
O VII Congresso Es-
tadual dos Bancá-

rios será realizado no sábado 
(22/06), a partir das 8h, no 
auditório do SEEB-MA, em 
São Luís. 

O foco do Congresso é 
debater a situação política 
nacional e internacional com 
o objetivo de definir orien-
tações que ajudem a im-
pulsionar a luta da categoria 
bancária em defesa dos seus 
direitos, além da construção 
de um plano de lutas e cam-
panhas, que aborde temas 
como: segurança pública, 
saúde e o sistema financeiro.

Encontros Regionais
De abril a junho, foram re-

alizados encontros em todas 
as regionais do SEEB-MA, 
com visitas de diretores às 
agências bancárias do Es-
tado. Nos encontros, foram 
eleitos os delegados que par-

ticiparão do Congresso. O 
último encontro ocorre no 
sábado (15/06), em São Luís. 

Alterações estatutárias
No Congresso, ocorrerá 

uma assembleia estatutária 
que discutirá propostas de 
alterações do Estatuto do 
SEEB-MA. A assembleia 
começará às 17h.

Faça já sua inscrição
Quem não participou dos 

encontros regionais pode 
fazer sua inscrição no site do 
Sindicato até o dia  18/06.
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■ Congresso Estadual 

SEEB-MA convida bancários para o 
VII Congresso Estadual; participe!

SEEB-MA responde à tentativa do Banco 
do Nordeste de dificultar execução do 
processo de licença-prêmio  pág. 02

Sindicato firma parceria com a AABB Bacabal 
para garantir aos bancários da região espaço 
de lazer e prática desportiva  pág. 03

Confira a programação completa da 
tradicional confraternização de São 
João dos bancários  pág. 04

Passivo BNB Novo Convênio Arraiá de Lutas

Vitória 
Caixa Avenida Kennedy 
é interditada em São Luís

A agência da Caixa Econômica, localiza-
da na Avenida Kennedy, em São Luís, 

foi interditada no dia 03/06. A decisão partiu da 
própria direção do banco, após vistoria da Defesa 
Civil motivada por denúncia do SEEB-MA.

Para o Sindicato, a interdição da unidade por 
iniciativa do banco é mais uma prova de que as 
agências da Caixa no Maranhão passam por sé-
rios problemas estruturais.

Em reunião no dia 14/05, o superintendente 
da Caixa, Hélio Duranti, reconheceu os proble-
mas e garantiu providências. 

Imperatriz
O SEEB-MA  espera que a agência da Praça 

Brasil, em Imperatriz, seja incluída com urgência 
na lista de  prioridades do banco, visto que a unida-
de sofre com um problema crônico no sistema de 
climatização. O Sindicato continuará cobrando!

Saiba mais em: www.bancariosma.org.
br/paginas/noticias.asp?p=7219.

Confira mais informações sobre o Congresso no endereço: 
www.bancariosma.org.br/paginas/noticias.asp?p=7228.

■ 9h - Mesa de Conjuntura Nacional e 
Internacional - Daniel Romero (ILAESE)

PROGRAMAÇÃO

■ 8h30 - Mesa de abertura com as 
entidades convidadas

■ 8h às 11h - Credenciamento

■ 12h às 13h30 - Almoço
■ 13h30 às 15h - Discussão em grupos
■ 15h às 16h30 - Plenária final
■ 17h - Assembleia Estatutária

■ São João dos Bancários 

Vem aí o Arraiá de Lutas dia 22/06 a partir das 19h
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■ Santander 
Após pressão do SEEB-MA, Santander se 
compromete a contratar novos bancários

Em reunião realizada 
no dia (21/05) com os di-
retores do SEEB-MA, Re-
gina Sanches e Marcelo 
Araújo, o superintendente 
regional do banco Santan-
der, Sebastião Henrique, 
se comprometeu a con-
tratar mais empregados 
para as agências bancárias 
da Rua da Paz e da Praça 
João Lisboa em São Luís.

Enquanto não contrata, 
o superintendente prome-
teu remanejar bancários 
para as unidades a fim de 

amenizar os problemas de 
superlotação, filas e extra-
polação de jornada verifi-
cados nas duas agências.

O SEEB-MA espera 
que o Santander cumpra o 
que foi prometido na reu-
nião e informa que acom-
panhará o andamento de 
todo processo para que se-
jam garantidas condições 
dignas de trabalho aos 
bancários do Santander no 
Maranhão.

