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É hora de ir à luta!

CAMPANHA SALARIAL
EM EBULIÇÃO
Bancários lançam a Campanha Salarial 2015 no Maranhão, autorizam
o SEEB-MA a negociar com os patrões e entregam pautas alternativas
com reivindicações que, de fato, representam os verdadeiros anseios
da categoria, como a reposição das perdas salariais, estabilidade no
emprego e a PLR com distribuição linear • pág. 02
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■ Campanha Salarial

Bancários lançam a Campanha Salarial 2015

Presidente do SEEB-MA, Eloy Natan, informa à população
sobre as reivindicações dos bancários maranhenses.

O

SEEB-MA lançou a Campanha
Salarial 2015 na quinta-feira
(13/08), em frente à agência do Banco
do Brasil da Praça Deodoro, no Centro
de São Luís. Nos próximos dias, haverá
o lançamento oficial em outras cidades,
como: Imperatriz, Caxias, dentre outras.
Na ocasião, foram distribuídos panfletos com o objetivo de comunicar a
população sobre as reivindicações da categoria, dentre as quais: reajuste de 35%,
PLR de 25% do lucro líquido linear, piso
salarial do Dieese (R$ 3.377,66), isono-

mia, fim das metas, fim da mesa única,
estabilidade no emprego, além da reposição das perdas salariais acumuladas nos
bancos públicos.
Os bancários maranhenses reivindicam, também, melhorias para os clientes, como o respeito à Lei das Filas, o
fim do atendimento discriminatório, segurança, além da diminuição dos juros
cobrados pelos bancos.
Para se ter uma ideia, o bancário
trabalha muito, ganha pouco e ainda é
obrigado a conviver diariamente com o

assédio moral, as metas abusivas, a insegurança crescente e o sucateamento
das agências. Enquanto isso, os bancos
continuam obtendo lucros bilionários
ano após ano à custa da exploração da
categoria e dos clientes.
Diante disso, o SEEB-MA ressalta
que a luta da categoria não é somente
pelo reajuste, mas também para acabar
com as práticas desumanas dos patrões,
responsáveis pelo adoecimento dos
bancários e pelo atendimento precário
prestado aos clientes.

■ Campanha Salarial

SEEB-MA entrega pauta alternativa à Fenaban

E

m reunião no dia
12/08, em São Paulo,
o presidente do SEEB-MA,
Eloy Natan, juntamente com
representantes do SEEB-RN e
do SEEB Bauru entregaram a
pauta alternativa de reivindicações à Fenaban.
Vale ressaltar que a pauta

conjunta defende as verdadeiras reivindicações da categoria.
Diferentemente da Contraf e
da Contec, que, mais uma vez,
pedem índices rebaixados e ignoram a reposição das perdas
salariais, que achatam os salários e prejudicam a qualidade
de vida dos bancários.

Primeira rodada de negociação com a
Fenaban ocorre no dia 19 de agosto.

■ Campanha Salarial

Assembleia autoriza
SEEB a negociar e aprova
Desconto Assistencial

E

m assembleia realizada
no dia 06/08, na sede
do SEEB-MA, em São Luís, os
bancários maranhenses autorizaram a diretoria do Sindicato
a negociar e a celebrar acordos
com os patrões. Os bancários
ratificaram, ainda, a aprovação
das pautas elaboradas em junho, durante o II Encontro Es2
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tadual da categoria.
Desconto Assistencial
Na ocasião, a categoria aprovou, também, o Desconto Assistencial. Neste ano, quem desejar
se opor ao desconto terá 3 (três)
dias corridos para fazê-lo, a contar da data de assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho.

■ Reunião com a SSP

SEEB cobra soluções para a
insegurança bancária

O

SEEB-MA participou no dia
28/07 de reunião com o Secretário de Segurança Pública, Jefferson
Portela, para tratar da falta de segurança
nas agências bancárias no Estado.
Na ocasião, foram apresentadas as estatísticas crescentes de crimes como assaltos, sequestros (sapatinhos), arrombamentos e saidinhas, além das propostas
da categoria para melhorar a segurança,
que estão sintetizadas no Projeto de Lei
de Segurança Bancária.
Em 2011, o Projeto foi aprovado pela
Assembleia Legislativa, mas vetado

Banco do Nordeste

SEEB-MA ajuizará ação
contra o BNB sobre
concorrências internas

pela então governadora Roseana Sarney.
Agora, o SEEB-MA está na luta para
que o PL volte a ser debatido na Alema.
Por sua vez, o secretário apresentou as
ações do Governo do Estado no setor de
segurança e se comprometeu a convocar
os bancos a apresentarem medidas para
conter o aumento destes crimes.
Participaram da reunião representando o SEEB-MA, o presidente Eloy
Natan, o secretário de finanças, Enock
Bezerra, o secretário de comunicação,
Luiz Augusto, e o diretor da regional
Imperatriz, Pietro Marino.

