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SANTANDER

A ORIGEM DO PREJUÍZO

A entidade fechada de previdência com-
plementar Santanderprevi Sociedade de 
Previdência  Privada, é sucessora  da  Holan-
daprevi  Sociedade de  Previdência  Privada, 
possuindo em torno de 44.000 participantes  
ativos, com totais de investimentos que 
ultrapassam R$2 bilhões.

Os seus participantes podem optar 
entre quatro opções de perfis de in-
vestimentos: Conservador, Moderado 
sem Ações, Moderado com Ações e 
Agressivo.

A carteira de investimentos do perfil 
Moderado sem Ações é classificada 
como de baixo risco, conforme definem 
as políticas de investimentos do Fundo 
e é composta de 100% de títulos de 
renda fixa.

A partir da criação dos perfis de in-
vestimentos, os rendimentos do perfil 
Moderado sem Ações sempre foram 
semelhantes aos do perfil Conservador, 
uma vez que os investimentos de ambos está 
direcionado para aplicações em renda fixa.

Os participantes que optaram pelo perfil 
Moderado sem Ações tiveram prejuízos finan-
ceiros no ano de 2013 de aproximadamente 
R$52.000.000,00 cinquenta e dois   milhões 
de reais), prejuízos que continuaram ocor-
rendo durante o ano de 2014. Estas perdas, 
ocorreram por conta de decisões equivocadas 
dos diretores e conselheiros deliberativos 
da entidade e dos gestores terceirizados de 
recursos contratados pela Santanderprevi.

Má gestão causa prejuízo milionário aos 
participantes do fundo Santanderprevi

O prejuízo imposto aos participantes  foi 
decorrente  da decisão tomada pelos gestores  
da entidade e pelos gestores da administra-
dora de recursos contratada pela Santander-
previ de investir 30% (R$240.000.000,00) do 
patrimônio dos participantes  que optaram  
pelo perfil Moderado sem Ações, em papeis 

que compõem o índice IMA-B composto                                                                                                 
essencialmente por NTN-B pré fixadas, quan-
do no final de 2012 e início de 2013 a taxa 
básica de juros  da  economia,  definida  pelo 
Banco Central, estava em 7,25% ao ano, e 
naquela ocasião todo o mercado  projetava  
a sua elevação ao longo do ano de 2013, 
pois havia sinais de pressão inflacionária  e 
eram claras as sinalizações da autoridade 
monetária  de elevar os juros para controlar 
a inflação. 

Qualquer operador de mercado sabia 
que quem tivesse em sua carteira títulos 
NTN-B comprados anteriormente, remune-
rados a taxas inferiores as projetadas para 
os futuros lançamentos, teriam seus ativos 
desvalorizados, movimento que sempre 
acontece quando há processo de elevação 
da taxa básica de juros. Estas expectativas 
gerais eram de conhecimento dos gestores 
do Santanderprevi e do Santander Asset 
Management.

“ O que poderia ter sido um prejuízo tem-
porário decorrente da marcação a mercado 
da carteira, acabou se transformando em 
prejuízo definitivo, quando o Santanderprevi 
de maneira inexplicável vendeu praticamente 
a totalidade dos títulos comprados na alta, 

por valores desvalorizados, e realizando 
um prejuízo milionário”, esclarece Orlando 
Puccetti Junior funcionário do Santander e 
Diretor do Sindicato.

“Um grupo organizado de participantes se 
reuniu algumas vezes com a direção do fundo, 
para buscar explicações à respeito dessas 

movimentações desastrosas, reivindicando 
a cobertura do prejuízo pelo Banco, mas 
sem sucesso”, acrescenta Eric Nilson Lopes 
Francisco também funcionário do Santan-
der e Presidente do Sindicato.

TRANSPARÊNCIA

Há anos, o Sindicato trava uma batalha 
judicial exigindo eleições transparentes 
para a composição da Diretoria e Conse-
lhos do Santanderprevi. A posse da dire-
toria “eleita” em 2011 está suspensa até 
hoje. Já existem decisões judiciais, mas 
que ainda não transitaram em julgado, 
que determinam mudanças no Regimento 
Interno do Fundo e Regulamentos, obri-

gando a realização de eleições verdadeiras 
e transparentes.

