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Até hoje, 18 de março, os cerca de 50 mil associados (entre empregados da ativa e 
aposentados da Caixa) da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) 
deverão escolher a nova diretoria da entidade. A Chapa 1 – Movimento em Defesa da Caixa, 
conta com o apoio do SindBancários Petrópolis, da Contraf-CUT e demais entidades de 
representação dos bancários.

A votação será realizada por meio de urnas e cédulas em papel. As urnas estarão 
disponíveis nas Apcefs de cada estado e também nas agências bancárias da Caixa. Os 
aposentados também podem votar nas agências da Caixa onde mantêm conta bancária. E os 
empregados da ativa podem votar na agência em que trabalham.

Eleição para diretoria da Fenae

Depois de ser cobrado pelo Comando Nacional dos 
Bancários, que enviou um ofício à Fenaban, na semana 
passada, cobrando medidas dos bancos, o Santander 
anunciou uma série de medidas para conter a 
disseminação do coronavírus entre funcionários e clientes.

Em comunicado interno, o presidente do Santander 
Brasil, Sérgio Rial, ressalta que “contra o medo, não há 
nada tão eficaz quanto a informação e a ciência” e diz que 
o banco está “fazendo tudo para garantir, na medida do 
possível, que o nosso ambiente se mantenha seguro e 
controlado”.

Coronavírus: Santander atende movimento sindical

O banco vai implantar a rotina de home office em algumas áreas, como forma de reduzir a 
densidade de pessoas nos locais de trabalho e em circulação pelas cidades. “Funcionários com 
mais de 60 anos, grávidas ou pessoas com doenças crônicas podem pedir para não estar 
presencialmente no trabalho se assim desejarem. E aquele que se sentir de alguma forma 
constrangido deve reportar ao Canal Aberto, de forma não anônima.”

A mensagem de Rial também traz orientações sobre medidas de higiene pessoal e dos 
equipamentos que cada funcionário utiliza no trabalho, além de evitar a presença em ambientes 
onde haja aglomerações de pessoas. O banco também vai antecipar, de forma excepcional, 100% 
do 13º salário (as duas parcelas) de todos os funcionários. Os valores serão pagos no dia 30 de 
abril. Outra orientação importante diz respeito às visitas comerciais. A recomendação é para que 
os funcionários evitem.

Presidente do conselho do Santander de Portugal morre de Covid-19
O presidente do conselho administrativo da unidade portuguesa do Santander, António 

Vieira Monteiro, morreu nesta quarta-feira, 18. Segundo a imprensa local, Monteiro havia sido 
contaminado pelo novo coronavírua e se tornou a segunda vítima de Covid-19 no país.

Vieira Monteiro, de 73 anos, assumiu a presidência do conselho do Santander Totta em 
2019, após sete anos como presidente-executivo.

Segundo o Jornal Económico, Vieira Monteiro foi colocado em quarentena no início deste 
mês após uma viagem à Itália, e estava em tratamento intensivo em um hospital de Lisboa desde 
a semana passada. De acordo com o diário Expresso, a morte foi confirmada por fontes do próprio 
Santander.

DEPARTAMENTO JURÍDICO INFORMA
O departamento Jurídico do SindBancários Petrópolis (DEJUR) informa que as 

audiências cíveis e trabalhistas e os prazos estão suspensos pelos tribunais até o dia 
31/03/2020. Todas nem prazos nem audiências. Atos já publicados no Diário Oficial. 

Por esse motivo os atendimentos do plantão jurídico em nossa entidade estão 
suspensos até que os Tribunais retornem a normalidade.
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