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ENQUANTO PATRÕES COMEM FILÉ,
TRABALHADORES DA CREFISA E DA ADOBE

ROEM O OSSO!
A

Crefisa é a financeira que mais lucra no
Brasil, apesar de ter apenas 150 funcionários. A mágica só é possível porque a empresa se utiliza de uma prática fraudulenta que
burla as leis trabalhistas: a famosa terceirização
da atividade fim, que é proibida pela súmula
331 da Justiça do Trabalho.
Ganhar dinheiro com a desinformação e o desespero é o hábito da Crefisa. Cobra a maior taxa

de juros do mercado, contribuindo para um
endividamento ainda maior das pessoas.
Na questão da fraude trabalhista, aposta que
nunca será incomodada pelos trabalhadores
que desconhecem seus direitos.
Neste Dia Nacional de Luta dos empregados
financiários, protestamos contra as injustiças
cometidas pela Crefisa. E essa não será a última
manifestação.

Reivindicamos mesa de negociação com a direção da empresa para resolver
uma série de problemas já listados em relação aos seus empregados. A principal
delas: os funcionários da Adobe Serviços de Cadastro, terceirizados da Crefisa,
devem ser contratados diretamente pela financeira

ALGUMAS DAS CACHORRADAS PRATICADAS PELA
CREFISA CONTRA SEUS FUNCIONÁRIOS:
A Crefisa cria obstáculos para
receber atestados médicos.
As grávidas são as maiores
prejudicadas
Em 2015, o Sindicato recebeu
denúncia apontando que a
Crefisa não pagou o valecultura e impediu que os
funcionários usufruíssem a
folga assiduidade, dois direitos
garantidos pela convenção
coletiva da categoria
Por meio de planilha, a Crefisa

decide quem pode se ausentar
nos dias normais de trabalho
para consulta médica ou
resolver assuntos particulares.
O total permitido é seis
funcionários ausentes por dia
em um universo de 150
Desrespeitando a convenção
coletiva dos financiários, que
determina folga aos fins de
semana, a direção ou o gestor
indicam quem pode folgar ou
não. Quem não trabalhar no
sábado recebe advertência

A Crefisa tem 800 lojas em
todo o Brasil. A mesa de crédito
conta com 150 financiários
que analisam mais de 10 mil
propostas por dia dessas
centenas de filiais. O ritmo
e desumano, pois são
analisadas em média 10
propostas por hora, e tudo
é cronometrado. O tempo
máximo é de sete minutos
para analisar dados pessoais,
documentos assinados, débitos
em bancos concorrentes, renda,
holerite etc.
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CRESCIMENTO DE

51,78%

em relação ao mesmo
período do ano passado

NO PRIMEIRO SEMESTRE

É DE LONGE A OPERAÇÃO MAIS LUCRATIVA ENTRE AS FINANCEIRAS DO PAÍS!

A segunda colocada

2
2 Midway-Riachuelo
teve resultado líquido

4x r$ 132 mi
menor:

FONTE: BANCO CENTRAL

UM POUCO MAIS SOBRE A
CREFISA E SEUS DONOS
A Crefisa tem 51 anos de existência e pertence ao
casal José Roberto Lamacchia e Leila Medjalani Pereira, que preside a instituição. Os dois também são
donos de outros negócios, incluindo a Faculdade
das Américas.
José Roberto é aficionado por cães. Gosta de utiliza-los nos comerciais da financeira e mandou instalar
uma escultura em formato de osso na porta de seu
empreendimento.
O perfil de ambos é de discrição quase absoluta. O

Fonte: Valor Econômico

casal pouco aparece em público.
A promessa de crédito para negativado fez com que
a companhia acumulasse uma carteira de crédito pessoal de R$ 2 bilhões em junho deste ano, cifra 65%
maior que no mesmo período do ano passado.
O risco de emprestar para quem está com nome
sujo faz a taxa de juros cobrada dos clientes ser a mais
alta do mercado 19,9% ao mês (782,75% ao ano), em
média. Segundo o Banco Central, a taxa média do sistema como um todo está em 6,54% ao mês.
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