“Se houvesse eleições de verdade com 
a participação de legítimos representantes 
dos trabalhadores dentro da Diretoria do 
Fundo, mesmo sendo minoritários, certa-
mente esses desmandos não aconteceriam 
ou se acontecessem seriam imediatamente 
denunciados” afirma Orlando Puccetti Jr.

DENÚNCIA NA SUP. NACIONAL DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVIC

Esgotadas as possibilidades de uma solu-
ção negociada para o problema, não restou 
outra alternativa que não fosse denunciar o 
fato ao órgão fiscalizador das entidades de 
previdência complementar.

Representantes dos participantes em 
06/08 protocolaram denúncia subscrita por 
eles, e pelas principais entidades de repre-
sentação dos trabalhadores entra as quais o 
Sindicato dos Bancários do ABC.

“Vamos acompanhar de perto os próxi-
mos desdobramentos e as ações da PREVIC, 
afirmando que iremos às últimas conse-
quências para defender os interesses dos 
trabalhadores “ finaliza Orlando.

ASSEMBLEIA DIA 13 DE AGOSTO - 18H30 - SEDE DO SINDICATO

Rua Cel. Francisco Amaro, 87 - Bairro Casa Branca - Santo André - SP

APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA 
ACORDO ADITIVO SANTANDER

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do 
Ramo Financeiro do Grande ABC, inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 43.339.597/0001-06, Registro sindical nº 
46000.005206/00-46, por seu Presidente abaixo assina-
do, convoca todos os empregados do Banco Santander 
(Brasil) S.A, sócios e não sócios, da base territorial deste 
Sindicato, nos municípios de Santo André, São Bernardo 
do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribei-
rão Pires e Rio Grande da Serra, para a assembleia geral 
extraordinária que se realizará no dia 13 de Agosto de 
2014, às 18h30min, em primeira convocação, e às 19h, em 
segunda convocação, no endereço à Rua Cel. Francisco 
Amaro, nº 87 – Bairro Casa Branca – Santo André - SP para 
discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:

1. Discussão e deliberação sobre aprovação de pauta 
de reivindicações para celebração do acordo coletivo de 
trabalho dos empregados do Banco Santander (Brasil) 
S/A 2014/2016, aditivo à CCT/FENABAN; 

2. Discussão e deliberação sobre aprovação de pauta 
de reivindicações para celebração do acordo coletivo de 
trabalho para celebração do acordo coletivo de Programa 
de Participação de Resultados (PPRS) para o exercício 
2014  do Banco Santander (Brasil) S.A; 

3. Discussão e deliberação sobre aprovação da pro-
posta dos termos de compromisso BANESPREV e CABESP.

Santo André, 11 de Agosto de 2014. 
Eric Nilson Lopes Francisco, CPF nº 038.072.248-82 

- Presidente.
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CAMPANHA NACIONAL 2014

Comando Nacional entrega 
pauta de reivindicações aos bancos

Principais reivindicações

Reajuste salarial de 12,5%.

PLR: três salários mais R$ 6.247.

Piso: R$ 2.979,25 (salário mínimo do 
Dieese em valores de junho).

Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e 
auxílio-creche/babá: R$ 724,00 ao mês 
para cada (salário mínimo nacional).

Melhores condições de trabalho, com 
o fim das metas abusivas e do assédio 

moral que adoecem os bancários.

Emprego: fim das demissões e da 
rotatividade, mais contratações, 

proibição às dispensas imotivadas, 
aumento da inclusão bancária, combate 

às terceirizações diante dos riscos de 
aprovação do PL 4330 na Câmara Federal, 
do PLS 087 no Senado e do julgamento de 
Recurso Extraordinário com Repercussão 

Geral no STF. 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS): para todos os bancários;

Auxílio-educação: pagamento para 
graduação e pós;.

Prevenção contra assaltos e sequestros: 
cumprimento da Lei 7.102/83 que exige 
plano de segurança em agências e PABs, 

garantindo pelo menos dois vigilantes 
durante todo o horário de funcionamento 

dos bancos; instalação de portas 
giratórias com detector de metais na 

entrada das áreas de autoatendimento 
das agências; e fim da guarda das chaves 

de cofres e agências por bancários. 

Igualdade de oportunidades para todos, 
pondo fim às discriminações nos salários 
e na ascensão profissional de mulheres, 

negros, gays, lésbicas, transexuais e 
pessoas com deficiência (PCDs).

