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O SEEB-MA convida todos os 
bancários da base territorial do 
Maranhão para participarem do I 
Encontro Estadual dos Bancários 
de 2012, que será realizado no dia 
28/01/2012 (sábado), na sede do 
Sindicato, na Rua do Sol — Cen-
tro de São Luís, a partir das 9h.

Como parte da programação, 
ocorrerá, às 14h30, a assembleia 
de prestação de contas do Sin-
dicato referente ao exercício de 
2011 e a cerimônia de posse dos 
delegados sindicais 2012. Sua 
presença no evento é de funda-
mental importância. Participe! 

Sindicato  divulga o balanço patrimonial 
encerrado em 31/12/2011 conforme 
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Reforma tem colocado em risco a saúde 
e a integridade física dos bancários do 
BNB da Rua Grande/SLZ  pág. 03

Diretorial Regional de Imperatriz convida 
todos os bancários para a festa que será 
realizada no dia 21/01/2012.  pág. 04

Balanço Patrimonial Precariedade no BNB Festa do Bancário

I Encontro Estadual dos Bancários 
de 2012 será realizado no dia 28/01 

Jornal

Assembleia de prestação de contas e cerimônia de posse dos 
delegados sindicais 2012 estão na programação do evento. 

Agende-se
O quê? I Encontro Estadual 2012 
Quando? 28/01, a partir das 9h 
Onde? Sede do SEEB-MA, Centro

Programação
9h – Análise da conjuntura / previdência
Os desafios de 2012 para os trabalhadores
10h30 – Plenária
12h – Almoço
14h30 – Ass. Prestação de Contas 2011
16h – Posse dos delegados sindicais
17h – Coquetel de encerramento

BASA devolve valores 
descontados indevidamente

Vitória! A Justiça do Trabalho deu 
ganho de causa ao SEEB-MA e de-
terminou que o Banco da Amazônia 
devolvesse – com juros e correção 
- a soma de todos os valores des-
contados indevidamente pela CAPAF 
sobre o benefício do INSS de alguns 
aposentados e pensionistas do Basa.

Para o diretor do SEEB-MA, Rai-
mundo Costa, “essa é uma de-
cisão já ratificada pela Justiça. 
Por isso, espera-se que o BASA e 
a CAPAF parem de praticar esse 
tipo de arbitrariedade” – finalizou. 

SEEB-MA assina acordo 
aditivo com o Santander
O SEEB-MA assinou, no dia 

21/12/11, o acordo aditivo do San-
tander e o acordo do Programa de 
Participação nos Resultados (PPRS). 

Ficou garantida a renovação das 
cláusulas do aditivo anterior, menos a 
licença pré-aposentadoria, conhecida 
como pijama, e o abono indenizatório.

Dentre as cláusulas renovadas 
destacam-se a ampliação do ho-
rário de amamentação, o intervalo 
de 15 minutos dentro da jornada 
de 6h, entre outras. Saiba mais em 
http://www.seebma.org.br/
paginas/noticias.asp?p=2819.
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Balanço patrimonial, demonstrativo de 
superávit e resultado do exercício 2011
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Editorial
O ano mal começou e os banqueiros já 

deixaram claro o que planejam para a ca-
tegoria em 2012: metas absurdas, péssi-
mas condições de trabalho e insegurança. 
Um exemplo é o Bradesco que teima em 
desrespeitar a lei e mantém bancários fa-
zendo transporte de valores. Outro exem-
plo, só que na rede pública, é o BNB que 
mantém uma agência em obras funcio-
nando, pondo em risco seus empregados.

Isso é só uma pequena amostra do 
que os banqueiros e o Governo Dilma 
pretendem fazer durante este ano 
contando com a conivência e o apoio da 
Contraf-CUT. Querem atacar uma série de 
direitos atingindo em cheio o nosso bolso, 
como fizeram na correção da tabela do IR.

Passadas as festas de fim de ano é 
hora dos trabalhadores refletirem so-
bre suas condições de vida. Para que 
nossos planos para 2012 se realizem 
é preciso vencer a ganância dos pa-
trões que não querem aumentar salá-
rios nem nos dar condições dignas de 
saúde e segurança no trabalho. Nosso 
Encontro Estadual no dia 28 de janeiro 
será o momento para discutirmos tudo 
isso e contamos com sua presença.
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O SEEB-MA condena veemente-
mente a situação precária em que se 
encontra a agência do Banco do Nor-
deste da Rua Grande, no Centro de São 
Luís. O prédio está em reforma para 
a substituição do forro e das fiações, 
o que tem colocado em risco a saúde 
e a integridade física dos bancários.

