
Notícias BancáriasNotícias BancáriasNotícias Bancárias
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro do Grande ABC - Filiado à Fetec SP/CUT e Contraf/CUT

ANO XX - Nº 857 - NOVEMBRO DE 2014
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO ABC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro do 
Grande ABC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.339.597/0001-06, com 
registro sindical nº 46000.005206/00-46, por seu Presidente abaixo 
assinado, CONVOCA todos os empregados do Banco Santander (Brasil) 
S/A, sócios e não sócios da base territorial deste Sindicato, dos Municípi-
os de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diade-
ma, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, para a assembleia geral 
extraordinária que se realizará no dia 26 de Novembro de 2014, às 
18h30min, em primeira convocação e às 19h00min, em segunda convo-
cação, no endereço, à Rua Cel. Francisco Amaro, 87, Casa Branca, Santo 
André/SP, para discussão e aprovação da seguinte ordem do dia: 

1 - Discussão e deliberação sobre a proposta para a celebração do Acor-

do Cole�vo de Trabalho, com vigência 2014/2016 com o Banco San-

tander (Brasil) S.A., adi�vo à Convenção Cole�va de Trabalho da 

categoria bancária 2014/2015;

2 - Discussão e deliberação sobre a proposta apresentada para celebra-

ção do Acordo do Programa da Par�cipação nos Resultados Santander 

– PPRS (exercícios 2014 e 2015) do Banco Santander (Brasil) S.A., que, 

inclusive, trata da autorização do desconto a ser efetuado em função da 

negociação cole�va de trabalho.

Santo André, 24 de Novembro de 2014. 

Eric Nilson Lopes Francisco. Presidente, 

CPF nº 038.072.248-82

Santander negocia e melhora 
proposta de aditivo e PPRS

Funcionários decidem sobre proposta de adi�vo em assembleia dia 26

No úl�mo dia 18 aconteceu mais uma rodada de 
negociação específica com o Santander. O banco 
melhorou a proposta para a renovação do acordo adi�vo 
à Convenção Cole�va de Trabalho (CCT) e apresentou 
proposta para o acordo de Programa de Par�cipação nos 
Resultados do Santander (PPRS). O prazo de vigência é 
de dois anos, a exemplo dos acordos anteriores.

“Essa nova proposta do banco é uma conquista dos 
bancários do Santander e traz avanços significa�vos 
para os funcionários. É fruto da luta dos trabalhadores, 
como o Dia Nacional de Luta, ocorrido no úl�mo dia 11, 
quando os bancários fizeram paralisações e protestos 
em todo o país. Aqui na região nós paralisamos algu-
mas agências para mandar um recado ao banco espa-
nhol de que era preciso garan�r avanços para os 
trabalhadores”, disse Eric Nilson, presidente do 
Sindicato e funcionário do Santander.  

A proposta precisa passar por avaliação de assem-
bleia, marcada para 26 de novembro, às 18h30, na sede 
do Sindicato, conforme edital ao lado.

A proposta do Santander garante a manutenção das 
cláusulas existentes do adi�vo com algumas atualiza-
ções. O banco mantém as atuais 2.500 bolsas de 
estudo, sendo 2.000 para primeira graduação e 500 
para pós-graduação, no valor de 50% da mensalidade, 
limitado a R$ 442,80, com a aplicação do reajuste de 
8,5% conquistado este ano pela categoria a par�r de 

janeiro de 2015 e do reajuste que vier a ser ob�do em 
2015 a par�r de janeiro de 2016.

O banco mantém o grupo de trabalho do 
SantanderPrevi, criado nos acordos anteriores, com a 
finalidade de discu�r um processo eleitoral democrá-
�co no fundo de pensão que possui mais de 44 mil 
par�cipantes. A primeira reunião será realizada no 
próximo dia 4 de dezembro, com prazo de conclusão 
dos trabalhos no dia 30 de abril de 2015.

Outro avanço é na cláusula de igualdade de oportu-
nidades. O banco concordou com a formação de um 
grupo de trabalho para discu�r, de forma conjunta, os 
dados esta�s�cos relacionados ao tema.

O banco assegura também ao empregado demi�do 
que o período de con�nuidade do plano de saúde será 
iniciado após o término do prazo es�pulado na 
convenção cole�va para assistência médica e hospitalar.

Após mobilizações, trabalhadores 
conquistam avanços importantes
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