e de economia mista, 
dentre elas a Caixa, BNB 
e o Banco do Brasil. As 
resoluções também limitam a lista de de-
pendentes aos cônjuges e fi lhos, proibindo 
a inclusão dos pais e outros, e vedam a 
criação de novos planos administrados pelo 
RH das empresas. É mais um dos cruéis 
ataques feitos pelo governo golpista Temer 
aos trabalhadores. 

Haverá prazo de 48 meses para que 
todas migrem para um sistema paritário 
de contribuição aos planos de saúde, sendo 
50% para as empresas e 50% para os 
funcionários. Atualmente a média é de 
75% para as estatais e de 25% para seus 
empregados.

• NO BANCO DO BRASIL
Os principais pontos da Resolução que 

impõe sérias ameaças e prejuízos aos 
associados da Cassi são:

1. Estabelece a paridade de contri-
buição entre banco e associados (50% 
para cada – hoje é 60% BB e 40% para 
funcionários – fora o extra de 1% até de-
zembro de 2019);

2. Limita os aportes do BB à Cassi a 
8% da folha de pagamento, incluindo neste 
limite as contribuições relativas aos apo-
sentados – ou seja, reduz a participação 
do banco; 

3. Proíbe as patrocinadoras de custe-
ar plano de saúde para os aposentados, 
“respeitado o direito adquirido”;

4. Determina que as estatais só po-
dem ofertar planos de saúde que prevejam 
contribuições por benefi ciário de acordo 
com a faixa etária e/ou renda;

5. Futuros editais de concurso não 
podem oferecer benefícios de assistência 

à saúde aos candidatos somente a moda-
lidade de reembolso.

• NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1. Pelas regras atuais do Saúde Caixa, 

o banco arca com 70% do seu custeio e os 
empregados, 30%. A nova regra haveria 
paridade de 50% para cada;

2.  A porcentagem relativa aos traba-
lhadores é mantida por meio de 2% do valor 
do salário, mais 20% de coparticipação 
nos procedimentos médicos, limitado a 
R$ 2.400;

3. O modelo de custeio atual não discri-
mina idade, faixa salarial ou se o empregado 
é aposentado ou da ativa. Todos pagam o 
mesmo valor;

4. A nova resolução da CGPAR proíbe 
as patrocinadoras de custear plano de 
saúde para os aposentados;

5. Futuros editais de concurso da Caixa 
não podem oferecer benefícios de assis-
tência à saúde aos candidatos somente 
a modalidade de reembolso;

6. Determina que as estatais só po-
dem ofertar planos de saúde que prevejam 
contribuições por benefi ciário de acordo 
com a faixa etária e/ou renda;

• BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
A Comissão Nacional dos Funcioná-

rios do Banco do Nordeste do Brasil vai 
se reunir nesta semana para avaliar com 
profundidade o impacto das resoluções na 
Camed. Mas, de antemão, o coordenador 
da CNFBNB, Tomaz de Aquino, já contatou 
com a presidência da Camed solicitando o 
posicionamento sobre o assunto. 

“Acredito que uma 
das principais 

mudanças propostas 
pelo Governo para os 
planos de saúde das 
estatais, já esteja em 
pleno cumprimento 
na Camed. Trata-
se da questão da 
paridade contributiva trabalhadores/

patrocinador, onde na Camed, considerando 
os Planos Natural e Família, os associados 
arcam com mais de 50% do custeio total da 

Caixa de Assistência”
Tomaz de Aquino, diretor do Sindicato e 

coordenador da CNFBNB

“Essa resolução é 
mais uma tradução 

do golpe, atinge 
trabalhadores 

ativos, aposentados 
e futuros 

trabalhadores 
do BB, quebra a 
solidariedade e 
asfi xia as fontes 

de custeio dos planos, podendo trazer sérios 
riscos a saúde do trabalhador. Precisaremos 
de uma luta conjunta para enfrentar mais 

esse golpe”
José Eduardo Marinho, dirigente sindical 

e bancário do Banco do Brasil
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CAMPANHA 2018

Comando dos Bancários reafi rma 
importância da defesa da democracia
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O Comando Nacional dos 
Bancários reafi rmou a im-
portância da defesa da 

democracia no Brasil, em reunião 
realizada no dia 25/1, em Porto 
Alegre. Por isso, o Comando se de-
clara contrário à condenação, sem 
prova, do ex-presidente Luís Inácio 
Lula da Silva.

A reunião também defi niu o 
calendário da categoria. Após am-
plo debate, fi cou defi nido que os 
encontros de bancos públicos e de 
bancos privados sejam dois dias 
antes da Conferência Nacional dos 
Bancários. A Conferência será na 
quadra dos bancários de São Paulo.