VEJA A ÍNTEGRA DA MINUTA ENTREGUE 
PARA A FENABAN NO SITE DO SINDICATO

www.bancariosabc.org.br

Primeira rodada de negociações já está definida para os dias 19 e 20 de agosto

Foi entregue nesta segunda-feira, 11, 
pelo  Comando Nacional dos Bancários 
a pauta de reivindicações da Campanha 

Nacional 2014, aprovada pela 16ª Conferên-
cia Nacional, realizada no final de julho em 
Atibaia - SP

Para debater os temas que envolvem a ca-
tegoria, a primeira rodada de negociações já 
está marcada para os dias 19 e 20 de agosto, 
sobre saúde e condições de trabalho, que en-
volve saúde do trabalhador, metas abusivas 
e assédio moral entre outros pontos.

Para o presidente do Sindicato dos 
Bancários do ABC, Eric Nilson, os itens que 
constam na minuta, resultado de consultas, 
assembleias, encontros regionais, estaduais 
e nacional realizados com a categoria, são 
de fundamental importância. “A partir de 
agora essas reivindicações serão analisadas 
e debatidas com os banqueiros para buscar, 
cada vez mais, novas conquistas para a cate-
goria", disse Eric.

O presidente da Fenaban, Murilo Portugal 
disse ansiar por uma campanha que seja 

resolvida na mesa de negociação. “Nossa 
expectativa é a mesma dos bancários, de 
resolver o mais rápido possível e na mesa".

BB E CAIXA

Após a entrega da minuta geral da ca-
tegoria, na sede da Fenaban, o Comando 
Nacional também entregou às direções do 
Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal 
as pautas específicas de reivindicações dos 
trabalhadores das duas instituições públicas.

Da esquerda pra direita: Eric Nilson, presidente do Sindicato dos Bancários 
do ABC; Alemão, presidente da Fetec-SP; Juvandia Moreira, presidente 
do Sindicato dos Bancários de São Paulo; Carlos Cordeiro, presidente da 

Contraf e Murilo Portugal, presidente da Fenaban.
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O Sindicato dos Bancários do ABC 
completa nesse mês de agosto 
20 anos como entidade cutista. 

Nessas duas décadas muitas mudanças 
aconteceram na entidade, que assumiu 
seu papel de Sindicato-cidadão e am-
pliou ações para além do mundo do 
trabalho. Oficialmente a filiação à CUT 
ocorreu em março de 1995 (foto).

“A luta da Oposição Sindical foi longa 
e difícil, mas hoje temos consolidada a 
prática de um sindicato democrático, 
combativo, que se envolve não só com 
os direitos dos trabalhadores mas de 
toda a sociedade brasileira”, destaca o 
atual presidente da entidade, Eric Nilson. 
Logo após a vitória da Oposição Sindical 
- movimento iniciado no final dos anos 
70 que combatia o sindicalismo assis-
tencialista praticado no período - veio a 
filiação à CUT, hoje a mais importante central sindical da América 
Latina e a quinta maior do mundo.

O primeiro presidente do novo Sindicato cutista foi José Luís da 
Silva, bancário do Itaú. Na edição histórica dos 50 anos do Seeb ABC 
ele lembrou a importância do apoio de outras entidades cutistas 
para a vitória da oposição, em especial “a 
Fetec, que estava dialogando o tempo todo 
com os Metalúrgicos, Químicos, um proces-
so muito grande de articulação”. Zé Luiz foi 
sucedido por Vagner de Castro, que esteve 
à frente da entidade entre 1997 e 2006. É 
em boa parte desse período, em que o País 
teve como presidente da República Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2002), que ocorrem 
as grandes lutas da categoria bancária para 
defesa dos bancos públicos. Um marco é o movimento contra a 
privatização do Banespa.

Vagner de Castro cita ainda a implantação da campanha salarial 
unificada e a inclusão da entidade em debates sobre o desenvolvi-
mento regional, consolidando seu papel de Sindicato-cidadão. Os 
bancários também voltam a participar de sua entidade, e elegem 
sua primeira presidenta – a bancária da Caixa Federal Maria Rita 
Serrano. “Nas últimas duas décadas a   categoria passou por pro-

Entidade chega aos 55 anos
 O Sindicato dos Bancários do ABC completa 55 anos. Nascido como associação em março 

de 1959, vai ser em 10 de outubro daquele mesmo ano que a entidade se torna sindicato. 
Seu primeiro presidente foi Lincoln Grillo, que mais tarde trilharia os caminhos da política, 
tornando-se vereador, deputado e prefeito de Santo André.

