
Não é só isso. O gestor é quem vai 
ter de escolher para quem vai o convite. 
Uma tremenda saia justa. Para comple-
tar a série de absurdos, o Santander vai 
destinar R$ 100,00 para que os demais 
funcionários façam pequenas celebra-
ções. 

O assédio moral no Santander 
está cada dia mais violento. A direção 
do banco não considera nada, nem 
ninguém. Em comunicado sobre a festa 
de fim de ano, o presidente da empre-
sa, Sérgio Rial, ressalta que "como o 
resultado fala mais alto", apenas os 
funcionários que batem as metas 
receberão o convite. 

A nota desconsidera todo o esforço 
realizado pelos mais de 47 mil bancári-
os no dia a dia de trabalho e a confrater-
nização, marcada para 1º de dezem-
bro, que aconteceria em um estádio de 
futebol para todo o quadro de pessoal, 
foi consideravelmente reduzida. No 

máximo, 5 mil funcionários poderão 
participar.

A atitude do banco causa indigna-
ção e descontentamento entre os 
trabalhadores, afinal a festa deveria ser 
para que todos pudessem interagir. 
Mas a empresa utiliza a confraterniza-
ção como mais um instrumento de 
assédio moral. 

Santander: muito lucro e festa para poucos

O Itaú, em mensagem 
enviada aos correntistas, diz 
que “o momento é de investir 
em Bolsa e aproveitar para 
divulgar seus fundos multi-
mercados como meio de 
aplicação” e recomenda 
investimentos em ações. Uma afirma-
ção que deixa claro que o único 
interesse dos bancos é a especulação 
financeira, para acumular mais 
riqueza, em detrimento de quem 
produz e quem trabalha. Afinal, Bolsa 

de Valores não gera empregos, 
enriquece apenas grandes investido-
res, que na maioria estão fora do país.

Com o discurso em que se sente 
“revigorado para dar início a um novo 
ciclo de reformas estruturais no 

sentido da modernização do 
Brasil”, o Bradesco declara 
nas entrelinhas que tem 
pressa em aprovar a reforma 
da Previdência e defende a 
proposta do presidente eleito 
de  pôr  fim aos  direi tos 
previstos na CLT (Consolida-
ção das Leis do Trabalho).

O objetivo de Bolsonaro e 
sua equipe de economia, 
liderada por Paulo Guedes, é 
tornar a Previdência baseada 
na capitalização privada, um 
sistema que não deu certo 
para os trabalhadores no 
Chile, mas que desperta 
interesse nos bancos priva-

dos, de olho no mercado da previdên-
cia privada.  Além de criar uma nova 
carteira de trabalho, verde e amarela, 
sem as conquistas previstas na 
legislação trabalhista.

Os dois maiores bancos 
do país já declararam de que 
lado estão. E não é do 
trabalhador. Em relatórios 
voltados ao mercado e divul-
gados na grande imprensa, 
Itaú e Bradesco demonstram 
a p o i o  à  r e f o r m a  d a 
Previdência, defendida por 
Jair Bolsonaro (PSL) e o 
economista Paulo Guedes.
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Quem mais lucrou no terceiro 
trimestre foi o do Itaú, com R$ 6,247 
bilhões, avanço de 2,8% em relação 
a idêntico período de 2017. Depois, 
surge o Bradesco, que teve lucro 
líquido de R$ 5,009 bilhões, alta de 
73,7%.

A terceira posição é ocupada 
pelo Banco do Brasil, com lucrativi-
dade de R$ 3,175 bilhões, elevação 
de 11,78% na comparação anual. Já 
o Santander obteve lucro líquido de 
R$ 3,039 bilhões, acréscimo de 

2,2%.

A crise que atinge o país é 
severa. Não para o sistema financei-
ro. Os quatro maiores bancos 
brasileiros lucraram R$ 17,47 
bilhões no terceiro trimestre, o que 
corresponde a um crescimento de 
28,5% na comparação com o 
mesmo período do ano passado.

Enquanto colocam nos cofres 
cifras cada vez maiores, os bancos 
seguem com a política perversa de 
demissões para reduzir custos. 

Além de não contratarem para 
reduzir a sobrecarga que adoece o 
trabalho, também não utilizam o 
lucro para investir em segurança e 
condições de trabalho.

Mas, se a intenção do presidente 
eleito era privilegiar a bancada ruralista, 
está conseguindo. É no campo onde 
acontecem as principais situações de 
trabalho escravo. Sem o Ministério do 
trabalho, não será possível discutir 
sobre aumento de salários, manuten-
ção da aposentadoria, fundo de 
garantia, férias e até 13º salário.

A Argentina também extinguiu a 

pasta, e como consequência, houve 
aumento do número de conflitos no 
mundo do trabalho. Agora, o Brasil 
também se aproxima do México em 
termos de violência urbana. Ambos 

protagonizaram experiências de 
desregulamentação das relações 
trabalhistas. O resultado é pouca renda 
e acirramento da pobreza. 

Com direitos já enfraquecidos 
devido a reforma trabalhista e fiscaliza-
ções cada vez mais precárias, 
Bolsonaro anuncia que acabará com o 
Ministério do Trabalho.  A pasta atua 
hoje como órgão fiscalizador de 
práticas degradantes para o emprega-
do, sobretudo, aqueles em condições 
análogas à escravidão.

Ao confirmar a extinção do órgão, 
cumpre apenas o que sempre foi dito na 
campanha eleitoral. Os eleitores de 
Bolsonaro acharam que fosse fake 
news e, agora antes mesmo de tomar 
posse, o gosto do neoliberalismo fica 
cada vez mais amargo. Significa que 
fará o que prometeu: acabar com a 
carteira assinada e os direitos.
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Na crise, lucratividade dos bancos sobe 28,5%

Sem o ministério, trabalho escravo pode aumentar
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