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Campanha Salarial Dinheiro ou folga Festa do Bancário

Em assembleia realizada no dia 
19/09, na sede do SEEB-MA, 

em São Luís, os bancários maranhenses 
aprovaram o indicativo de greve por 
tempo indeterminado a partir do dia 30 
de setembro (terça-feira). Na ocasião, a 
categoria rejeitou, por unanimidade, a 
proposta rebaixada da Fenaban.

PROPOSTA REBAIXADA
A definição do indicativo de greve é 

uma resposta à intransigência dos ban-
queiros e do Governo Federal (patrão 
dos bancos públicos), que ignoraram 
todas as reivindicações dos bancários e 
ofereceram somente 7% de reajuste na 
última rodada de "enrolação" ocorrida 

no dia 19 de setembro.
O índice de 7% é considerado rebai-

xado e insatisfatório diante dos lucros 
dos bancos e dos baixos salários pagos 
à categoria. Para se ter uma ideia, ape-
nas no primeiro semestre deste ano, 
Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Cai-
xa, Santander e HSBC lucraram, jun-
tos, mais de R$28 bilhões.

CRÍTICA À CONTRAF-CUT
O SEEB-MA critica, ainda, a condu-

ta desrespeitosa e inaceitável da Con-
traf-CUT, que ignorou a Campanha 
Salarial dos bancários, postergando o 
início da greve para se empenhar na re-
eleição de sua patroa, Dilma Rousseff.

REIVINDICAÇÕES
Além de reajuste decente de 35%, os 

bancários querem avanços nas demais 
pautas, como: PLR de 25% do lucro 
líquido distribuídos de forma linear, re-
posição das perdas salariais, isonomia, 
contratação de mais bancários, saúde, 
segurança, respeito à Lei das Filas, 
dentre outras reivindicações.

NOVA ASSEMBLEIA
Os bancários maranhenses se re-

únem novamente, na quinta-feira 
(25/09) às 18h30, na sede do Sindica-
to, para organizar os últimos detalhes 
da greve que atingirá bancos públicos e 
privados. Bancário, compareça!

■ É HORA DE PARAR! 
Bancários maranhenses rejeitam proposta da Fenaban e 

definem indicativo de greve para o dia 30 de setembro
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O SEEB-MA promoveu 
no sábado (20/09), em 

São Luís, um encontro com os 
bancários da Caixa que são vincu-
lados ao plano de benefícios defi-
nidos REG/REPLAN da Funcef. 

Na ocasião, o assessor jurídico 
do Sindicato, Dr. Antônio Nunes, 
atualizou as informações sobre o 
andamento das ações judiciais re-
ferentes ao plano e tirou todas as 
dúvidas dos presentes. 

Durante o encontro, foram de-
batidas, também, estratégias que 
podem ser utilizadas na Campa-
nha Salarial para combater a dis-

criminação imposta aos bancários 
associados ao REG/REPLAN. 

Houve, ainda, a eleição de re-
presentantes do Maranhão para o 
Encontro da Associação Nacional 
do Pessoal do REG/REPLAN – 
ANBERR, que ocorrerá nos dias 
29 e 30 de novembro, em Belo 
Horizonte. 

Por deliberação da diretoria do 
Sindicato, foram eleitos quatro re-
presentantes, além do assessor ju-
rídico, Dr. Nunes, todos com des-
pesas custeadas pelo SEEB-MA. 

Para mais informações, aces-
se o site do Sindicato.

■ Caixa Econômica 
SEEB-MA realiza Encontro do Pessoal do REG/REPLAN

Campanha de Sindicalização 2014  
O SEEB-MA lança a Campan-

ha de Sindicalização 2014 com o 
intuito de integrar, de forma efe-
tiva, os bancários ainda não fili-
ados à entidade que representa a 
categoria bancária no Maranhão.  
É a partir da sindicalização que 

os trabalhadores iniciam sua con-
tribuição para o fortalecimento 
deste reconhecido instrumento de 
luta.  

