
BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DE JUAZEIRO E REGIÃO CRUZARAM OS BRAÇOS 
NO DIA 10 DE FEVEREIRO

Bancários de Juazeiro e Região protestaram no dia 10 de fevereiro, contra o plano
de “reestruturação” anunciado pelo governo Bolsonaro no mês passado. Na
oportunidade, participaram do movimento representantes do Sindicato dos
Bancários de Juazeiro, funcionários do Banco do Brasil e o Deputado Estadual Zó.  

Fecharam durante 24h as agências de Casa Nova e Juazeiro- no Shopping Águas
Center. A Agência do Centro da cidade-69, retardou sua abertura para às 11h. A
reestruturação prevê a demissão voluntária de 5 mil funcionários e o fechamento
de 112 agências, 242 postos de atendimento e sete escritórios. Além disso, os
bancários reclamam do descomissionamento de caixas e outras funções.
Também questionam a desgratificação para funcionários com mais de 10 anos de
vínculo e a remoção compulsória.

O presidente do Sindicato dos Bancários de Juazeiro e Região, Maribaldes da
Purificação, frisou que é o momento de ir à luta e garantir os direitos da categoria.
“Os funcionários pedem que o banco seja transparente e abra negociações com
relação ao plano que prevê a demissão, em plena pandemia, de cinco mil
funcionários. E voltamos a enfatizar que essa luta é do interesse da sociedade
como um todo, pois com menos funcionários e menos agência, o atendimento que
já é precário vai ficar muito pior. Agradecemos a presença do Deputado Zó que
sempre apoio o direito do trabalhador”, disse.
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O Banco Santander (Brasil) S/A iniciou uma campanha agressiva de perseguição política a parte dos seus
funcionários (dirigentes sindicais, cipeiros e funcionários com estabilidade previdenciária).
 
No final de 2020, o banco modificou unilateralmente o contrato de trabalho de mais de 40 trabalhadores em todo o
Brasil que detinham ação trabalhista, onde se reclama a descaracterização de cargo de confiança e, por
consequência, o pagamento da sétima e oitava horas, laboradas, diariamente, como extras.
 
A referida alteração do contrato de trabalho resultou, de forma abrupta e violenta, em importante redução dos
salários de tais trabalhadores(as), chegando a 55% de sua renda, causando-lhes prejuízos à preservação da própria
subsistência.
 
Valendo-se de subterfúgios juridicamente desprezíveis, a intenção do banco não foi outra a não ser a de perseguir
os(as) trabalhadores(as), punindo-os (as) severamente, por exercerem o direito constitucional de ação.
 
No caso, especifico dos dirigentes sindicais e cipeiros, que exercem mandato de representação, vislumbra-se,
também a pretensão de cercear o pleno exercício do mandato sindical dos (as) trabalhadores (as), violando o direito
à liberdade sindical, constitucionalmente assegurada, igualmente, garantida por inúmeras convenções da
Organização Internacional do Trabalho, além de decisões do seu Comitê de Liberdade Sindical.
 
O Banco Santander também tem aplicado advertências e suspensões de dirigentes sindicais, em situações que não
se justifica a penalidade, a não ser a configuração de perseguição política. Chama a atenção as demissões
arbitrárias de dirigentes, que mesmo após sentença judicial, determinando a imediata reintegração, o banco protela
por semanas o cumprimento das decisões, desrespeitando assim, não só os trabalhadores, mas também as
entidades sindicais, a legalidade e o judiciário. Uma afronta a sociedade brasileira.
 
Por estas razões, sucintamente aqui expostas, manifestamos nosso REPÚDIO à atitude inconstitucional e
inconvencional do Banco Santander (Brasil) S/A.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO E REGIÃO

NOTA DE REPÚDIO AO BANCO SANTANDER BRASIL

COMANDO QUER VACINAÇÃO PARA PROTEGER OS BANCÁRIOS
Guia técnico do Ministério Público do Trabalho, divulgado no dia 10 de fevereiro, destinado a procuradores da instituição,
defende que trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra o coronavírus possam ser desligados por justa causa. O
entendimento do MPT é que o interesse coletivo se sobrepõe aos individuais, conforme determina a CLT (Consolidação das Leis
do Trabalho).Para demonstrar que o objetivo da vacinação é garantir o direito fundamental à vida do trabalhador, o MPT lista
normas brasileiras sobre saúde e segurança no trabalho. A decisão do órgão reforça a importância da imunização e é por isso
que o Comando Nacional dos Bancários luta para que a categoria, que faz atendimento essencial, seja incluída no grupo
prioritário, respeitando, é claro, a fila. No documento, o MPT também utiliza como argumento a favor da demissão a decisão do
STF (Supremo Tribunal Federal) de que o Estado pode impor sanções a quem não se vacinar, como multa e impedimento de
matrículas. Antes de tudo, é preciso ter vacina para todos. Infelizmente, o governo federal atrasa o quanto pode o plano de
imunização da população brasileira, apesar das mais de 230 mil mortes pela Covid-19. 
Fonte - Bancários Bahia


