
“Estamos juntos nessa 
discussão com o Sindicato da 
Bahia e demais  representan-
tes da Federação da Bahia e 
Sergipe e dos sindicatos de 
Camaçari e Sergipe para que 
no processo de diálogo com o 
banco tenhamos as respostas 
dessas demandas”, externou 
Maribaldes da Purificação, 
presidente do sindicato dos 
bancários de Juazeiro.

A discussão é porque na 
dia a dia parte dos caixas 
convencionais e agentes co-
merciais passarão a ser GNS 
6 horas e os coordenadores e 
gerentes especiais de GNS 8 
horas. A mudança vai englo-
bar de 12 a 13 mil funcionári-
os. Todos os gerentes de 
negócios e serviços poderão 
exercer o papel de caixa com 
limite de 30% de tempo na 
função. Para o banco espa-
nhol, a alteração é uma forma 
de otimizar o tempo dos 
clientes, que serão atendidos 
pelo mesmo empregado e 
farão diversos serviços. Po-

rém, para o movimento sin-
dical a medida, que acumula 
funções, sobrecarrega o 
funcionário, deixando-o ex-
posto a adoecimento. Foi 
discutido também sobre o 
trabalho voluntário de edu-
cação financeira aos sábados, 
assim como o Sindicato da 

Bahia, Juazeiro também se 
posicionou contra. Essa inici-
ativa acontecerá em nove fins 
de semana, de maio e junho. A 
entidade acredita que a 
atividade pode ser transforma-
da em rotina pelo Santander, 
que pode se aproveitar para 
prospectar produtos e clien-

tes.   Segundo o banco 
espanhol, o trabalho será feito 
por bancários 'voluntários'. 

A previsão é de que até 
30 de abril o Ben Visa Vale 
tenha 102 mil locais credenci-
ados, mesma quantidade da 
antiga bandeira. O número, no 
entanto, não significa que 
serão os mesmos pontos 
uti l izados com os vales 
antigos, o que preocupa.

Também foi tratada a 
implantação e a rede de 
atendimento da nova bandeira 
dos tíquetes refeição e 
alimentação, o Ben Visa Vale, 
um produto do Santander. 
Como o último crédito feito no 
Alelo foi em 29 de março, os 
funcionários terão um prazo 
de 90 dias a partir da data para 
gastar o valor. Ou seja, no final 
de junho. 

Preocupado com as 
diversas mudanças anuncia-
das pelo Santander, diretores 
do Sindicato dos Bancários da 
Bahia se reuniram no dia 15 
de abril com representantes 
das Relações Sindicais do 
banco, para tratar, entre ou-
tros assuntos, da mudança 
para o novo cargo de Gerente 
de Negócios e Serviços 
(GNS), que vai unificar quatro 
funções em 100% das agên-
cias. Na oportunidade, o 
presidente do sindicato dos 
bancários de Juazeiro, Mari-
baldes da Purificação também 
acompanhou a discussão.  
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 SANTANDER
 COBRANÇAS AO BANCO 

Presidente do sindicato dos Bancários de Juazeiro participa
de reunião sobre cobranças ao banco Santander



O rotativo 0do cartão chegou 
a 295,5% em fevereiro e o 
cheque especial bateu 318% ao 
ano. Patamar elevadíssimo, 

mesmo com a taxa básica de 
juros (Selic) em 6,5% ao ano. Os 
dados são do Banco Central. 

Vale lembrar que são as 
taxas médias, que variam de 
banco para banco, pois cada um 
oferece diferentes valores de 
acordo com o plano contratado 
pelo cliente e a relação entre 
eles. 

Enquanto a sociedade se 
endivida ao recorrer ao cheque 
especial e ao cartão de crédito 
para conseguir sobreviver, os 
bancos deitam e rolam na 
cobrança das taxas de juros. 
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Setor bancário deita e rola com os juros elevados

Sistema do Santander 
falha e prejudica clientes

Correntistas do Santander começa-
ram a reclamar nas redes sociais por volta 
de 12h e a falha no sistema persistiu até 
quase o início da noite. Fica claro saber o 
motivo de o banco ocupar o 1° lugar no 
ranking de reclamações no Banco Central. 

Ao invés de posicionar e solucionar o 
caso, o banco espanhol apenas respondia 
que enfrentava problemas na conta oficial 
de uma rede social. Quem precisava 
realizar algum serviço, ficou no prejuízo. 
Mais uma vez o descaso com investimen-
to para atender a clientela ficou exposto. 

Um absurdo para uma empresa que 
somente no ano passado alcançou lucro 
de R$ 12,16 bilhões e cobriu 185% a folha 
de pagamento incluindo a PLR apenas 
com tarifas. No Santander, o pacote de 
serviços possui uma das tarifas mais caras 
do sistema financeiro no Brasil. Inclusive, 
o reajuste das tarifas foi de 96%, de 2010 a 
2017.

A falta de investimento do Santander 
em relação ao atendimento aos clientes 
ficou ainda mais evidenciada com a falha 
apresentada no sistema no dia 24 de abril. 
O site CanalTech informou que os proble-
mas atingiram o aplicativo de celular, site, 
máquinas de cartão e agências do banco 
espanhol. 

Festa de São João dos Bancários
de Juazeiro e Região será adiada

O sindicato já solicitou liminares para que seja garantido o direito do 
trabalhador.

 
Agradecemos a todos e todas.

Informamos que diante da tentativa de acabar com a representação 
sindical, dificultando o sustento das informações, foi decidido em reunião com a 
diretoria que a nossa FESTA DE SÃO JOÃO vai ser adiada até que seja resolvi-
da a questão dos repasses.

Diretoria Sindical dos Bancários de Juazeiro e Região 

Devido a  MP 873 onde o governo proíbe as empresas a descontar e 
repassar para os sindicatos as mensalidades dos seus filiados.

A nova data será provavelmente após o mês de Julho.
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