Visando estimular o ingresso de 
novos associados, o SEEB-MA 
sorteará 1 (um) televisor 32” en-

tre os bancários filiados a partir 
de 1º de janeiro de 2014, cuja 
premiação ocorrerá em dezembro, 
na tradicional Confraternização  
de Fim de ano da categoria.  

Não perca tempo, filie-se e for-
taleça o seu Sindicato!  

■ Campanha Salarial 
Lançada Campanha Salarial no MA

Presidente José Maria (à dir.) entregou 
pauta à Fenaban no dia 14/08.

Também no dia 14/08, SEEB-MA 
entregou a pauta da Caixa e do BB.

Diretora Edna entregou pauta do BNB no 
dia 25/08 e participou de negociações.

Diretor Raimundo Costa entregou a 
pauta do Basa no dia 04/08.

Campanha Salarial 
SEEB-MA entrega pautas à 
Fenaban e bancos públicos

E m assembleia realizada no 
dia 16/08, os bancários ma-

ranhenses autorizaram o SEEB-MA 
a negociar com os patrões. 

Além disso, ratificaram a apro-
vação da pauta de reivindicações 
do SEEB-MA e rejeitaram a pauta 

rebaixada da Contraf-CUT. 
A categoria aprovou, também, 

o Desconto Assistencial 2014, 
uma das verbas que sustentam a 
luta do Sindicato e custeiam as 
despesas específicas da Campa-
nha Salarial.

Na ocasião, assessor jurídico do SEEB-MA, Dr. 
Nunes, tirou todas as dúvidas dos presentes.

O SEEB-MA lançou neste 
mês a Campanha Salarial 

2014, no Maranhão. Foram realiza-
dos atos públicos em São Luís, Impe-
ratriz, Caxias, Santa Inês e Bacabal.

Na ocasião, os bancários distri-
buíram panfletos para informar a 
população sobre as reivindicações 

da categoria, tais como: reajuste de 
35%, reposição das perdas salariais, 
fim das demissões imotivadas, con-
tratação de mais bancários, além de 
PLR de 25% do lucro líquido linear. 

Nos próximos dias, a Campanha 
Salarial 2014 segue se intensifican-
do em outras cidades do Estado.

Campanha Salarial 
Bancários aprovam pauta e desconto assistencial

Lançamento da Campanha Salarial no dia 18/08, na Praça Deodoro, em São Luís.
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■ Formação Sindical 
SEEB-MA realiza curso sobre Campanha Salarial
O SEEB-MA realizou no dia 

16/08, em São Luís, o Curso 
de Organização da Campanha Sala-
rial. Ministrado pelos coordenadores 
do Ilaese, Daniel Romero e Durval 
Júnior, o curso abordou temas como 
conjuntura, dívida pública, sistema 
financeiro e a luta de classes. 

Em suas palestras, Durval Júnior 
e Daniel Romero expuseram alguns 
fatores que podem favorecer a luta 
dos bancários neste segundo semes-
tre. Para ele,s a inflação, o endivida-
mento, as demissões, a exploração e 

o alto índice de adoecimento devem 
motivar os trabalhadores a exigir, de 
modo mais intenso, o atendimento de 
suas reivindicações.

Foi o que fizeram os garis do Rio 
de Janeiro e os rodoviários, país afo-
ra, que se rebelaram contra as suas 
próprias direções sindicais pelegas e 
garantiram, além de reajustes dignos, 
melhores condições de trabalho. 

Para os palestrantes, estes exem-
plos devem ser seguidos pelos tra-
balhadores em geral nas campanhas 
salariais que estão em curso.

■ Feriado de 28 de julho 
STRE-MA recomenda pagamento em dobro ou folga
A Superintendência do Trabalho 

e Emprego (STRE-MA) di-
vulgou nota, na segunda-feira (01/09), 
com o intuito de esclarecer algumas 
dúvidas sobre o feriado do dia 28 de 
julho, alusivo à Adesão do Maranhão 
à Independência do Brasil. 

