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Jornal

■ Eleições 2012/2015 

Chapa Única vence eleições do Sindicato dos 
Bancários do MA com 96,72% dos votos válidos

A Chapa Única – Unidade, Resis-
tência e Luta foi eleita para dirigir 
o Sindicato dos Bancários do Mara-
nhão no triênio 2012/2015. A eleição 
teve participação recorde da catego-
ria maranhense. Dos 3.108 bancários 
votantes, 3.006 votaram na Chapa 
Única, totalizando 96,72% dos vo-
tos válidos.

A Chapa eleita foi encabeçada pelo 
atual presidente, José Maria Nasci-
mento, e é composta pela maioria dos 
integrantes da atual gestão. A reno-
vação na diretoria chega a 36,36%. 
Após o término da apuração, o pre-
sidente José Maria parabenizou os 
bancários e agradeceu a confiança no 
trabalho e nas propostas da Chapa 
Única.

“Agradecemos o apoio e a votação 
massiva dos bancários maranhenses. 
Ressaltamos que o nosso compro-
misso é dar continuidade às con-
quistas e permanecer firme na luta 
pela garantia dos direitos da cate-
goria. Sempre com autonomia, inde-
pendência e credibilidade, seguindo 
a mesma linha, de uma gestão demo-
crática, com a participação ativa da 
base em todas as decisões do Sindica-
to. O objetivo é claro: manter a união, 
a resistência e a luta contra os patrões 
e a favor dos interesses dos trabalha-
dores” – afirmou.

Solenidade de Posse
O mandato da nova diretoria dura 

três anos. A cerimônia de posse será 

realizada no dia 23 de junho (sábado), 
na sede recreativa do Sindicato, no 
Turu. Uma animada festa junina está 
sendo organizada para comemorar a 
vitória!

De novo: FORA CUT!
A incapacidade da CUT em formar 

uma chapa para concorrer na eleição 
sucessória do Sindicato só compro-
va a falta de credibilidade e repre-
sentatividade dessa central sindical 
no Maranhão. No ano passado, os 
bancários decidiram pela desfiliação 
do SEEB-MA da CUT. Neste ano, a 
vitória esmagadora nas urnas e a au-
sência dos cutistas ratificaram o total 
entrosamento entre a direção do Sin-
dicato e os bancários maranhenses. 
“A categoria votou pela continuação 
de um trabalho sério, democrático e 
transparente em prol dos verdadeiros 
interesses dos bancários” – destacou 
o diretor de políticas sindicais e so-
ciais, Eloy Natan.

Diretoria Executiva
Presidente - José Maria (BB)
Sec. Geral - Eloy Natan (Caixa)
Sec. Organização - Jaffi Jr (BB)
Sec. Finanças - Targino Jr (Caixa)
Comunicação - Cláudio do Vale (Bradesco)
Formação Sindical - Edna (Itaú)
Ass. Sócio-Culturais - Edvaldo (HSBC)
Saúde e Segurança - Regina (Bradesco)
Pol. Sindicais - Arcélio Trovão (BB)
Ass. Jurídicos - Costa (BASA)
Ass. Previdenciários - Pereira (BNB)   

Campanha de Sindicalização
O SEEB-MA lança a Campanha de 

Sindicalização 2012 com o intuito de 
integrar, de forma efetiva, os bancários 
ainda não filiados à entidade que repre-
senta a categoria bancária no Maranhão.

É a partir da sindicalização que os 

trabalhadores iniciam sua contribuição 
para o fortalecimento deste reconhecido 
instrumento de luta.

Visando estimular o ingresso de novos 
associados, o SEEB-MA sorteará um 
televisor 32” entre os bancários sindi-

calizados no período de 02/01/2012 a 
24/08/2012, cuja premiação ocorrerá no 
Dia do Bancário, na tradicional festa de 
confraternização da categoria.

Não perca tempo, sindicalize-se e 
fortaleça o seu Sindicato. 



2 Jornal

■ Ação dos 25% do BEM 

Vitória! Ex-bancários do BEM recebem pagamento
Vitória histórica! Após anos de luta, a Justiça 

do Trabalho liberou os primeiros lotes de 
pagamentos referentes à "Ação dos 25%" do 
Banco do Estado do Maranhão (BEM), comprado 
pelo Bradesco.

Nos quatro lotes já liberados, 205 
beneficiários foram convocados para receber a 
parte incontroversa devida pelo banco. Segundo 
informações da Justiça, os demais pagamentos 
serão liberados em lotes semanais, não 
necessariamente em ordem alfabética, até que 
sejam contemplados todos os beneficiários.

