Agências de negócios:
insegurança e desrespeito com clientes e bancários

O

Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região realiza hoje (27)
atividades de protesto em agências
convencionais do Santander que foram convertidas em agências de ne-

gócios. A mudança, que faz parte de
uma estratégia equivocada de cortes
de custos, coloca em risco a segurança
de bancários e clientes, além de prejudicar seriamente o atendimento à população.
Quando transformadas em
unidades de negócios, as
agências passam a não ter
mais vigilantes e portas giratórias. Desta maneira, o banco
coloca em risco a vida de
clientes e trabalhadores.

Nas agências de negócios não existe
atendimento em caixas. O banco seleciona
clientes de “maior potencial” para estes
locais e deixa o restante da população sem
atendimento, discriminando usuários e ignorando suas responsabilidades enquanto
concessão pública.

Só com taxas cobradas dos
clientes, receita que teve
crescimento de 11,9% em
12 meses, o Santander cobre 152% das suas despesas com pessoal.

O Santander se nega a pagar o abono,
conquista legítima da categoria e acordada com os bancos este ano, a uma
parcela dos aposentados oriundos do
Banespa, que possuem a sua recomposição de renda vinculada ao Santander.

O Santander, para “cortar custos”, ao
invés de reduzir os ganhos milionários
dos seus altos executivos, opta por prejudicar aposentados, clientes e bancários.
Uma instituição que lucrou R$ 3,466
bilhões só no primeiro semestre deste

ano, crescimento de 4,8% em 12 meses
e de 8,8% do primeiro para o segundo
trimestre, não pode desrespeitar funcionários e a população. É contra essa falta
de humanidade, essa ganância exacerbada, que estamos lutando!

Contamos com sua compreensão e apoio.

/spbancarios

@spbancarios
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