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Abertura no
final de semana
é ilegal!
O Santander Brasil transformou-se
no líder em insegurança, desconforto para clientes e exploração para
funcionários. Ilegalmente vai tentar
abrir no final de semana. Para isso,
está pedindo adesão ao Programa
de Voluntariado (sem proteção das
leis trabalhistas), onde os bancários
se inscrevem para trabalhar aos
sábados das 8h30h às 12h. “Orientamos que nenhum funcionário faça
inscrição nesse programa. Isso é
total exploração. Bancário não trabalha aos sábados”, afirma Fabiano
Couto diretor do Sindicato.
Sérgio Rial, presidente do Santander Brasil, desafia mais uma vez as
leis brasileiras. Depois de empurrar
os clientes para o autoatendimento,

Não se torne
um escravo, não
faça inscrição
no Programa
Voluntariado
de Orientação
Financeira do
Santander!!!

tenta retirar as portas giratórias e
quer o bancário trabalhando de forma VOLUNTÁRIA (sem proteção
das leis) aos sábados.
A diretoria do Sindicato não vai
permitir que os trabalhadores
bancários trabalhem aos sábados.
A Lei 7.430 da CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho) é específica,
conforme o artigo 224, “a duração normal dos empregados em
bancos, casas bancárias e Caixa
Econômica Federal será de 6 (seis)
horas contínuas nos dias úteis, com
exceção dos sábados, perfazendo
um total de 30 horas de trabalho por semana. (Redação dada
pela Lei nº7.430, 17/12/85, DOU
18/12/85) – CLT.

www.santosbancarios.com.br
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Retirar portas
giratórias expõem
funcionários e
clientes a crimes
Com a alteração unilateral do
projeto para suas unidades, o Santander vai ignorar as cidades que
possuem a lei de instalações obrigatórias de portas giratórias, o banco pretende retirar todas as portas
giratórias até julho deste ano colocando em risco a vida de bancários
e clientes. “Vamos acompanhar
esse processo e responsabilizar os
representantes do banco na região

se qualquer ato de violência acontecer contra os bancários”, enfatiza
Fabiano diretor do Sindicato.
As portas giratórias são os melhores dispositivos de segurança, pois
detectam revólveres e outras armas
sem colocar em risco a vida dos
vigilantes, clientes e bancários.
“O que pretendem fazer é um ab-

surdo. Estas portas giratórias reduziram os assaltos a banco em cerca
de 80%. O Santander tem o dever
de pensar mais na segurança dos
cidadãos e não escancararem as
portas das instituições financeiras
e dar acesso livre aos bandidos. O
banco espanhol precisa focar mais
na segurança, que é o que o povo
precisa diante de tantos crimes”,
finaliza Fabiano.

Funcionárias do Santander
tomam posse no Sindicato
A nova diretoria do Sindicato, que
tomou posse dia 1/4/19, para o
mandato de abril de 2019 até março
de 2022, tem duas novas bancárias
do Santander: Andrea de Maio
Peres de Carvalho e Priscila Lima
Dileva. As bancárias vêm com
muita garra na defesa da categoria.

EXPEDIENTE

Os demais diretores do Santander
são : Estevam, Fabiano, Leo,Pedro,
Priscila Germano e Vanessa.
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Resolução do BC garante 1 ano
para adequação ao novo cargo

Cometendo ilegalidade ao descumprir resolução do Banco Central,
gestores da Regional Santos do
Santander (que vai de Santos até
Peruíbe) estão ameaçando com
demissão os bancários e bancárias
que mudaram de função, por determinação do banco, se não conseguirem o CPA-10 até maio.
A diretoria do Sindicato está apurando e recebendo denúncias sobre
o terrorismo que a regional Santos
do Santander faz com os trabalhadores. Essa pressão e assédio vão
totalmente contra a resolução 3158
do Banco Central (BC). Os diretores já estão tomando medidas em
defesa dos direitos dos bancários e
bancárias. Denuncie os ataques e
assédios contra seus direitos.

Todos têm 1 ano para se
adequar
O artigo 3º da resolução diz que
“na hipótese de os empregados
(...) passarem a exercer atividade diferente daquela para a qual
tenham sido considerados aptos

para os efeitos desta resolução, na
própria instituição ou em outra,
a habilitação para o exercício da
nova atividade, se exigida, deverá
ser providenciada no prazo de um
ano, contado da data da mudança
de atividade”.

Ou seja, a resolução do BC determina que os bancos devem
assegurar o prazo de 1 ano, tanto
dos contratados quanto dos que
mudaram de função, para que o
empregado possa regularizar a sua
certificação.

Conforme resolução do Banco Central, bancários têm 1 ano para obter CPA
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Metas nos finais de semana
é o fim da picada!!!
A mensagem do superintendente
da regional Santos é clara para
que gerentes saiam de suas casas
nos finais de semana e credenciem
estabelecimentos a receberem o
cartão “Ben” de propriedade do
banco. E via Whatsapp, sugere que
pressionem seus subordinados a
credenciarem pelo menos um estabelecimento.
No banco espanhol o lucro é acima
da alimentação, o assédio é velado
ou você vende o peixe enfiado goela abaixo ou você não come, nem
compra e ponto.
A diretoria do Sindicato está atenta
e solicita mais informações sobre

Bancário não trabalha sábado e domingo!

o assédio para trabalhar nos finais
de semana e assim tomar todas as

medidas políticas e judiciais contra
o Santander.

Defenda-se!

Sindicalize-se e defenda-se contra
demissões e recontratações como
terceirizados, pessoas jurídicas e
trabalho temporário (intermitente), para retirar direitos e rebaixar
salários.

O Sindicato dos Bancários enfrenta maiores desafios com a perversa Reforma Trabalhista aprovada
que pode atingir em cheio a categoria bancária retirando direitos e
rebaixando salários. Agora temos

a Reforma da Previdência que
pode retirar a aposentadoria! Portanto, NÃO FIQUE SÓ, FIQUE
SÓCIO!
Você é o Sindicato. Sindicalize-se!

Cadastre-se no whatsapp do Sindicato dos Bancários

(13) 9 9209 2964

Envie uma mensagem pelo aplicativo