Saiba mais
A ação foi ajuizada pelo SEEB-MA em virtude 

do descumprimento do acordo firmado entre 
o BEM e o Sindicato que garantia o reajuste 
de 25% no salário dos empregados a partir 
de setembro de 1991.Na luta incessante pela 
garantia dos direitos dos bancários e diante da 
recusa do banco em cumprir o acordo, o SEEB 
recorreu à Justiça e saiu vitorioso. Apesar da 
lentidão processual, finalmente, o pagamento 
começou a ser liberado na sexta-feira (11/05).

Novas listas
O SEEB-MA reitera que divulgará novas 

listas à medida que a Justiça liberar novos lotes. 
A divulgação será feita na página do Sindicato 
na internet.

■ Comissões de Conciliação 

CCV e CCP são armadilhas dos 
bancos apoiadas pela Contraf

O SEEB-MA alerta os bancá-
rios para o risco representado pe-
las Comissões de Conciliação da 
Caixa (CCV) e do Banco do Brasil 
(CCP). Essas comissões, tratadas 
pela Contraf-CUT como conquis-
tas, são na verdade armadilhas 
para os trabalhadores.

A CCV e a CCP são instrumen-
tos usados pelos bancos para ten-
tar convencer os bancários a não 
entrarem na Justiça em busca de 
seus direitos.

O próprio TST já afirmou que 
as comissões são dispensáveis, 
tendo em vista que o trabalhador 
pode reclamar diretamente ao Judi-
ciário.

Na prática, as comissões só pro-
curam os empregados quando 
sabem que o banco vai perder a 
ação na Justiça. Para resolver a si-
tuação internamente, as comissões 
seduzem os trabalhadores, que aca-
bam aceitando propostas rebaixa-

das em troca de uma solução mais 
rápida para impasses, como o não 
pagamento de horas extras e des-
vios de função.

Desse modo, o banco se aprovei-
ta da morosidade da Justiça para 
aplicar um golpe no empregado, 
distribuindo migalhas e ceifando 
direitos. Um verdadeiro absurdo! 

Desconto de dias BASA 
SEEB-MA solicita nomes 
e valores descontados

O SEEB-MA enviou carta à direto-
ria do BASA solicitando a relação dos 
bancários maranhenses que tiveram 
os salários descontados ilegalmente 
em virtude das horas não compensa-
das referentes à greve de 2011. 

■ Depoimentos
"Foi uma grande vitória. Graças a 
Deus e ao empenho do Sindicato. 

Todo mundo está feliz. Foi uma lon-
ga espera, mas valeu à pena"

"Estamos muito satisfeitos. Era um 
sonho que a gente tinha e o Sindi-

cato realizou. Parabéns"
_______ depoimentos de beneficiárias à Ascom do SEEB-MA

Anuênio Banco do Brasil 
BB tem que apresentar 
contracheques

Após o SEEB-MA protocolar dois 
pedidos de celeridade junto à Corre-
gedoria Regional do Trabalho, o BB 
foi notificado pela Justiça e terá que 
apresentar os contracheques dos bene-
ficiários até o dia 9 de junho de 2012.

Passivo Trabalhista BNB 
Solicitada reabertura 
das negociações

Em defesa dos direitos dos bancá-
rios do Banco do Nordeste no Ma-
ranhão, o SEEB-MA encaminhou 
ofício solicitando do banco a manifes-
tação de interesse em negociar o pas-
sivo trabalhista dos seus empregados. 
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■ Assédio Moral 

Basta! Sindicato cobra o fim do assédio moral 
no Banco do Brasil de Imperatriz

O SEEB-MA constatou a prática de 
assédio moral na agência do Banco do 
Brasil de Imperatriz. De acordo com 
denúncias, o gerente geral, Jonas 
Vicente Pinto, tem assediado os ban-
cários e destratado os clientes do 
banco. “O clima na agência é de 
insegurança. Os bancários estão 
atemorizados com essa gestão” – 
avaliou o diretor regional do Sindi-
cato, Cássio Valdenor.

Dentre as ações assediadoras do 
gerente estão: cobranças abusi-
vas, descomissionamentos injus-
tificados, ameaças de transferên-
cias e desrespeito à Lei das Filas. 
O gestor, que é reincidente na 
prática de assédio moral, respalda 
suas medidas dizendo que são “de-
terminações do banco”. Em 2011, 
o SEEB-MA o denunciou à SRTE.

Pressão
Uma bancária, vítima da pressão do 

gerente, teve que recorrer à assistên-
cia médica. “Ela ainda não voltou ao 
trabalho por não ter condições físicas e 
emocionais” – informou Cássio.

Desrespeito
O tratamento com os clientes tam-

bém é de total desrespeito. Segundo 
denúncias, a distribuição de senhas é 
interrompida várias vezes ao dia, por 

ordem da administração, para que o 
público desista do atendimento. Quan-
do os clientes questionam a demora, 
o gerente sugere que seja dita a frase: 
“procurem seus direitos” - revelaram 
alguns bancários.