Segundo apurou o Sindica-
to, os empregados estão sendo 
obrigados a trabalhar em meio à 
poeira e ao calor, agentes seve-
ros capazes de provocar ou piorar 
alergias e doenças respiratórias.

Outro agravante é que sem o for-

ro, os bancários ficam em contato di-
reto com as telhas de amianto, cujo 
pó é extremamente prejudicial à saú-
de. Para completar, ainda há infor-
mações de que ratos estão caindo 
do telhado sobre as mesas dos 
bancários, o que é inadimissível.

Diante desses absurdos, o 
SEEB-MA exige da direção do BNB 
o deslocamento imediato destes 
trabalhadores para um local com 
condições de trabalho adequadas 
- até a conclusão da reforma, caso 
contrário tomará as medidas cabíveis.

Situação precária no BNB da Rua Grande
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PREVI - Benefício Especial Temporário (BET) está ameaçado
A Previ tem distribuído desde 2010, 

aos associados do Plano 1, o Benefício 
Especial Temporário (BET), correspon-
dente a 20% das complementações 
de aposentadorias e aprovisionado em 
conta específica para aqueles que ain-
da estão na ativa.

O BET foi vendido à época da sua 
implementação como algo fabuloso 
e que deveria “agraciar” os partici-
pantes do plano durante 5 anos. Para 
surpresa, a Revista Previ nº 161 (outu-
bro/2011, página 22) mostra que não 
é bem assim e que o benefício corre o 
risco de ter o seu fim antecipado para 
maio/2012.

 O BET é oriundo da distribuição dos 
sucessivos superávits observados nos 
balanços da entidade e que turbinou, 
com bilhões,  os balanços do Banco do 
Brasil, seu patrocinador, desvirtuando 
a finalidade da criação do fundo (com-
plementar aposentadorias).  Tudo por 
fiel obediência à imoral Resolução 26, 
do CGPC (Conselho Gestor de Previ-
dência Complementar).

Àquela época o SEEB-MA alertava 
para os riscos da distribuição meio-a-
meio com o patrocinador e orientou 
o voto contrário, embora soubesse 
que a consulta ao corpo social fosse 
algo fictício e sem qualquer amparo 

estatutário, mas elaborada com a 
anuência da Contraf-CUT, pseudo 
representante dos trabalhadores.

A interrupção do pagamento será 
um duro golpe nos aposentados, con-
siderando que estes já incorporaram 
o referido valor às suas receitas, mas, 
também, desmascara aqueles que de-
fenderam a enganação.

Dessa forma, o SEEB-MA sente-se 
na responsabilidade da dar conheci-
mento aos colegas aposentados, haja 
vista que nem o BB, a Previ, a ANABB 
e a Contraf-CUT, mentores da distribui-
ção do BET, estão dando o necessário 
destaque para o caso.

O Itaú já começou o ano novo 
amolando o seu facão. Recordista em 
demissões no ano passado, o banco 
já mostrou que manterá sua política 
intransigente de cortes em 2012. 

Em reunião com gestores do país, a 
diretoria do Itaú ameaçou demiti-los, 
caso não atinjam suas metas em seis 
meses. Para o banco, não importa o 
déficit de bancários e as funções que 
acumulam, o que interessa mesmo é o 
lucro. 

Para se ter uma ideia, o Itaú está 
obrigando os bancários mais antigos a 
treinarem os mais novos. Dessa forma, 
será mantida a rotatividade, em que os 
trabalhadores treinados e com melhor 
remuneração são demitidos para a 
admissão de novos, que ganham bem 
menos. Um absurdo!

Itaú assedia, explora e 
ameaça bancários

Bradesco ignora a lei, a CCT e coloca bancários em risco
O SEEB-MA exige que o Brades-

co se abstenha de utilizar bancários 
para o transporte de valores no Ma-
ranhão. A prática ilegal foi cons-
tatada pela diretoria do Sindicato 
em visita à agência de São Mateus.