Segundo a Lei Federal 9.093 de 
1995, o feriado é aplicável não só no 
âmbito da administração pública, mas 
também à iniciativa privada, sendo esta 

obrigada a suspender o expediente e a 
conceder o repouso remunerado aos 
seus empregados.

Deste modo, empresas e bancos que 
abriram normalmente no dia 28 de ju-
lho, mesmo por desconhecimento do 
texto legal, deverão pagar remunera-
ção em dobro aos empregados ou, en-
tão, fixar um dia de folga para cada um 
deles, conforme determina a lei.

De acordo com a STRE-MA, a ini-

ciativa privada terá prazo de 90 dias, 
contados a partir de 28 de julho, para 
adotarem a opção legal, quando então 
será iniciado o processo de fiscalização 
e autuação dos infratores.

Diante disso, o SEEB-MA cobra 
dos bancos a retribuição aos bancá-
rios que trabalharam em 28/07/2014 e 
buscará, na Justiça do Trabalho, igual 
compensação pelos dias trabalhados 
nos últimos anos, no dia deste feriado. 

N a quinta-feira (11/09), Dia 
Nacional de Luta pela Iso-

nomia, o SEEB-MA realizou ato pú-
blico em prol da igualdade de direitos 
entre os empregados dos bancos fe-
derais. Em São Luís, a manifestação 
ocorreu em frente à Caixa Gonçalves 
Dias, na Praça João Lisboa, Centro. 

O ato teve como objetivo pressio-
nar a Contraf-CUT a colocar a iso-
nomia como prioridade nesta Cam-

panha Salarial, visto que nos últimos 
anos o tema tem sido ignorado, ape-
sar de ser uma das principais reivindi-
cações dos bancários. 

Para o diretor do SEEB-MA, Eloy 
Natan, a falta de isonomia fortalece 
a injustiça nos locais de trabalho. “É 
inadmissível que trabalhadores que 
exercem a mesma função recebam 
salários e vantagens diferentes” - cri-
ticou.

■ Banco do Brasil 
MPF abre investigação contra presidente do BB
S ebastião Ferreira, ex-motorista 

do Banco do Brasil, disse em de-
poimento ao MPF (Ministério Público 
Federal) ter transportado durante o ex-
pediente dinheiro vivo a mando do pre-
sidente da instituição, Aldemir Bendine.

Bendine recentemente pagou R$ 122 
mil de multa ao Fisco para interromper 

uma investigação sobre sua evolução 
patrimonial. Ele entrou no radar da Re-
ceita em 2010, após comprar no interior 
paulista um apartamento avaliado em R$ 
200 mil, pago em dinheiro vivo.

Ele foi autuado por não comprovar a 
procedência de cerca de R$ 280 mil in-
formados em sua declaração de Imposto 

de Renda (IR). Para a Receita, o valor 
dos bens aumentos mais do que os ren-
dimentos declarados poderiam justificar.

A investigação sobre o assunto está 
sendo realizada pelo MPF, com a procu-
radoria apurando indícios de lavagem de 
dinheiro, cruzando informações da Re-
ceita Federal e de instituições financeiras.

Em São Luís, ato ocorreu em frente à agência 
da Caixa, na Praça João Lisboa, Centro. 

Bancários devem seguir o exemplo dos garis 
do Rio de Janeiro para obter suas conquistas.

■ Campanha Salarial 
SEEB realiza ato público no Dia de Luta pela Isonomia
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Santander 
Banco indenizará cliente 
que esperou 3h em fila

Esperar três horas para atendimento em 
agência bancária viola a dignidade do con-
sumidor e gera dano moral indenizável. 

Com esse entendimento, o juiz subs-
tituto Alex Costa de Oliveira, da 20ª Vara 
Cível de Brasília, condenou o Santander a 
pagar reparação de R$ 2 mil a um cliente.

Em sua defesa, o banco afirmou que o 
cliente causou a situação para gerar preju-
ízo de ordem moral e argumentou que o 
cliente não comprovou a demora.

