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SEEB PARALIZA AGÊNCIA DO SANTANDER

CONTRA REFORMA TRABALHISTA

O banco espanhol implantou, sem negociar, sistema que força os trabalhadores
a assinarem um acordo individual de banco de horas semestral.

B

ancários do Santander de
todo o país paralisaram as
suas atividades no dia 20
de dezembro, contra a aplicação de
diversos pontos da reforma trabalhista
de Michel Temer, encomendada por
banqueiros e empresários. Em
Juazeiro, o Sindicato dos Bancários
juntamente com os funcionários
ﬁcaram em frente ao Banco Santander
como forma de protesto as leis dos
trabalhadores.
O Presidente do Sindicato dos
Bancários de Juazeiro Maribaldes da
Puriﬁcação, disse que o Santander
está se aproveitando da Reforma
Trabalhista para atacar os trabalhadores. “Não concordamos com esse tipo
de reforma, para o trabalhador é uma
perda grande. O banco tem obrigado
seus trabalhadores a assinar acordos
de horas individuais e não está pagando as horas extras. Além disso, mudou
a data do pagamento e está fazendo a
divisão das férias em 3 vezes, unilateralmente. Somos contra esse tipo de
reforma trabalhista”, disse.

O Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores do Santander Contra a
Retirada de Direitos é uma reação a 7
ataques aos bancários que, com muito
trabalho e dedicação, conquistaram
um quarto do lucro global do banco
espanhol.
O banco espanhol implantou, sem
negociar com o movimento sindical,
sistema que força os trabalhadores a
assinarem um acordo individual de
banco de horas semestral.
Por ser inconstitucional, os
trabalhadores questionaram a medida
e solicitaram a imediata suspensão. No
entanto, o banco aﬁrmou que não vai
negociar com os representantes dos
empregados, muito menos anular.
Além do sistema, a empresa tem
tomado outras medidas prejudiciais
aos trabalhadores. Alterou a data de
pagamento dos salários do dia 20 para
30, e os meses que o 13º salário é
pago. Antes, o benefício era creditado
em março e novembro. Agora será em
maio e dezembro. As mudanças
entram em vigor em março de 2018.
Ascom/SEEB Juazeiro

Caixa Econômica Federal:
Descaso e Omissão com
seus Funcionários

O Presidente do Sindicato dos
Bancários de Juazeiro, Maribaldes da
Puriﬁcação, visitou no dia 19 de dezembro
a agência da Caixa Econômica em
Remanso. Na ocasião, Maribaldes
destacou o atendimento do Gerente Geral.
“Ficamos surpreso em ver o Gerente Geral
atendendo no caixa, isso é uma atitude por
parte do gestor em atender os clientes. Por
outro lado, o banco não está se preocupando com seus funcionários que estão
trabalhando com a equipe reduzida,
causando sobrecarga de trabalho para
todos na agência”, disse.
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Tarifas bancárias subiram até 78% em 2017
Lucros, lucros e mais lucros, não importa
como. Este é o principal objetivo dos bancos
que atuam no Brasil. Em 2017 não foi
diferente, clientes e bancários foram sendo
sugados para aumentar a lucratividade dos
banqueiros.
Os bancários vivem sobrecarregados de
trabalho e os clientes pagam uma conta cada
vez mais salgada pela prestação de serviços.
As tarifas aumentaram bem acima da inﬂação
em todos os bancos nos últimos 12 meses,
chegando a ser reajustada em 78% em alguns
casos, segundo estudo do Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor (Idec).
O Idec comparou os valores cobrados
por Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú
Unibanco e Santander para 27 serviços
avulsos, como saques, extratos e transferências. Também foram analisados 58 pacotes
personalizados, que incluem diversos serviços
por um preço ﬁxo, além dos preços para os
quatro pacotes padronizados pelo Banco
Central.
Efeito Temer
Como efeito do golpe que resultou no
governo ilegítimo de Michel Temer, os bancos
públicos tiveram os maiores reajustes de
tarifas em 2017. O objetivo disso é claro,
desmontar as instituições para depois
privatizá-las.
O Idec constatou que a Caixa e o Banco
do Brasil (BB) realizaram os maiores aumentos
nas tarifas avulsas no período analisado. No
BB, a tarifa para pagamento de contas na
função crédito subiu 66,67%, em 2017. Na

Caixa, o saque em espécie no cartão de
crédito em terminais eletrônicos teve um
aumento de 53,85%.
Das 27 tarifas analisadas, a Caixa
reajustou 23 delas nos últimos 12 meses. O
aumento médio foi 14,56%, o equivalente a
mais de cinco vezes a inﬂação do período, de
2,70%. O BB aparece logo atrás, com aumento
médio de 10,07%. Bradesco (5,12%), Itaú
(4,87%) e Santander (3,10%) também
reajustaram suas tarifas acima da inﬂação.
Privados na dianteira
Apesar dos reajustes elevados neste
ano, as tarifas dos bancos públicos ainda
estão entre as menores do setor. Para fazer a
comparação, o Idec somou as 27 tarifas
analisadas em cada banco, como se o cliente
utilizasse cada serviço pelo menos uma vez.
O Santander aparece como o banco mais
caro, apesar de ter promovido os menores
aumentos de tarifas neste ano. Os 27 serviços
da instituição totalizaram R$ 415,80, seguido
pelo Itaú (R$ 393,45). No Banco do Brasil, os
serviços o Banco do Brasil, os serviços
custaram o total de R$ 379,50.
A surpresa do estudo foi o Bradesco, que
apresentou o menor valor para as 27 tarifas
somadas, de R$ 374,15, praticamente
empatado com a Caixa (R$ 374,75)
Pacotes personalizados
O Idec também analisou os chamados
pacotes personalizados, que já incluem uma
série de serviços, mediante cobrança de uma
taxa mensal. Diferentemente dos pacotes