Descomissionamentos

A última ação de Jonas Pinto ocorreu 
no dia 16 de maio, quando ele retirou 
arbitrariamente a função de dois cai-
xas, sem critérios transparentes e sem o 
aval do chefe de equipe. “Este último se 

recusou [a assinar a retirada de fun-
ção] alegando não ter participado ou 
ter sido consultado sobre a medida 
tomada. O que vem confirmar a uni-
lateralidade do ato” – destacou o di-
retor regional do SEEB-MA.

O descomissionamento intem-
pestivo surpreendeu os bancários, 
pois dois dias antes, em reunião com 
a equipe de caixas, o gerente não ha-
via responsabilizado ninguém por 
problemas no atendimento. 

Para o Sindicato, atitudes como 
essas são inaceitáveis e mostram, 
além do despreparo do gestor, sua 

total intransigência e descaso com ban-
cários e clientes.

O SEEB-MA repudia as ações de 
Jonas Vicente Pinto, cobra uma atitu-
de firme da Gepes e da Super contra 
o gerente e informa que o caso será de-
nunciado aos órgãos competentes.

EXPEDIENTE

Redação, edição, diagramação e fotos: Assessoria de 
Comunicação do Sindicato dos Bancários do Maranhão

Gestão “Unidade, Resistência e Luta”
Fone: 3311 3500 / Fax: 3311 3520

Tiragem: 5.000 exemplares

comunicacao@bancariosma.org.br 
www.bancariosma.org.br

Publicação Mensal do Sindicato 
dos Bancários do Maranhão

■ Cursos CPA 10 e 20 ONLINE 

Sindicato firma convênio com a 
Trader Brasil Escola: online!

O SEEB-MA firmou convênio 
com a Trader Brasil Escola de In-
vestidores. A empresa faz trei-
namentos online sobre mercado 
financeiro, preparatórios para as 
certificações CPA 10 e CPA 20 da 
ANBIMA.

Agora, bancários lotados em 
qualquer agência do Maranhão e 
seus dependentes podem usufruir 
de mais este benefício! Confira 
mais informações na aba de servi-
ços do site do Sindicato ou no site da 
empresa: www.traderbrasil.com.

http://twitter.com/bancariosma

http://www.facebook.com/bancariosma

Formação Sindical 
Bancários participam de 
curso com Vito Giannotti

O escritor Vito Giannotti ministrou, 
em Imperatriz, o curso “Histórias 
das Lutas dos Trabalhadores no 
Brasil”. O evento foi um sucesso. O 
presidente do SEEB-MA, José Maria, 
e os diretores Targino Jr. e Cássio 
Valdenor fizeram a abertura do curso.

■ Demissões no Itaú

Itaú: SEEB-MA repudia demissões
Embora o Itaú tenha obtido lucro de 

R$ 3,4 bilhões no 1º trimestre, a situação 
dos empregados do banco é lamentável: 
metas abusivas, assédio moral, más con-
dições de trabalho e, para piorar, uma 
onda de demissões em todo o país.

Para a diretora do SEEB-MA, Edna 
Vasconcelos, ao invés de demitir, o ban-
co deveria contratar. "Faltam empre-
gados, principalmente, nos caixas, onde 
os bancários acumulam funções, dentre 
elas, o manuseio de elevadas quantias 

de dinheiro e a venda de produtos. Tudo 
isso sob a tensão de não ter diferença no 
caixa no fim do dia", explicou. 

O SEEB-MA constatou ainda que 
muitas vezes são os gerentes operacio-
nais que estão nos caixas, atendendo 
os clientes. “A função do gerente não é 
essa, o que confirma a falta de caixas nas 
agências. Exigimos mais contratações 
para melhorar o atendimento aos 
clientes e o fim das demissões imoti-
vadas”, completou Edna.

Gestor é reincidente na prática de assédio 
moral. Em 2011, ele foi denunciado por 
bancários da agência Tirirical em São Luís.*

* Charge meramente ilustrativa.
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O ataque à aposentadoria não é uma novidade na pauta do Governo. 
A Reforma da Previdência do Governo FHC, aprovada pelo Congresso Na-
cional em 1999, já era em si um grande ataque. Nela, por exemplo, alterou-se 
a nomenclatura de "tempo de serviço" para "tempo de contribuição". Isso 
significou uma dificuldade a mais para uma parcela significativa dos traba-
lhadores conseguirem comprovar que estão aptos a se aposentar.

Antes, era necessário comprovar apenas ter trabalhado em determinada em-
presa num determinado período. Com a alteração da nomenclatura passou a 
ser necessário comprovar a contribuição. Acontece que muitos patrões sone-
gam o recolhimento não repassando a parte descontada do trabalhador e nem 
a sua parte. E se a empresa já é falida (caso muito comum), invariavelmente 
o trabalhador perde esse período para a contagem do tempo para se aposentar.