No entanto, o juiz não acatou as alega-
ções do Santander,  condenando o banco.

Banco da Amazônia 
Diga NÃO ao PAQ , não se 
entregue ao desemprego

O SEEB-MA orienta os integrantes do 
quadro de apoio do Banco da Amazônia a 
NÃO ADERIREM ao Plano de Adequa-
ção dos Quadros de Pessoal (PAQ).

Para se ter uma ideia, o bancário que 
pedir desligamento pelo PAQ, não poderá 
sacar seu FGTS nem terá direito à multa de 
40% sobre os depósitos efetuados na conta. 

O bancário perderá também, de ime-
diato, o tíquete-alimentação, dentre outras 
vantagens. Deste modo, o SEEB-MA ra-
tifica: diga não ao PAQ, não se entregue ao 
desemprego! Saiba mais no site do SEEB.

■ São Luís e Imperatriz 
Música, churrasco e futebol marcam Festa do Bancário 

A Festa do Bancário foi um gran-
de sucesso em São Luís e em 

Imperatriz! Na Capital, mais de 900 
pessoas prestigiaram o evento, que mar-
cou a reinauguração da sede recreativa 
da categoria, no Turu. A sede passou por 
uma grande reforma, com destaque para 
a ampliação e modernização do salão de 
festas, proporcionando mais conforto e 
comodidade aos bancários, que aprova-
ram a nova estrutura do local.

Em São Luís, a festa começou com 
o Torneio Início de Futebol 2014, que 
teve como campeão o Bradesco Com-
pleto. Após as premiações, os presentes 
saborearam o churrasco preparado pela 
Churrascaria Tchê & Catalana e curti-
ram os shows de Fernanda Garcia, For-
ró Top e Pagode Simplicidade. 

IMPERATRIZ
Em Imperatriz, a categoria também 

marcou presença para comemorar o 
Dia do Bancário, no Clube Tocantins.
No evento, além do churrasco, foi rea-
lizado um torneio de futebol, sagrando 
como campeão o time da Caixa.  

Em ambas as festas, a diretoria do 
Sindicato ressaltou a conquista do Fe-
riado Bancário, comemorado no dia 28 
de agosto, e enfatizou a necessidade de 
mobilização da categoria para os desa-
fios da Campanha Salarial 2014.

Em São Luís, houve a reinauguração 
da Sede Recreativa dos Bancários.

Bradesco Completo, bicampeão do 
Torneio Início de São Luís.

Em Imperatriz, categoria comemorou 
o Dia do Bancário com churrasco.

■ Feriado Bancário 
Show de humor: "Pão com Ovo"

E m homenagem ao Dia 
do Bancário, o Sin-

dicato promoveu o espetáculo 
teatral “Pão com Ovo”, no dia 
28/08, na AABB, em São Luís. 

Ao todo, mais de 500 
pessoas se divertiram muito 
com o show de humor que 
retrata o cotidiano, os cos-
tumes e o linguajar do povo 
maranhense. 

Durante a peça, os atores 
interagiram muito com o 

público, que entrou na brin-
cadeira com alegria, descon-
tração e muitas gargalhadas. 
No fim do evento, os bancá-
rios elogiaram a iniciativa 
do Sindicato. 

Em seu discurso,  o pre-
sidente do SEEB-MA, José 
Maria Nascimento, agrade-
ceu a presença massiva dos 
bancários e parabenizou a 
categoria pela conquista do 
feriado bancário.

Mais de 500 pessoas se divertiram com a peça de 
maior sucesso da atualidade no Maranhão.

Futebol Bancário - Imperatriz 
Torneio Início será no dia 
4 de outubro, na AABB

O Torneio Início de Futebol – Regional 
Imperatriz – será realizado no dia 04/10, 
na AABB. Por sua vez, o 4º Campeonato 
Bancário começará no dia 11/10. Bancá-
rio, caso não tenha time, entre em contato 
com a Regional pelo nº: (99) 3525-3351.