Diante do caráter eliminatório do
parecer gerencial nas concorrências
internas, o SEEB-MA informa aos
bancários do Banco do Nordeste, que
ajuizará ação trabalhista coletiva, a
fim de eliminar tal empecilho danoso
nos processos seletivos.
O Sindicato entende que o posicionamento do BNB no que diz respeito
às concorrências internas tem provocado o cerceamento de direitos individuais, além da quebra de contrato de
trabalho de modo unilateral. Acompanhe mais informações em nosso site.

incomodavam os bancários do BB
de Barreirinhas? Agora, é o Bradesco
quem quer fazer reforma em pleno
horário de atendimento. Ainda bem
que o diretor regional do SEEB-MA,
Cordeirinho, está atento e denunciou
a situação da agência de Caxias. Ele
ameaçou paralisar a unidade enquanto a obra continuasse. Não demorou a
situação foi resolvida e obra, agora, só
depois do fim do expediente. O “poeirão” tava em toda a agência.
► Um bancário do BB elogiou a
atuação e a presença do SEEB-MA na
regional de Balsas. Ele disse que no
Sul do país a história é bem diferente.
E olha que tem Sindicato por aí, ligado
à CUT, com uma base muito menor e
com mais diretores liberados que não
tem trabalho nas agências e só querem
é defender o PT e o Governo.
► Olha a novidade da Caixa: agora,
as unidades do banco têm que reduzir
despesas de água e energia elétrica em
30%. Ar-condicionado tem que ser ligado mais tarde e desligado mais cedo.
Clientes e empregados ficam agora no
calor com os vidros fechados. E o pior
que o banco vem batendo recordes de
lucro. Isso tudo é economia de dinheiro
para pagar banqueiros e especuladores.
Daqui a pouco, vamos ver abertura de

conta à luz de velas.
► Olha a denúncia que chegou ao
Sindicato: um certo superintendente de
banco oficial vem abusando do Whatsapp e de ligações em horários inconvenientes para cobrar metas e ações.
Existe vida fora do banco e o acordo
coletivo proíbe esse tipo de cobrança.
► Os bancos não estão nem aí para
segurança. Explosões de caixas eletrônicos troando pelo interior do Estado
e nenhuma ação efetiva. Eles sequer
procuram o Estado para elaborar soluções. Pelo menos, poderiam trocar os
modelos de caixas eletrônicos antigos
e frágeis pelos mais seguros (Banco
24h). Nem isso...
► Rapaz, transformaram uma coisa séria que é a luta contra a terceirização em um palanque para o PT e
para o Lula. Em audiência pública na
ALEMA, sindicalistas ligados a centrais sindicais como a CUT e a CTB
levantaram uma palavra de ordem:
“Lula, Lula!”. Vão precisar de muito
“chá de simancol”. Defender o Governo em plena Operação Lava Jato
e sendo o Governo um dos maiores
terceirizadores, tendo, inclusive, já
avisado que os bancos públicos vão
continuar terceirizando. É muita cara
de pau destes “sindicalistas”...

■ Curtinhas
► Pior que tá... Fica. Meses atrás,
cobramos a reforma da agência de
Riachão, na Super do BB. Na época,
o banco disse não ter previsão, mas
aí veio uma tentativa de assalto com
confronto com a PF, que deixou a
agência destruída, obrigando o banco
a reformar a agência. Acontece que,
ao invés de aproveitar para ampliar
a agência, o Banco do Brasil está reduzindo, ainda mais, o espaço para
o público e para os empregados. Tá
certo que é para garantir mais segurança, mas o banco bem que poderia
usar um espaço disponibilizado pela
Prefeitura. MP nele!
► Olha esse caso de machismo de
um gerente do Bradesco da Região
Tocantina: disse que não vai contratar
mais mulheres, porque engravidam
toda hora. Esse indivíduo tem mãe ou
é filho de chocadeira?
► A Caixa voltou atrás em retirar
os vigilantes das áreas administrativas. Ainda assim, houve reduções
que comprometem a segurança dos
empregados. Agora, os vigilantes, no
fim do expediente, têm que entregar
as armas para os bancários fazerem a
guarda até o dia seguinte. Um perigo!
► Lembra das denúncias que fizemos por causa das reformas que
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■ Confraternização

