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São Paulo, 18 de Julho de 2016.
Ofício nº......

Ao
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
A/C Superintendente de Recursos Humanos
REF.: RECONHECIMENTO FINANCEIRO POR TEMPO DE CASA
O

SINDICATO

DOS

EMPREGADOS

EM

ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, por sua diretora abaixo assinado,
vem expor e requerer o que se segue:
Tivemos a informação de que o Banco Santander deixou
de conceder o prêmio de reconhecimento financeiro por tempo de casa a um
trabalhador que completou 25 (vinte e cinco) anos de vínculo empregatício com a
instituição financeira.
Importante relembrar que tal gratificação sempre foi
concedida aos empregados do Banco Real, passando a ser estendida aos bancários do
Santander, quando da incorporação, devidamente ajustada com as entidades sindicais.
Desde então o Banco Santander mantém essa prática
que, como o próprio nome diz, tem o objetivo de reconhecer o esforço e dedicação de
todos os trabalhadores que há tantos anos prestam serviços à instituição, concedendo
o valor equivalente a 02 (dois) salários mensais adicionais ao empregado naquela
oportunidade.
No entanto, considerando que o Banco Santander, sem
qualquer justificativa, recusou pedido de um funcionário quanto a esse prêmio por
merecimento/reconhecimento pelo trabalho desempenhado por 25 anos, o Sindicato
vem notificar o Banco, a fim de que regularize a presente situação, na certeza de que a
rejeição ocorreu por mero equívoco.
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A

entidade

não

pode

admitir

que

o

Banco

unilateralmente tenha mudado seu entendimento quanto a concessão dessa
gratificação, até mesmo porque essa é de conhecimento de todos os empregados do
Santander e cedido uma vez só, com a condição única de ter o empregado vínculo com
o Banco e demais instituições financeiras incorporadas, por 25 (vinte e cinco) anos. Tal
regra, inclusive, já constou em Acordo Coletivo Aditivo em 2009, para garantir
pagamento aos empregados que, por um determinado período, deixaram de recebêlo. Porém, após essa oportunidade, o Banco manteve o pagamento regular de tal
prêmio.
Diante do exposto, requeremos a V.Sa a imediata
concessão da gratificação ao empregado que a solicitou, bem como o
restabelecimento imediato sobre a política interna do prêmio por reconhecimento por
tempo de casa.
Sem mais, aguardamos retorno em até 48 (quarenta e
oito) horas da data de seu recebimento.
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO

Maria Rosani G. A . Hashizumi
Secretária de Relações Sindicais e Sociais
Coordenadora da COE Santander
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