O local dos encontros de bancos 
públicos e privados será em São 
Paulo, em locais a serem defi nidos. 
O número de delegados participan-
tes dos encontros deverá ser o mesmo do ano passado. O Comando também indicou ainda o fortalecimento e o aprofundamento 
dos debates nas Conferências Regionais.

A próxima reunião do Comando Nacional dos Bancários será em 28 de fevereiro, na sede da Contraf-CUT, em São Paulo.

O Sindicato dos Bancários visitou agências do Banco do Brasil em Fortaleza na última semana. No Conjunto Ceará, o 
debate foi sobre o PAQ (reestruturação) e Cassi. Já no BB Estilo, o tema central de discussão foi saúde e condições de 

trabalho, com o acompanhamento da Secretaria de Saúde da entidade.

Sindicato em Ação: 
Dirigentes debatem PAQ e saúde com funcionários do BB de Fortaleza
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ITAÚ

Bancários paralisam agência contra 
implantação da reforma trabalhista

Na quinta-feira, 1º/2, os bancários 
paralisaram por duas horas a agên-
cia do Itaú, no Centro de Fortaleza, 

para protestar contra as medidas anunciadas 
pelo banco para implementar a reforma 
trabalhista. Os dirigentes do Sindicato dos 
Bancários do Ceará denunciaram o banco 
que, apesar da alta lucratividade, anunciam 
medidas prejudiciais aos trabalhadores, 
inclusive conquistas garantidas no Acordo 
Coletivo da categoria.

A categoria está mobilizada para lutar 
por seus direitos, especialmente aqueles 
contidos no Acordo Coletivo que tem vi-
gência até agosto deste ano. Os dirigentes 
sindicais denunciaram que uma das afrontas 
é o anúncio do banco de que as homologações 
não serão mais feitas nos sindicatos. 

Em dezembro, o banco também havia 
tentado promover alterações com relação à 
defi nição da data e período de férias. Havia 
estipulado que seus departamentos Jurídicos 
e de RH defi niriam novas regras de acordo 
com as mudanças da nova lei trabalhista. No 
entanto, o movimento sindical conseguiu 
reverter.

Manter-se mobilizado é a palavra de 
ordem dos bancários do Itaú, principal-
mente, porque o banco pode querer mexer 
nos direitos da categoria, após o término da 
vigência do Acordo de dois anos, fi rmado na 
Campanha Nacional de 2016, onde vários 
direitos estão garantidos até 31 de agosto 
de 2018.

“Essa mobilização é um ato de repúdio dos 
trabalhadores do Itaú. Com nosso Acordo de dois 
anos, fi rmado em 2016, temos direitos garantidos 
até agosto deste ano e vamos lutar para que essas 
conquistas sejam respeitadas. É necessário fazer 
esse enfrentamento agora, pois não aceitaremos 

nenhum direito a menos”
Ribamar Pacheco, diretor do SEEB/CE e 

representante da Fetrafi /NE na COE Itaú



   Tribuna
BancáriaEdição 1511  |  5 a 10 de fevereiro de 2018

8

Ceará: menos 4.563 empregos
O Ceará fechou 4.563 postos de trabalho 
em dezembro do ano passado. A informa-
ção consta no Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged), dia 26/1 
pelo Ministério do Trabalho. A maior perda 
foi registrada na indústria de transforma-
ção, com o fechamento de 3.270 vagas, 
seguida pela construção civil, encerrando 
1.439 postos de trabalho. O Ceará fechou 

2017 com um saldo negativo de 2.139 
postos de trabalho. O cálculo é feito consi-
derando as admissões (381.185) e demis-

sões (383.324).

• • •

• • •

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Assédio moral é prejudicial 
à saúde. Denuncie!

Home Page: www.bancariosce.org.br – Endereço Eletrônico:  bancariosce@bancariosce.org.br – Telefone geral : (85) 3252 4266 – Fax: (85) 3226 9194
Tribuna Bancária: imprensa@bancariosce.org.br – (85) 3231 4500 – Fax: (85) 3253 3996 – Rua 24 de Maio, 1289 - 60020.001 – Fortaleza – Ceará