BASA/CAPAF 
Processo segue em plena 
fase de execução

Ação dos 25% do BEM 
SEEB entrega alvarás do 
20º lote da Ação dos 25%

O 20º lote de alvarás referente à 
ação dos 25% do Banco do Estado do 
Maranhão foi entregue no dia 23/05, na 
sede do SEEB-MA, em São Luís.

Desta vez, foram chamados 45 
beneficiários para receber a parte 
incontroversa devida pelo banco.

Aqueles que não puderam comparecer 
ao Sindicato podem solicitar o alvará no 
setor jurídico da entidade.

O SEEB-MA reitera que divulgará 
novas listas à medida que a Justiça 
liberar novos lotes. A divulgação será 
feita em jornal de grande circulação e na 
página do Sindicato na internet.

Banco Nacional 
Ex-bancários recebem 
correção salarial

No dia 21/05, ex-empregados do 
Banco Nacional receberam a corre-
ção de salários referente à inflação 
verificada no mês de junho de 1987, 
suprimida dos vencimentos dos 
trabalhadores pelo chamado Plano 
Bresser. Os valores correspondem 
ao processo n° 1669/1992 da 1ª Vara 
do Trabalho de São Luís.

A Justiça do Trabalho rejeitou no dia 
27/05 recurso do BASA/CAPAF que 
protelaria o andamento do processo 
ajuizado pelo SEEB-MA, que obriga 
o banco a pagar o déficit do Plano BD.

No despacho, o juiz determinou a 
realização de uma perícia contábil para 
a atualização dos valores da dívida do 
plano, já que não há necessidade de 
realizar uma perícia atuarial, conforme 
almejava o BASA e a CAPAF.

Para o SEEB, a decisão da Justiça, 
mais uma vez, é favorável aos vinculados 
ao BD, pois reafirma que o BASA  é 
obrigado a arcar com a dívida do plano.

■ Banco do Nordeste 
Passivo: BNB dificulta execução do processo de LP

É nítido o caráter procrastina-
tório da atuação do Banco do 

Nordeste no processo 656/2001 da 
2ª Vara, que trata do restabelecimen-
to da licença-prêmio.

Mesmo sem o Banco ter junta-
do os contra-cheques de todos os 
substituídos, em todo o período 
de condenação, o setor jurídico do 
SEEB-MA elaborou os artigos de li-
quidação, os quais foram impugna-
dos pelo Banco, sem contudo apre-
sentar os cálculos que eram devidos.

Em face das alegações do Banco, 

o processo foi remetido ao Setor de 
Cálculo da Justiça que solicitou ao 
Banco a apresentação do saldo de 
licença-prêmio quando o beneficio 
foi suprimido, bem como as remu-
nerações dos substituídos durante o 
período de condenação.

O Banco, por sua vez, apresen-
tou saldos anuais de licença-prêmio, 
enquanto que a decisão é clara em 
restaurar o benefício nos moldes 
concedidos anteriormente, e não de 
forma quinquenal, como defendia 
que fosse feito o cálculo.

Além disso, o BNB apresentou 
apenas o salário contratual em perí-
odo incompleto, uma vez que todos 
sabem que o benefício só foi reim-
plantado em outubro de 2010.

Em resposta, o Sindicato solicitou 
que o Juiz da 2ª Vara acolha os arti-
gos de liquidação por ele apresen-
tado, bem como que seja imputada 
multa por ato atentatório a dignida-
de da Justiça ao Banco, nos termos 
dos artigos 600 e 601 do CPC, ma-
jorando o valor da execução. 

Autor: Dr. Nunes/Jurídico

Objetivo é resolver os problemas de superlotação, filas e extrapo-
lação de jornada nas agências João Lisboa e Rua da Paz.
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■ Caixa Econômica 
Assembleia aprova Nova Estrutura Salarial 

de Carreira Profissional - NES 2013
Em assembleia realizada no 

dia 24/05, na sede do Sin-
dicato, em São Luís, advogados, 
engenheiros, arquitetos e médicos 
da Caixa Econômica aprovaram 
por unanimidade a proposta apre-
sentada pelo banco para a Nova 
Estrutura Salarial – NES 2013.

