
Ano XVI   n° 4914 – 02 de setembro de 2014

Regras  claras  e  justas  são  fundamentais  para  que  os 
nossos representantes no governo, exerçam de forma legítima 
e  efetiva  o  seu papel,  por  isso  a  reforma  de preferência  feita 
através  de  uma  Assembleia  Constituinte  própria,  é 
fundamental  para  preencher  as  lacunas  que  ficaram  sem 
regulamentação em 1988.

A reforma do sistema político é necessária para avançar 
na  conquista da democracia, da  soberania e das necessidades 
de  todos os setores oprimidos. O Brasil necessita de  reformas 
estruturais  que  mudem  o  papel  de  suas  instituições  criando 
uma  nova  institucionalidade  e  que  avancem  na 
democratização. 

Em Petrópolis, o SindBancários junto com o Movimento Sindical, disponibilizará dos dias 02 a 05 
de setembro, uma urna fixa em sua sede das 09h às 18h (R. Mal. Deodoro, 209 salas 207/210) e urnas 
itinerantes, para a promoção e participação popular de toda à sociedade.

O  objetivo  é  recolher  votos  da  população  para  a  instalação  de  uma  assembléia  nacional 
constituinte  para  mudar  o  sistema  político,  respondendo  a  seguinte  pergunta:  “Você  é  a  favor  de  uma 
constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político?”(X) SIM ou (  )NÃO.

Você também pode votar pela internet, no seguinte endereço eletrônico:
www.plebiscitoconstituinte.org.br

PLEBISCITO CONSTITUINTE EM PETRÓPOLIS

Negociação para novo aditivo e PPRS do Santander começa hoje
A Contraf-CUT, federações e sindicatos realiza hoje, às 14h, com o Santander 

a primeira rodada de negociações da pauta específica de reivindicações dos 
funcionários, buscando renovar com avanços o acordo coletivo aditivo do banco à 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), o acordo do Programa de Participação nos 
Resultados Santander (PPRS) e os termos de compromisso com a Cabesp e 
Banesprev. A reunião ocorre no edifício Altino Arantes, no centro de São Paulo.

A minuta foi entregue no dia 14 de agosto para a diretora de Recursos 
Humanos, Vanessa Lobato, com a presença de dirigentes sindicais de todo o país. Na 
ocasião, foi reivindicado que as negociações com o Santander sejam concomitantes 
com a mesa única entre o Comando Nacional dos Bancários e a Fenaban. E o banco 
concordou pela primeira vez.

Além da atualização de cláusulas do aditivo vigente, há novas reivindicações dos trabalhadores do banco, 
elaboradas a partir das consultas feita por vários sindicatos e respondidas em poucos dias por cerca de 10 mil 
funcionários. Dentre as prioridades, foram apontadas as propostas de emprego, o fim das metas abusivas e as 
demandas sobre planos de saúde. 

O diretor do SindBancários Petrópolis e funcionário do banco, Alexandre Eiras, representará nossa base.

Reivindicações
Garantia contra dispensa imotivada; Realocação de funcionários em caso de fechamento de agências; Melhores 
condições de trabalho com mais contratações; Licença remunerada pré-aposentadoria (pijama); Políticas 
preventivas de saúde e de acidentes de trabalho; Manutenção da assistência médica aos aposentados nas 
mesmas condições da ativa; Ampliação das bolsas de estudo para segunda graduação e pós; Adiantamento de 
férias de um salário com desconto em 10 vezes sem juros; Proibição de descontos de comissões por venda de 
produtos; Grupo de Trabalho paritário sobre Previdência Complementar; Ampliação da PPRS para valor mínimo 
de R$ 3.411; Isenção de tarifas e redução das taxas de juros.
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