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Caixa contrata sem Plano de Saúde e ataca
acordo coletivo
Dia 11/9, quarta-feira, haverá ação da Campanha “Saúde Caixa Para Todos”, data marcada
na 35º Conecef, no início de agosto, por conta
das contratações sem plano de saúde, anunciadas em maio, desrespeitando os funcionários e
o Acordo Coletivo de Trabalho vigente.
Os novos trabalhadores estão sendo informados que não terão direito a assistência à saúde.
A cláusula 33 do ACT, vigente até 31 de agosto de 2020, assegura a assistência à saúde aos
contratos após 31 de agosto de 2018.
Também há denúncias de que as pessoas com
deficiência contratadas, por ordem judicial
para completar a cota estabelecida em Lei,
estão sendo avisadas que não terão direito ao
Plano de Saúde.
Reestruturação e Precarização do Trabalho com o enxugamento das áreas-meio e transferência para agências, as demandas vão ser redistribuídas entre os empregados que permanecerem.
Novos Modelos de Trabalho - Por meio da
RH 226, os empregados podem trabalhar em
unidades da Caixa diferentes de sua lotação

SAÚDE CAIXA

para todos
administrativa, através de agendamento de
estação de trabalho ou, ainda, trabalhar fora do
ambiente Caixa.
Todos os eventuais custos adicionais decorrentes da prestação de serviços nestas modalidades como, por exemplo, despesas de deslocamento, correrão por conta do empregado.
Trabalho remoto – A adesão ao trabalho
remoto tira o trabalhador da estrutura física da
empresa e transfere ao empregado a responsabilidade pelas condições de trabalho.

A caracterização de acidentes de trabalho fica
prejudicada e a responsabilidade pela prevenção de doenças ocupacionais, que deve ser da
empresa, é transferida ao trabalhador.
Os custos de estrutura também são repassados ao trabalhador, sem previsão de qualquer
reembolso, conforme determina a norma no
item 3.2.1.2.
A jornada de trabalho também deixa de existir, já que o empregado passa a ser obrigado a
cumprir o Acordo de Demanda com a chefia.

#semprenaluta!
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Câmara aprova trabalho no final
de semana para bancários

Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag. Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou, dia 13/8, o
texto-base da Medida Provisória 881. Foram 345
votos a favor, 76 contrários e uma abstenção.
Vários direitos já tinham sido retirados da
classe trabalhadora com a reforma trabalhista,
em vigor desde novembro de 2017, e muitos
outros podem deixar se existir se a proposta
passar pelo Senado do jeito que está.
Os trabalhadores deixarão de ter, por exemplo, o direito de receber dobrado pelo trabalho
aos domingos e feriados, dias antes considerados como “repouso semanal remunerado”.
Basta que o patrão dê uma folga compensatória durante a semana.
Diga adeus ao final de semana de folga

EXPEDIENTE

A MP 881 revoga a Lei 4178/1962, que proíbe
o expediente bancário aos sábados e o descanso semanal remunerado aos domingos.

O nosso acordo garante
até 2020 que bancário
não trabalha aos
sábados, domingos e
feriados. Temos que
lutar para que isso seja
respeitado”, Eneida Koury
Não houve qualquer preocupação, de quem
criou e votou a favor dessa mudança, em
consultar a categoria bancária para entender as
razões da proibição do expediente bancário aos
sábados. A folga aos finais de semana é uma
forma de aliviar a tensão da categoria que tem
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muitos casos de afastamentos para tratamento
de transtornos mentais.
“Todas as medidas tomadas por esse governo e
de grande parte do Congresso foram no sentido
de aprofundar a precarização das relações de
trabalho, dificultar fiscalizações, entregar riquezas e patrimônios públicos. Principalmente,
tentam acabar com a organização dos trabalhadores, tudo para privilegiar os empresários”,
ressalta Eneida Koury, presidente do Sindicato
dos Bancários de Santos e Região.
“A Convenção Coletiva dos bancários determina que a jornada de trabalho deve ser cumprida
de segunda a sexta-feira. Por isso, o movimento sindical continuará lutando contra a aprovação desta MP e, mesmo se ela for aprovada,
continuará exigindo o cumprimento da CCT”,
finaliza Ricardo Saraiva Big, secretário de Relações Internacionais da Intersindical Central
da Classe Trabalhadora.

Curta nossa página no Facebook:

facebook.com/santosbancarios
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Sindicato devolve
a 2ª mensalidade
da Campanha
Salarial 2018/19
Aprovada em assembleia ano passado, em
13/09/18, a proposta do Sindicato dos Bancários de Santos e Região devolve a 2ª mensalidade, a partir de 01/10/2019, aos associados da
ativa e que pagam mensalidades diretamente
ao nosso Sindicato ou aos bancários que se
filiarem até dia 04/09 de 2019.
Para receber, o associado deve solicitar o
benefício preenchendo o formulário no site
do Sindicato santosbancarios.com.br de 09 a
20/09/2019, sem prorrogação de data.
Esta proposta vem como forma de compensação à Contribuição Negocial deliberada na 20ª
Conferência Nacional dos Bancários e aprovada na assembleia do dia 29/08/2018.
A Contribuição Negocial de 1,5% do salário e
1,5% da PLR (com teto de R$ 250) é para o financiamento da luta em defesa dos direitos dos

bancários

trabalhadores. Esse
valor será menor do
que a soma do imposto
sindical (de 3,33% ou
um dia de trabalho em
março, sem teto) e da
contribuição assistencial de 2% que sempre
foram cobrados e foram
extintas pela Reforma
Trabalhista.
A 1ª mensalidade foi
devolvida em 2018, com
pagamento em 01/10/18,
para os associados até
04/09/18 e que solicitaram por meio do formulário preenchido no site
também sem prorrogação
de data.

Sindicato vai até MPT para denunciar Santander
Novamente na ilegalidade, o presidente do
Santander, Sérgio Rial, manda sua diretoria
ameaçar com medidas disciplinares aqueles que não têm o Programa de Certificação
Profissional da ANBIMA - CPA 10. Em carta
distribuída entre os funcionários, o Banco
espanhol dá prazo de 90 dias para obter o certificado. Isso fere a Resolução 3158 do Banco
Central (BC), que dá o prazo de 1 ano. A diretoria denunciou, nesta quinta-feira (15/8/19),
os abusos e ameaças ao Ministério Público do
Trabalho (MPT).

ficação. A norma está em vigor desde
dezembro de 2003, e o prazo previsto
nos artigos 2º e 3º.

Santander descumpre resolução
do Banco Central

DENUNCIE - direto com os
diretores ou pelo fale conosco
do site santosbancarios.com.
br, Facebook, Whatsapp
(13) 99209 2964 ou Instagram. Fortaleça sua defesa
se sindicalizando!

A resolução 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 certi-

Ameaças desde o início do ano
O Sindicato dos Bancários de Santos e Região apura as denúncias
desde o início do ano, quando
Rial em videoconferência deu
início às ameaças dando prazo
até março e depois até maio.