Com a proposta defendida pela CUT, conhecida como fator 85/95, e que 
o Governo está gostando muito, para ter direito à aposentadoria integral, a 
soma da idade com a contribuição deve atingir 95, no caso dos homens, e 
85, no caso das mulheres.

Pela proposta do fator 85/95, não será permitida a aposentadoria en-
quanto não for alcançado o fator. Vamos ao exemplo do João, que começou 
sua vida profissional aos 14 anos, basta fazer a conta: se aos 49 anos ele com-
pleta 35 anos de contribuição, não será possível se aposentar porque a soma 
da idade com o tempo de contribuição não atinge o fator que para homem 
seria 95 (49+35=84).

Neste caso, ele terá que trabalhar mais seis anos. Assim, esse trabalhador 
que poderia se aposentar com 35 anos trabalhados e contribuídos à Pre-
vidência Social, pela nova proposta só poderá se aposentar após 41 anos de 
trabalho e de contribuição.

■ Previdência 
Fator 85/95 prejudica trabalhadores 
ao aumentar tempo de serviço

■ Imperatriz
Justiça interdita 
agência do BASA

Em mais uma ação vitoriosa do 
SEEB-MA, a Justiça do Trabalho 
determinou na quarta-feira (16/05) 
a interdição da agência do Banco 
da Amazônia de Imperatriz.

A Justiça também proibiu que os 
empregados exercessem qualquer 
tipo de atividade no interior do 
prédio interditado.

Problemas estruturais 
A agência foi interditada em vir-

tude dos graves problemas estrutu-
rais apontados pela Defesa Civil. 
Dentre os quais: rachaduras e fis-
suras nas paredes, vigas e pisos, 
infiltrações, portões danificados, 
além da infestação de cupins.

Caso o banco descumpra a deci-
são estará sujeito a multas diárias.

Pegadinhas do Português 
O verbo haver

Cuidado! O verbo “haver” nos 
sentidos de “existir”, “acontecer”, 
“ocorrer” é um verbo impesso-
al, ou seja, não possui sujeito, e é 
empregado na terceira pessoa do 
singular, independentemente do 
tempo verbal. Veja:

a) Havia pássaros no céu.
b) Há muitas vagas ainda.
É muito comum o emprego do 

verbo “haver” no passado de ma-
neira sistematicamente errada: 
Houveram vários pedidos de paz 
no mundo ou Nesta escola, houve-
ram muitos alunos que passaram 
no vestibular.

Greve na UFMA 
Professores: paralisação 
pode durar até 120 dias

A greve de professores da UFMA 
completa duas semanas no dia 04/06. 
Segundo os grevistas, a paralisação 
pode durar cerca de 120 dias. Isso 
significaria que as aulas retornariam 
em setembro. Saiba mais em: www.
apruma.org.br.

■ São Luís  
Sindicato fecha 
agências em SLZ 

Após pressão do SEEB-MA, o 
Itaú resolveu o problema de refri-
geração na agência Maiobão.

O Sindicato fechou a unidade 
por dois dias (07 e 08/05) cobran-
do saúde e melhores condições de 
trabalho e atendimento. 

Caixa Avenida Kennedy
O SEEB-MA também paralisou 

as atividades da Caixa Avenida 
Kennedy por problemas no sistema 
de ar-condicionado. 

Para a diretora de saúde e segurança, 
Regina Sanches, é inadmissível que 
instituições tão lucrativas mantenham 
ambientes de trabalho tão insalubres. 

"O Sindicato está atento e comba-
terá qualquer ataque às condições de 
trabalho dos bancários" - garantiu. 

O SEEB-MA ajuizou no dia 23/05 
ação com pedido de tutela antecipada 
contra o Banco da Amazônia, solici-
tando o pagamento em dinheiro dos 
tíquetes-alimentação dos emprega-
dos, caso não seja possível o retor-
no da Sodexo ou a contratação de 
uma nova empresa de cartões com 
maior aceitação nos estabelecimen-
tos comerciais do Maranhão. 

O Sindicato acionou a Justiça em 
virtude do problema criado pelo ban-
co ao contratar a empresa Valecard 
como fornecedora do cartão alimenta-
ção em substituição à Sodexo. 

A mudança não agradou, pois a 
rede de estabelecimentos conveniados 
à Valecard é insuficiente e não aten-
de as necessidades dos bancários. 

De acordo com denúncias, na maio-
ria das cidades maranhenses, apenas 
um estabelecimento comercial acei-
ta o cartão. Em Balsas, nenhum. 

A audiência para tratar do assunto 
ocorrerá no dia 19/07 às 9h45, na 6ª 
Vara do Trabalho, em São Luís. Agora 
é aguardar o andamento judicial!

■ Tíquete do BASA 
SEEB-MA entra com 

ação e Justiça marca 
audiência para julho