Ao invés de cumprir a lei fede-
ral que estabelece a contratação de 
uma empresa especializada nessa 
área, o banco prefere colocar em 
risco a vida de seus empregados.

Vale ressaltar que, além de de-
sobedecer a legislação, a conduta 
do Bradesco fere a cláusula 30 da 
Convenção Coletiva de 2011, que 
proíbe os bancos de utilizarem seus 
empregados nesse tipo de serviço.

O SEEB-MA cobra da direção do 
Bradesco o fim dessa ação abusiva, 
caso contrário denunciará o caso à Su-
perintendência Regional do Trabalho 
(SRTE) e ao Ministério Público (MPT).  tr
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BB explora bancários do PAB/Detran

O SEEB-MA repudia as condi-
ções precárias de trabalho a que 
estão submetidos os emprega-
dos do posto de atendimento do 
Banco do Brasil (PAB), no Detran 
da Vila Palmeira, em São Luís.

Em visita realizada, na sexta-fei-
ra (05/01), o Sindicato constatou 
que os bancários convivem diaria-
mente com a sobrecarga de traba-
lho e o estresse. Para se ter uma 
ideia, são apenas dois empregados 
para atender centenas de clientes.

Segundo informações, o fecha-
mento do Pague Ligeirinho que fun-
cionava em frente ao PAB agravou 
o quadro, contribuindo para a su-
perlotação e para a precarização do 
trabalho e do atendimento no local.

Diante do exposto acima, o Sin-
dicato cobra do Banco do Brasil a 
convocação de mais empregados 
para o PAB/Detran e a reabertu-
ra imediata do Pague Ligeirinho! 
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São Luís sedia III Encontro Nacional das Oposições Bancárias

São Luís sediou, nos dias (17 
e 18/12), o III Encontro Nacio-
nal das Oposições Bancárias. O 
evento foi realizado na sede do 
SEEB-MA e contou com a pre-
sença de diversas oposições, 
entidades e sindicatos do país.

O objetivo do encontro - promo-
vido pela Frente Nacional de Oposi-
ção Bancária (FNOB) - é a consoli-
dação de uma alternativa unificada 

para os bancários brasileiros que 
não concordam com a política patro-
nal adotada pela Contraf-CUT nas 
campanhas salariais da categoria.

O presidente do SEEB-MA, José 
Maria Nascimento, afirmou que o 
resultado do encontro foi positivo, 
pois além de ampliar a resistência 
e a oposição ao modelo cutista de 
fazer sindicalismo, mostrou que já 
existe uma nova estrutura de luta 

que defende os trabalhadores.
Para Marta Turra, coordenado-

ra do Sindicato dos Bancários do 
Rio Grande do Norte (SEEB-RN), 
o encontro fortaleceu ainda mais 
a unidade da oposição. “O mais 
importante é que tivemos con-
senso em nossas resoluções. Isso 
marca o início de uma caminhada 
para mudar a história das lutas 
dos bancários do Brasil” – avaliou.
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Plano de Cargos e 
Salários da Caixa será 
discutido em fevereiro

A Comissão Paritária do PCS 
(Plano de Cargos e Salários) da Cai-
xa vai definir as regras de avaliação 
de desempenho para a promoção 
por mérito do ano-base de 2012. A 
reunião será realizada, em Brasília, 
nos dias 8 e 9 de fevereiro.

Com o objetivo dos emprega-
dos da Caixa tomarem conheci-
mento prévio dos itens para os 
quais estarão sendo avaliados, a 
previsão é de que sejam aprova-
dos os critérios para a promoção 
por mérito referente ao exercício 
de 2012. 

Vem aí a Festa do Bancário em Imperatriz!
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O SEEB-MA, por meio da Dire-
toria Regional de Imperatriz, tem 
a honra de convidar todos os ban-
cários desta regional para a Festa 
do Bancário 2012, a ser realizada 
no próximo dia 21 de janeiro de 
2012, na Maçonaria “União e Fra-
ternidade”, localizada na Rua Ala-
goas, Centro, a partir das 8h, com 
a seguinte programação:

Programação
08h – Início do torneio de futebol
12h – Premiação
12h15 – Almoço
13h – Música ao vivo (Neném Bra-
gança/MPB  e Bruno Sampaio e 
Josué/Sertanejo Universitário)
17h – Encerramento.