Presidente: Carlos Eduardo Bezerra – Diretor de Imprensa: Marcos Aurélio Saraiva Holanda  – Jornalista Resp:  Lucia Estrela - CE00580JP
Repórter:  Sandra Jacinto - CE01683JP – Projeto Gráfi co e Diagramação: Normando Ribeiro CE00043DG – Impressão:  Expressão Gráfi ca – Tiragem: 5.000 exemplares

www.bancariosce.org.br bancariosce bancariosdoceara seebce 85 99129 5101

Clones
Cientistas criaram os primeiros macacos 
clonados pelo mesmo processo que pro-
duziu a ovelha Dolly há mais de 20 anos. 
Os dois macacos nasceram no Instituto 

de Neurociências da Academia Chinesa de 
Ciências (CAS) em Xangai. O nascimento 

dos bebês de macaco, agora de seis e oito 
semanas de idade, também levanta ques-
tões éticas sobre o quão perto os cien-
tistas chegaram de clonar humanos. Os 
pesquisadores afi rmam que o foco desta 

equipe tenha sido a clonagem para pesqui-
sas médicas, evitando retirar os animais 
da natureza. Os macacos são usados em 

pesquisas médicas sobre doenças cerebrais 
como Parkinson, câncer, distúrbios imunes 

e metabólicos.

Acumuladores digitais
Acumuladores digitais são pessoas acos-
tumadas a guardar materiais e conteúdos 
de todos os tipos em seus smartphones 

sem discriminar sua importância. Pesquisa 
da Western Digital detectou hábitos mais 
frequentes entre essas pessoas: 43% dos 

participantes confessam que têm medo 
de perder ou fi car longe de seus smart-
phones por muito tempo e cerca de 27% 
acreditam que 1/4 da capacidade de seus 

celulares está ocupada com coisas inúteis. 
Grande parte do problema se deve ao fato 

de que cerca de 45% dos usuários não 
têm um ou backup adequado para proteger 

suas memórias digitais mais preciosas.

O mercado de trabalho sempre foi 
conhecido como um ambiente de alto 
índice de competitividade e hostilidade. 
Em tempos de crise, quando a oferta de 
serviço cresce no mercado, este cenário 
é potencializado. E quem mais sofre com 
isso é o trabalhador, já que o assédio 
moral também aumenta.

Pesquisa divulgada recentemente 
pela agência de empregos Vagas.com, 
mostra que 52% dos entrevistados dis-
seram ter sofrido algum tipo de assédio, 
sendo, 84% desses casos praticados 
pelos chefes das vítimas ou por alguém 
que possuía um cargo maior. Ainda segun-
do a pesquisa, 87,5% dos entrevistados 
relataram não denunciarem esses atos 
pelo medo de sofrerem represálias e, 
principalmente, perder o emprego.

Importante frisar que não existe uma 
lei específi ca para repressão e punição 
daqueles que praticam o assédio moral. 
No entanto, na Justiça do Trabalho a 
conduta de assédio moral, se carac-
terizada, gera indenização. O assédio 
moral praticado pelo empregador ou por 
qualquer de seus prepostos autoriza 
o empregado a deixar o emprego e a 
pleitear a rescisão indireta do contrato.

Já na Justiça criminal, conforme o 
caso, a conduta do agressor poderá ca-
racterizar crimes contra a honra, como 
a difamação e injúria, contra a liberdade 
individual, em caso, por exemplo, de 
constrangimento ilegal ou ameaça. A 
reparação decorrente de danos morais 
está condicionada à existência de um ato 
ilícito e culposo, bem como a existência 
de nexo de causalidade entre o ato e o 
resultado.

Assédio no Sistema Financeiro – A 
Contraf-CUT publicou um boletim sobre 
assédio moral, disponível no setor de 
Publicações do site, mostrando que o 

problema  é recorrente no sistema fi nan-
ceiro, além disso reforça a importância 
da denúncia das práticas de assédio 
moral dentro dos bancos. O assédio 
moral distorce as relações de trabalho 
e transforma o ambiente de trabalho 
em um local adoecedor. Alguém que 
vive o assédio moral pode desenvolver 
problemas de saúde, como a Síndrome 
do Pânico, Síndrome de Burnout, de-
pressão, estresse emocional, levando 
até mesmo, ao suicídio.

Precisamos falar e denunciar as 
práticas de assédio moral dentro dos 
bancos e não aceitar como algo natural 
ou que faz parte das relações e organi-
zação do trabalho. Denuncie! Procure 
o Sindicato!

O que é Assédio Moral
O assédio moral é a exposição de alguém a 
situações humilhantes, constrangedoras, 

repetitivas e prolongadas durante a 
jornada de trabalho e no exercício das 

funções. O assédio moral é repetitivo, ou 
seja, é caracterizado por ações reiteradas 

do assediador. Portanto, devem-se 
diferenciar acontecimentos comuns e 
isolados que ocorrem nas relações de 

trabalho (como uma “bronca” eventual 
do chefe) das situações que caracterizam 

assédio moral. Se constantemente a 
pessoa sofre humilhações ou é explorada, 

aí sim temos assédio moral. 