padronizados pelo Banco Central, cada banco
conﬁgura os serviços inclusos nos pacotes
personalizados da forma como achar melhor.
Por isso, o cliente deve ﬁcar bastante atento na
hora de aceitar esse tipo de pacote, já que é
mais difícil compará-lo com outros.
Nesse quesito, os bancos públicos
ﬁzeram feio mais uma vez. O pacote
Convencional, da Caixa, teve o maior reajuste
de todo o estudo: 78,88%. O banco elevou seu
preço de R$ 25,10 para R$ 44,90 mensais.
Na sequência, os maiores aumentos
foram do pacote Fácil, da Caixa (alta de
20,19%), Universitário, do Bradesco (elevação
de 18,64%), Itaú Uniclass 3.0 (aumento de
10,71%,), e o pacote Personalizado, do BB
(crescimento de 9,05%)
Sem justiﬁcativa
Um aumento de 78% para uma inﬂação
de menos de 3% no ano é, sem dúvida,
abusivo. É um índice muito elevado, especialmente se você considerar o fato de que não
houve nenhuma melhora signiﬁcativa no
serviço, não foi agregado nada ao pacote.
O Idec constatou que, após os últimos
reajustes, praticamente deixou de existir
diferença entre os grandes bancos nos valores
cobrados pelos quatro pacotes de serviços
padronizados pelo Banco Central. Ou seja, os
bancos estão praticamente cobrando os
mesmos valores, o que reforça a preocupação
com a falta de concorrência no setor.

Reforma trabalhista impõe perdas históricas às mulheres
Reunião para
ações de 2018
O Presidente do Sindicato
dos Bancários de Juazeiro,
Maribaldes da Puriﬁcação,
participou no dia 22 de dezembro
de uma reunião com as principais
lideranças da FETAG, CTB E
CONTAG para discutir as ações
do ano de 2018. Após a reunião
os representantes se confraternizaram.

As novas regras aprovadas na reforma trabalhista
do governo de Michel Temer afrontam os direitos de toda
a classe trabalhadora, mas é ainda mais perversa com as
mulheres pois retira proteções e garantias previstas na
CLT especíﬁcas das trabalhadoras. Perderam-se
conquistas importantes obtidas através de muito
empenho dos movimentos sociais e políticos em
promover mais bem estar e justiça social no mundo do
trabalho.
Sancionada pelo governo no dia 14 de julho, a
reforma trabalhista altera a CLT no que diz respeito à
restrição ao trabalho de gestantes e lactantes em
ambientes insalubres, como postos de gasolina e
hospitais. O artigo 394-A, da CLT, prevê que: “A
empregada gestante ou lactante será afastada, enquanto
durar a gestação e a lactação, de quaisquer atividades,
operações ou locais insalubres, devendo exercer suas
atividades em local salubre”. Já o texto da nova lei
relativiza o trabalho em situação de insalubridade às
grávidas e lactantes e requer atestado médico para
afastamento do trabalho.
O incentivo legal à terceirização e ao trabalho
intermitente também vão afetar mais as mulheres e os
negros, que são maioria nas atividades terceirizadas.
Segundo estudo do Departamento Intersindical de
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) os
empregos em setores terceirizados, como limpeza e
suporte técnico, tendem a ter pior qualidade quando
comparados com áreas que costumam contratar
funcionários diretamente. Eles têm alta rotatividade de
trabalhadores. De cada 100 vínculos ativos em 2014 em
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áreas que costumam contratar funcionários, 40 foram
rompidos até o ﬁnal do ano. Em áreas que costumam
terceirizar os serviços, a proporção foi de 80 rompimentos
para 100 vínculos. A duração dos contratos também era
menor. Áreas com tendência a terceirização também
tinham salários 27% mais baixos que as outras.
Domésticas
A ﬂexibilização da jornada de trabalho com os
contratos “intermitentes”, previstos na nova lei trabalhista,
deverá impactar um campo de trabalho majoritariamente
feminino: o emprego de doméstica. A “legalização” do
trabalho informal pode esvaziar a PEC das Domésticas,
importante conquista da categoria obtida em 2015 após
anos de batalha.
'A empregada não tem força para certas negociações. Se ela disser 'meu médico disse que não posso
trabalhar nesse emprego' ela pode perder o emprego.'
A atual legislação trabalhista permite que o
trabalhador ofendido pelo empregador exija judicialmente
indenização pelo dano moral ou existencial causado. A
reforma trabalhista pretende manter esse ponto, mas
estabelecer um limite ao valor dessa indenização,
proporcional ao salário do empregado. Esse é outro
ponto que precisa ser implementado por medida
provisória. Segundo Góis, isso tende a atingir mais
mulheres porque 'elas são as mais afetadas por assédio
laboral'. Além disso, como recebem em média menos que
os homens, tenderiam a receber indenizações menores
pelo assédio. O governo aﬁrmou em julho que pretendia
retirar o trecho que vincula indenização a nível salarial.
Fonte: Portal CTB
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