Grillo presidirá o Sindicato até 1963. No ano seguinte, é instaurada a ditadura militar 
no Brasil e, como aconteceu com centenas de entidades sindicais, começa o processo de 
fechamento ou intervenções. Os sindicatos que sobrevivem tornam-se assistencialistas e se 
distanciam das questões do mundo do trabalho. 

Será somente no começo dos anos 1980 que a Oposição Bancária tenta se articular para 
derrubar o então presidente Osmar Marquesini (que presidiu a entidade por 14 anos), mas 
apenas em 1994, após 15 anos de oposição, vem a vitória.

Selo – Para marcar os 55 anos do Sindicato está sendo lançado selo comemorativo, que já acompanha esta edição do NB. Já para 
saber mais sobre a história da entidade acesse o site e consulte a publicação especialmente produzida para marcar os 50 anos do 
Seeb ABC.

CATEGORIA

Gestão da CUT no Sindicato faz 20 anos
Gestão cutista consolidou conceito de Sindicato-cidadão e ampliou participação da categoria

fundas mudanças, como a redução 
do número de bancos e bancários e 
o aumento da pressão no trabalho. 
Mas o sindicalismo bancário cutista 
é forte, reage, e tem conquistado 
avanços a cada ano, como o au-
mento real, mais PLR, vale-cultura, 
abono-assiduidade”, enumera.

O atual deputado federal pelo 
PT, Vanderlei Siraque, também 
participou do processo que levou à 
vitória da Oposição. Ele trabalhava 
no Banespa e, mais tarde, tendo se 
formado advogado, ajuizou ações 
que contribuíram para garantir elei-
ções democráticas no Sindicato e a 
implantação da gestão cutista. “Essa 
é uma luta que deu resultado e vai 
continuar, por melhores condições 
de trabalho, melhores salários para 

os bancários do ABC. Tenho um sentimento de realização ao recor-
dar tudo isso”, destaca.  

CUT - Para a CUT, ter entre seus filiados um Sindicato como o 
dos Bancários do ABC é motivo de orgulho. “A categoria bancária   
tem papel estratégico no desenvolvimento do Brasil. No Grande 

ABC, demonstra sua organização ao participar 
ativamente da campanha nacional unificada e 
no fortalecimento de seu Sindicato”, afirma o 
bancário Vagner Freitas, presidente da CUT. Já 
o presidente da CUT-SP, Adi dos Santos Lima, 
destaca que “o Sindicato dos Bancários do ABC 
é uma das mais importantes entidades filiadas à 
CUT, além de ser um dos principais sindicatos da 
região. Ao longo desses 20 anos tem produzido 
lideranças de destaque, tanto para o movimen-

to sindical quanto para o parlamento. A CUT deseja vida longa ao 
Sindicato e que continue sendo este exemplo de luta, organização 
e conquista para os trabalhadores e trabalhadoras. Só assim é pos-
sível garantir, entre outros pontos, o fortalecimento da categoria, 
com trabalho decente, fim da rotatividade, combate à terceirização, 
melhores condições de trabalho, saúde e segurança, fim das metas 
abusivas, combate ao assédio moral e igualdade de oportunidades. 
Somos CUT, somos fortes!”

Da esq. para dir. - Hildo (CUT-ABC), Feijó (CUT 
Estadual), Pinheiro (FETEC) Alexandre, Zé Luiz, 
Maria Rita Serrano (Seeb ABC) e Carlos Grana 

(Sind. Metalúrgicos do ABC)
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SEGURANÇA

Governo Alckmin 
favorece bancos 
ao não aplicar 

lei estadual dos 
biombos

A lei estadual de São Paulo nº 14.364 
foi sancionada em 15 de março de 
2011, mas passados mais de três 

anos é desrespeitada pelos bancos e igno-
rada pelo governo tucano Geraldo Alckmin, 
que devia ter tomado medidas para que 
fosse aplicada e devidamente fiscalizada.

A legislação paulista dispõe sobre a pro-
teção e segurança dos consumidores nas 
agências e postos de atendimento bancário 
e obriga os bancos a instalar biombos entre 
os caixas e os clientes que estão esperando 
na fila.