De acordo com a proposta apre-
sentada à assembleia, a partir de 1º 
de março de 2013, o piso salarial 
para carreira profissional passa a 
ser de R$ 7.445,00, sendo man-
tidos os 34 níveis intermediários 
inseridos por progressão geométri-

ca de 2,48% aproximadamente. Já 
o teto que era cerca de R$ 11 mil 
passou para R$ 17.523,00.

Para a diretoria do SEEB-MA, 
a proposta aprovada apresenta pro-
blemas como a discriminação aos 
colegas do REG/REPLAN não 
saldado, além da exigência da reti-
rada das ações judiciais individuais 
e coletivas contra o banco. 

No entanto, conforme decisão 
da assembleia, foram tomados 
os encaminhamentos necessá-
rios para assinatura do acordo 
específico. 

■ Itaú 
SEEB-MA cobra melhorias 
para agências do Itaú 

O SEEB-MA cobra a instalação de 
uma nova central de climatização no 
Itaú Renascença, em São Luís. 

No início de junho, o ar-condiciona-
do da agência falhou mais uma vez, ex-
pondo bancários e clientes ao calor. 

Após cobrança do Sindicato, o banco 
fez novo reparo emergencial nos apare-
lhos. “Essa é uma solução paliativa. 
Vamos reivindicar a nova central para 
resolver o problema” – afirmou a direto-
ra Edna Vasconcelos.

Itaú Maiobão
Na agência Maiobão, mais um caso 

de desrespeito do Itaú. O problema no 
local é a falta d'água, que dificulta o uso 
dos banheiros, devido ao mau cheiro. 

Segundo o banco, a responsável pela 
falta d'água é a Caema.  Para amenizar 
o problema, carros-pipa estão abastecen-
do a unidade.

O Sindicato está tomando as medi-
das cabíveis para garantir condições dig-
nas de trabalho aos bancários. 

Em 2011, o SEEB-MA paralisou o Itaú Renascença 
devido às péssimas condições de trabalho.

Para o SEEB, proposta apresentava problemas. No entanto, 
foi dado o encaminhamento conforme decisão da assembleia.

■ PLR sem IR
Pagamento de PLR até R$ 
6 mil está isento de IR   

■ Novo Convênio
SEEB-MA firma convênio 
com a AABB de Bacabal

O SEEB-MA firmou 
convênio com a 

AABB de Bacabal. A partir de 
agora, qualquer bancário que 
se tornar sócio do clube terá di-
reito a uma série de descontos.

Com o convênio, a mensa-
lidade cai de R$50 para R$38, 
mesmo valor cobrado para 
os funcionários do Banco do 
Brasil.

Vale ressaltar que o paga-
mento da taxa poderá ser feito 
via carnê, ou seja, sem a ne-
cessidade de abrir uma conta 

no BB, o que era obrigatório.
Ainda de acordo com o 

convênio, os bancários tam-
bém não precisarão pagar a 
jóia de R$ 800 prevista no Es-
tatuto da AABB. Sem dúvida, 
um grande desconto. 

Para o presidente do Sindi-
cato, José Maria Nascimento, 
o objetivo da parceria é pro-
porcionar um espaço agra-
dável de lazer e prática des-
portiva aos bancários e suas 
famílias residentes em Baca-
bal e região.

O plenário do Se-
nado aprovou no 

dia 28/05 a Medida Pro-
visória (MP) 597/2012, ou 
Projeto de Lei de Conver-
são (PLV) 7/2013, sobre 
tributação de Imposto de 
Renda no pagamento de 
participação nos lucros ou 
resultados (PLR).

Aprovada na Câmara 
no último dia 22, a MP 
garante isenção para PLR 
de até R$ 6 mil e fixa uma 
tabela progressiva para 

prêmios acima desse valor. 
Agora, a MP segue para 
sanção presidencial.

A tabela fixa alíquota 
de 7,5% para PLRs de R$ 
6.000,01 a R$ 9.000,00, 
15% de R$ 9.000,01 a 
R$ 12.000, 22,5% de R$ 
12.000,01 a R$ 15.000 e 
de 27,5% acima de R$ 15 
mil. Mais informações no 
endereço: www.bancario-
sma.org.br/paginas/noti-
cias.asp?p=7159.
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Publicação Mensal do Sindicato dos 
Bancários do Maranhão

Pegadinha do Português 
"Vem pra Caixa você 
também"

A língua portuguesa não admite 
tratamentos distintos num mesmo texto.

