
O presidente do sindicato dos 
bancários de Juazeiro, Maribaldes da 
Silva, comemorou a parceria. “Mais 
uma parceria que fechamos de 
grande importância para nossos 
associados”.

O Sindicato dos Bancários de 
Juazeiro - SEEB realizou parceria 
com O Colégio Moura (antigo Anglo), 
localizado em Juazeiro.  O Colégio 
Moura é considerado um dos colégi-
os com a melhor metodologia de 
ensino da região, embasado em um 
conceito com mais de 27 anos de 
tradição. Está entre os três primeiros 
colocados no ENEM desde que o 
INEP começou a divulgar o ranking 
das escolas. 

· Taxa de Eventos e Projetos – 
GRATUITA para MOURA JÚNIOR: 
Infantil ao 5º ano Fundamental (Dia 
das Mães, Páscoa, Papai, Crianças, 
Natal e demais). Recebendo presen-
tes, brindes, coquetel especial para 
matrículas até 11 DE JANEIRO DE 
2019;

· 5 0 %  d e  d e s c o n t o  n a 
Matrícula 2019, à vista ou em até 3x 
no cartão - PROMOÇÃO PARA 
MATRÍCULAS FEITAS ATÉ 11 DE 
JANEIRO DE 2019;

A maior referência são os 
resultados que confirmam. Além 
disso, conta com uma equipe de 
professores referenciada em toda 
região e nos últimos anos o colégio 
contou com professores TOP de 
Salvador e região do vale para 
intensificar as revisões de vestibula-
res, foco no ENEM.

Para que você se beneficie de 
todas essas vantagens, o SEEB - te 
entregará uma carta promocional que 
deverá ser apresentada do ato da 
matrícula para que você tenha 
acesso a todas as VANTAGENS 
listadas abaixo em 2019.

· Desconto de pontualidade de 
R$150,00 + DESCONTO ESPECIAL 
SEEB – BA 10% (média) em cima do 
valor com desconto de pontualidade, 
para pagamento efetuado até o dia 
10 do mês em curso – Fevereiro à 
Dezembro;

· Ganha descontos na TARDE 
INTERDISCIPLINAR (banca, reforço 

escolar, esporte e lazer) sujeito à 
oferta no ano; 

· Lista de Material GRATUITA 
MOURA JÚNIOR (lista de 50 itens) e 
Material complementar pessoal: 
( Infant i l /maternal  ao  5º  ano 
Fundamental): (mochila, estojo porta 
lápis, cadernos, e demais)–Para 
matrículas efetuadas até 11 DE 
JANEIRO DE 2019;
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Sindicato dos Bancários de Juazeiro fecha mais uma parceria
de desconto com o Colégio Moura de Juazeiro

Desejamos a todos
um 2019 de muita luta

e muito sucesso!



O empregado que fizer curso 
online fora do expediente tem direito a 
hora extra, mesmo se não for de 
participação obrigatória. Este é o 
entendimento da Primeira Turma do 
TST (Tribunal Superior do Trabalho). 

Os ministros acreditam que 
quando o curso for exigido para a 
promoção na função, o tempo usado 
pelo empregado deve ser configuran-
do como à disposição da empresa, 
portanto, tem de ser compensado. 

No caso julgado pela turma, uma 
bancária ingressou com ação contra a 
empresa requerendo pagamento de 
horas extras por conta de cursos 
preparatórios realizados pela internet, 
que eram requisito para promoção na 
carreira.

A Justiça do Trabalho rejeitou, em 
primeira e segunda instância, os 

pedidos por considerarem que o curso 
era facultativo. A funcionária recorreu 
ao TST, que entendeu que o curso era 
critério para promoção de função, por 

isso, não pode ser considerado 
facultativo. Ainda cabe recurso da 
decisão ao próprio tribunal e ao 
Supremo Tribunal Federal. 

O Santander não fica atrás, com 
balanço parcial de R$ 8,28 bilhões. 
BB e Caixa fecharam os nove 

primeiros meses com lucro de R$ 
9,47 bilhões e R$ 11,45 bilhões, 
respectivamente. Mesmo com tanta 
bonança, os bancos continuam 
cortando milhares de postos de 
trabalho para aumentar ainda mais o 
ganho fácil por meio da exploração de 
bancários e clientes. Até os públicos, 
que têm um papel social a cumprir, 
seguem o mesmo caminho. 

O mar de prosperidade do 
sistema financeiro não tem fim, 
conforme mostra o balanço das 
empresas. Em apenas nove meses, o 
lucro líquido do Itaú - maior banco 
privado do país - bateu na casa dos 
R$ 19,24 bilhões. Outro gigante do 
setor, o Bradesco, também segue 
bem. No período, colocou nos cofres 
R$ 15,73 bilhões.

Os principais bancos em ativida-
de no país tiveram lucro líquido de 
mais de R$ 60 bilhões entre janeiro e 
setembro deste ano. A fortuna foi 
obtida justamente quando outros 
setores ainda sentem os reflexos da 
recessão econômica e os trabalhado-
res são esfolados com a política de 
austeridade imposta pelo neolibera-
lismo. 
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Curso online fora do expediente é hora extra

Bancos no Brasil têm 
lucro líquido escandaloso

Os funcionários do Santander têm até 
o dia 21 de janeiro para se inscrever para as 
bolsas de estudo para graduação e pós-
graduação disponibilizadas pela empresa. 
O programa de bolsa está previsto no 
acordo aditivo, renovado por dois anos. 
Uma vitória do funcionalismo. 

A mobilização do movimento sindical 
rende bons frutos para os trabalhadores. O 
auxílio-educação dos bancários do 
Santander é prova disso. A conquista tem o 
intuito de ofertar qualificação profissional ao 
empregado. 

O trabalho árduo dos funcionários do 
banco espanhol é responsável pelo 
crescimento da lucratividade da empresa e 
nada mais justo do que investir e valorizar a 
categoria. Apenas nos nove primeiros 
meses de 2018, o Santander lucrou R$ 8,99 
bilhões, alta de 24,9% ante o mesmo 
período de 2017.

 São disponibilizadas 2 mil bolsas de 
até 50% para graduação e 500 para pós-
graduação, limitadas ao valor de R$ 617,00, 
reajustado de acordo com o índice conquis-
tado pela categoria (5%). No caso de 
empate na concessão, o critério utilizado 
será o social.

Santander inscreve
 para bolsa de 

estudos até dia 21
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