De autoria do então deputado estadual e 
hoje federal Vanderlei Siraque (PT), a lei visa 
conter, principalmente, os crimes de “sai-
dinha de banco”. Segundo o parlamentar, 
“tem pessoas que ficam na fila dos bancos 
para passar informações sobre a rotina dos 
clientes, que acabam sendo assaltados. 
Esse tipo de crime não ocorre de maneira 
aleatória”. 

Para Siraque, “é obrigação de todos 
zelarem pela segurança. A norma é a favor 
do banco, dos bancários, dos consumido-
res e de quem presta serviço no banco”, 
salientou lembrando que é também autor 
do projeto de lei nº 4912/2012 na Câmara 
dos Deputados.

O deputado estadual Luiz Cláudio Mar-
colino (PT) enfatiza que dados da Polícia 
Militar mostram que o uso dos biombos tem 
diminuído a ocorrência de assaltos a clientes 
e usuários em outras regiões do País após a 
saída do banco. “Ao ouvir o argumento dos 
empresários de que os equipamentos, além 
de inseguros, são uma despesa a mais para 
os bancos, o governador Alckmin mostra 
todo seu apreço ao setor que mais lucra 
no país, em detrimento da segurança das 
pessoas”, compara. 

Para Marcolino, que foi presidente do 
Sindicato dos Bancários de São Paulo, “a 
não regulamentação da lei, bem como o 
não cumprimento desta, também fere o 
Legislativo Paulista que, ao aprová-la, o fez 
baseado no entendimento de que o assunto 
tem relevância na questão de segurança 
pública”.

HSBC

CAIXA

Apesar de ter garantido, 
no início deste ano, 
que seu processo de 

reestruturação não resultaria 
em dispensas, o HSBC conti-
nua a demitir em todo o Brasil. 
Só no Grande ABC seis traba-
lhadores perderam o emprego 
na última semana - com isso, 
somam 25 as demissões nas agências do 
banco na região em 2014.

Além disso, o HSBC ainda adota condu-
tas inaceitáveis de pressão. O Sindicato já 
recebeu várias denúncias que apontam o 
envio de e-mails aos funcionários do banco 
cobrando melhor desempenho e, mais grave 
ainda, ameaçando-os. “São coisas como: 
se não vender, seu resultado será ruim na 

Banco demite seis trabalhadores em 
uma semana no Grande ABC

Sindicato também recebeu denúncias de envio 
de e-mails para pressionar e ameaçar trabalhadores

próxima avaliação”, conta 
o diretor sindical e fun-
cionário do HSBC Belmiro 
Moreira. 

Ao mesmo tempo em 
que demite e faz pressão, 
o banco também restringe 
o atendimento aos clientes 
com as chamadas agências 

de negócio, nas quais não se pode efetuar 
serviços como, por exemplo, o pagamen-
to de uma conta. A restrição faz com que 
as demais agências recebam ainda mais 
clientes e, como há menos funcionários por 
conta das demissões, a situação só piora. 
“Estamos em campanha salarial e, mais 
do que nunca, nossa luta é também pela 
manutenção do emprego”, destaca Belmiro.   

Representantes eleitos ao CA da 
Caixa discutem mandato com 

empregados

Os representantes eleitos pelos empre-
gados ao Conselho de Administração 
da Caixa Econômica Federal, Fernan-

do Neiva (efetivo) e Rita Serrano (suplente), 
reuniram-se com entidades representativas 
dos trabalhadores na quinta-feira 31 de julho 
na sede da Fenae, em Brasília, para discutir 
ações para o mandato dos conselheiros, 
eleitos em dezembro do ano passado e em-
possados em março último. 

“Discutimos como vamos trabalhar em 
parceria com as entidades representativas 
dos empregados, como a Contraf-CUT, a 
Fenae, os sindicatos e as Apcefs, e como 
estabelecer canais de comunicação com 

elas e com os trabalhadores em todo o país”, 
afirma Fernando Neiva, que no dia seguinte 
à reunião na Fenae participou das comemo-
rações do 37º aniversário da Funcef, também 
em Brasília.

A eleição para a escolha de conselheiros 
representantes em empresas públicas foi uma 
conquista das centrais sindicais, principal-
mente da CUT, e está prevista na lei 12.353, 
de 28 de dezembro de 2010, sancionada pelo 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e regu-
lamentada pela presidenta Dilma Rousseff. 