 "Vem" é forma verbal da 2ª pessoa: vem 
tu (imperativo afirmativo que indica ordem, 
pedido, advertência, convite, conselho, etc.). 

"Você" é pronome da 3ª pessoa.
Essa frase deveria ser levada a público de 

maneira correta: 
Venha pra Caixa você também (Venha 

e você = 3ª pessoa), ou então:
Vem pra Caixa tu também (vem e tu = 

2ª pessoa).
Isto é o que a norma da língua nos impõe.

Dica Jurídica 
Conheça o princípio da 
irrenunciabilidade

Os direitos garantidos pelo es-
tado ao trabalhador na CLT são 
irrenunciáveis, indisponíveis e 
inderrogáveis. 

Não há contrato ou acordo que 
possa tornar esses direitos inefe-
tivos. 

Essa medida visa a evitar que 
o poder econômico dos empre-
gadores possa pressionar ou até 
coagir o trabalhador a abdicar de 
seus direitos.

Fonte: Wikipédia

■ São João dos Bancários 
Tudo pronto para o Arraiá de Lutas  
Dia 22/06 com muitas atrações!

O SEEB-MA convida os 
bancários para participa-

rem do Arraiá de Lutas, que será 
realizado no dia 22/06 (sábado) a 
partir das 19h, na sede recreativa do 
SEEB-MA, na Avenida General 
Arthur Carvalho, nº 3000, Turu. 

Comidas típicas e refrigerantes 
ficam por conta do Sindicato e a 

cerveja custará apenas R$ 2,50.
 Os bancários sindicalizados te-

rão acesso ao evento com a carteira 
de filiado ou com o nome na rela-
ção da portaria. Para dependentes 
legais, adquira o(s) convite(s) até o 
dia 20 de junho na sede do Sindi-
cato, na Rua do Sol, nº 413, Centro 
– São Luís/MA. 

Tradicional confraternização de São João prepara a 
categoria para os desafios da Campanha Salarial 2013.

■ Banco do Brasil
Após ação do SEEB-MA, bancário 
é indenizado por danos morais 

E m ação ajuizada pelo Sindi-
cato, a Justiça do Trabalho 

condenou o Banco do Brasil a inde-
nizar o bancário Raimundo Nonato 
Cardoso Correa por danos morais no 
valor de R$ 10.000,00. 

Segundo o bancário, após ter sido 
aprovado em concurso público, tra-
balhou por cinco anos na função de 
caixa na agência do Banco do Bra-
sil da Areinha, em São Luís. No en-
tanto, em fevereiro de 2009, ele foi 
aprovado no concurso da Polícia 
Rodoviária Federal, ocasião em que 

solicitou licença não remunerada do 
banco. Após a concessão da licença, 
o BB debitou em sua conta-corrente 
o valor de R$ 8.440,35. O débito, 
sem aviso prévio, fez com que o 
bancário tivesse seu nome negativa-
do junto ao SERASA.

No dia 1º de junho de 2013, a Jus-
tiça determinou, além da indeniza-
ção por danos morais, a devolução 
do valor ora cobrado (com juros), o 
saque dos salários retidos e a retira-
da do nome de Raimundo Nonato 
Cardoso Correa do SERASA.

■ 22h - Quadrilha Formosinha do Sertão

CONFIRA AS ATRAÇÕES

■ 21h - Boi de Upaon Açu (Orquestra)

■ 00h - Show de Josias Sobrinho

■ 20h - Cacuriá Estrela do São Francisco

■ 23h - Boi da Pindoba (Matraca)

Política 
PEC 37 deve ser votada 
no dia 26 de junho

O presidente da Câmara dos Deputados, 
Henrique Eduardo Alves (PMDB-
RN), disse que 26 de junho será o dia da 
votação da PEC 37, que retira o poder de 
investigação criminal do Ministério Público 
e garante exclusividade apenas às polícias. 

A PEC 37 foi apresentada em junho de 
2011 pelo deputado federal e delegado de 
polícia Lourival Mendes (PTdoB-MA). 

O texto altera trecho da Constituição, 
indicando que a apuração das infrações 
penais é função privativa das polícias Civil 
e Federal. Na prática, a medida impedirá o 
Ministério Público de assumir a investigação 
de crimes, prática usual desde que teve seus 
poderes ampliados na Constituição de 1988.

■ 01h - Boi de Nina Rodrigues (Orquestra)


