São Paulo, 26/01/2015.

Ao Banco Santander Brasil
Superintendência de Recursos Humanos
Sra Fabiana Ribeiro

Ref.: Agendamento de reuniões do Comitê de Relações Trabalhistas –
CRT e Fórum de Saúde
Solicitamos o agendamento da reunião do Comitê de Relações
Trabalhistas para o dia 29 de janeiro, conforme previsto na clausula 32ª
em seu parágrafo segundo:
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – COMITÊ DE RELAÇÕES TRABALHISTAS
Objetivando buscar procedimentos eficientes e alternativos, inerentes às relações
de trabalho e a necessidade da constante elevação do nível de qualidade das
atividades desenvolvidas pelo SANTANDER e do atendimento aos seus clientes,
fica instituído, na vigência deste acordo, o Comitê de Relações Trabalhistas,
como meio de comunicação permanente entre o SANTANDER e as Entidades
Sindicais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
As demandas do SANTANDER e dos Empregados deverão ser encaminhadas
através do Comitê referido no caput, que será formado por (no máximo) até 09
(nove) Representantes dos Empregados, membros da COE e representantes do
SANTANDER.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O Comitê se reunirá a cada 02 (dois) meses, na última quinta-feira, ou no
primeiro dia útil da semana subsequente, caso não haja expediente bancário na
quinta-feira, podendo ocorrer reuniões extraordinárias, desde que haja comum
acordo entre as partes.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Fica estabelecido que entre os assuntos a serem discutidos nas citadas reuniões
não se incluem os de ordem econômica e os assuntos de interesse local dos
Sindicatos.

1

Aguardamos também, o agendamento de reunião do Fórum de Saúde
conforme cláusula 24ª do Acordo Coletivo dos trabalhadores do Banco
Santander.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – FÓRUM DE SAÚDE E CONDIÇÕES DE
TRABALHO
Será mantido o Fórum para estudo, discussão e proposta de sugestões de
políticas, programas, projetos e ações de saúde, condições de trabalho e
prevenção de sinistros, entre os representantes da Administração do
SANTANDER, de entidades de representação e órgãos técnicos, independente
das discussões das mesas temáticas realizadas na FENABAN.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A representação sindical e dos trabalhadores no Fórum será de, no máximo, 09
(nove) representantes membros da COE e, ainda, por pelo menos 01 (um)
representante dos trabalhadores eleito por CIPA, contando sempre que
necessário com assessoria externa.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As reuniões terão periodicidade trimestral, cabendo ao SANTANDER convocar e
coordenar as reuniões e debates.

No aguardo de um breve retorno,
Cordiais saudações

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO – OSASCO E REGIÃO – CUT
CONTRAF-CUT
FETEC-SP-CUT
FEEB-SP-MS
DEMAIS FEDERAÇÕES CUTISTAS
FEEB-BA-SE
AFUBESP
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