Fernando Neiva e Rita Serrano foram elei-
tos em segundo turno no início de dezembro 
de 2013, tomando posse no dia 26 de março 
de 2014. O mandato é de três anos. Segundo 
Rita, também diretora do Sindicato, já está 
sendo feito o debate sobre a importância 
das funções do Conselho de Administração 
durante reuniões em agências da região e 
também junto a outros sindicatos do País.

No próximo encontro do conselho, será 
decidido a presença dos suplentes nas reu-
niões.
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CCV

Os jogos acontecem aos sábados, a partir das 
12h30 nas quadras do Best Ball, avenida dos 

Estados, 7040, ao lado do Posto Cabeça Branca. 
Todos os bancários estão convidados para assistir.
Confira no site www.bancariosabc.org.br a tabela 

de jogos, resultados e classificação.

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA DOS EMPREGADOS 
DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
EM EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO 
DO GRANDE ABC, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 43.339.597/0001-06, registro 
sindical sob o nº 46000.005206/00-46, 
por seu Presidente abaixo assinado, 
convoca todos os empregados da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, sócios e 
não sócios da base territorial deste Sin-
dicato, dos municípios de Santo André, 
São Bernardo do Campo, São Caetano 
do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra, para a assembleia 
geral extraordinária que se realizará no 
dia 14 de Agosto de 2014, às 18h30min, 
em primeira convocação, e às 19h, em 
segunda convocação, na Rua Xavier de 
Toledo, nº 268, Centro, Santo André, SP, 
para a discussão e deliberação acerca 
da seguinte ordem do dia: 

1. Comissão de Conciliação Vo-
luntária (CCV). 

Santo André, 12 de Agosto de 2014.
Eric Nilson Lopes Francisco. Presi-

dente, CPF nº 038.072.248-82.

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 
BANCO DO BRASIL S.A

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
EM EMPRESAS DO RAMO FINANCEIRO 
DO GRANDE ABC, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 43.339.597/0001-06, registro 
sindical sob o nº 46000.005206/00-46, 
por seu Presidente abaixo assinado, 
convoca todos os empregados do BAN-
CO DO BRASIL S.A, sócios e não sócios 
da base territorial deste Sindicato, 
dos municípios de Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do 
Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra, para a assembleia 
geral extraordinária que se realizará no 
dia 14 de Agosto de 2014, às 18h30min, 
em primeira convocação, e às 19h, em 
segunda convocação, na Rua Xavier de 
Toledo, nº 268, Centro, Santo André, SP, 
para a discussão e deliberação acerca 
da seguinte ordem do dia: 

1. Comissão de Conciliação Vo-
luntária (CCV). 

Santo André, 12 de Agosto de 2014.
Eric Nilson Lopes Francisco. Presi-

dente, CPF nº 038.072.248-82.

Assembleia discute CCV 
nesta quinta, 14

Encontro, que vai reunir trabalhadores da Caixa e BB, 
começa às 18h30 na sede social 

Será realizada na próxima quinta, 14 de agosto, uma assem-
bleia para que os bancários da Caixa Federal e do Banco do 
Brasil decidam se querem ou não participar da Comissão de 

Conciliação Voluntária (CCV). As CCVs são um fórum que reúne o 
funcionário, um representante do Sindicato e um do banco para 
discutir pendências sem a necessidade de recorrer à Justiça. Mas o 
Sindicato alerta que há o risco de perda de direitos, como no caso 
do cálculo das horas extras.

Em 2012, uma súmula do TST alterou este cálculo com a aplica-
ção de um divisor, dependendo da jornada trabalhada (seis ou oito 
horas) e pela ocorrência de ajuste individual expresso ou coletivo 
no sentido de considerar o sábado como dia de descanso remune-
rado. Os bancos, porém, não adotaram a nova regra, e o Sindicato 
entrou com ação que tramita na Justiça para garantir o direito. Os 
que optaram por recorrer à CCV chegaram a acordos, mas com 
perdas expressivas no valor a receber.

O acompanhamento do Sindicato é importante para municiar 
o trabalhador de informações, para que ele possa decidir com 
tranquilidade, já que ninguém é obrigado a concordar com o que 
é proposto na CCV. Assim, é fundamental que todos participem 
para deliberar sobre a CCV. A assembleia começa às 18h30 na sede 
social da entidade. O endereço é rua Xavier de Toledo 268, Centro, 
Santo André.