Festa do Bancário será no feriado do dia 28/08

T

Bancário, compareça! Para saber como adquirir
convites, acesse o nosso site: www.seebma.org.br.

udo pronto para a Festa do
Bancário 2015! No dia 28
de agosto, a partir das 11h, todos os
bancários estão convidados para
uma grande confraternização, na
sede recreativa, no Turu.
Na programação, show de Wilson Zara, Pagode do Ivan, além da
dupla sertaneja Jhonatan e Jardel.
Sem dúvida, é animação garantida
e com repertório variado!
A Festa contará, também, com
diversão para a criançada e sorteio
de brindes para os bancários sindicalizados. A partir do meio-dia, o

■ Caixa Econômica

SEEB-MA cobra contratação e
condições dignas de trabalho

A

Caixa enviou comunicado a
todas as unidades sobre medidas de redução de despesas com energia elétrica e água. Segundo a mensagem, o funcionamento dos aparelhos
de ar-condicionado nas agências e
PA's deve ser de 9h30 às 17h, enquanto que nos edíficios administrativos o
funcionamento será de 9h às 17h.
Ocorre que a jornada de trabalho de
diversos empregados se inicia às 8h,
enquanto que a de outros finaliza às
18h. Deste modo, os bancários terão
que trabalhar no calor para cumprir
“as metas de economia” da empresa.
Para piorar, a Superintendência baixou ordem de serviço determinando a
abertura ao público de diversas agências
a partir das 8h. Ou seja, clientes e usuários
também sofrerão com o tempo quente
por conta dos cortes determinados pelo
Governo Dilma para garantir a meta do
superávit primário (economia para pagar

juros para os rentistas e especuladores).
Para o SEEB-MA, tal medida é absurda, pois o banco vem obtendo altos
lucros no último período. Além disso,
trata-se de um ataque às condições de
trabalho dos empregados, que já sofrem
com diversos problemas nas unidades.
Diante disso, o Sindicato fez uma
denúncia no Ministério Público do
Trabalho e um pedido de fiscalização
junto à Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego no Maranhão
(SRTE-MA). Audiências com estes
órgãos foram solicitadas.
Mais contratações
No dia 06/08, o SEEB-MA, com o
apoio de vários candidatos aprovados no
último concurso da Caixa, realizou um ato
público, em São Luís, cobrando a retomada imediata das convocações pelo banco.
O objetivo é melhorar as condições de
trabalho e de atendimento ao público nas
agências da Caixa, no Maranhão.

■ Itaú

SEEB repudia Itaú por demitir
bancário por motivo de saúde

N

ão é de hoje que o Itaú costuma
perseguir os empregados que
precisam se afastar do trabalho por motivos de saúde. No entanto, em Imperatriz,
o banco tem ido além, demitindo bancários pelo simples fato de recorrerem ao
INSS. Desta vez, a vítima foi um gerente
da agência 1137, no Centro.
Mesmo com diagnóstico de depressão,
4
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estresse e síndrome do pânico - doenças
adquiridas em virtude da pressão excessiva
sofrida na agência - o bancário foi demitido
no dia 07/08, data em que foi realizada a perícia, que confirmou os problemas de saúde.
Diante disso, caso o banco não reconsidere seu posicionamento, o SEEB-MA
já organiza uma paralisação de advertência na agência.

tradicional churrasco será servido.
A cerveja custará apenas R$
2,50 (garrafa), enquanto água e refrigerante serão oferecidos gratuitamente. Na ocasião, haverá, ainda, o
Torneio Início de Futebol, que dará
a largada para o 36º Campeonato
dos Bancários. Bancário, compareça! Informações sobre convites, acesse o nosso site.

Caixa Econômica

Papa critica convocação
ao trabalho no domingo
Domingo é dia de repouso. Dedicado à família, aos amigos, ou, simplesmente, ao lazer e ao ócio. Certo? Para
os bancários da Caixa, nem sempre. Em
Açailândia, por exemplo, os bancários
de lá comemoraram o Dia dos Pais trabalhando. Isso mesmo: trabalhando!
Segundo apurou o SEEB-MA,
bancários e vigilantes, além de outros
grupos de apoio, em disfarçada convocação, foram convidados pela Superintendência a trabalhar em pleno domingo. Justificativa: acúmulo de serviços.
Nada justifica a medida abusiva e
constrangedora do banco. A Caixa deve,
sim, contratar mais bancários e, com
isso, resolver a sobrecarga de trabalho.
Evitará, assim, explorar ainda mais seus
resumidos quadros de empregados.
O SEEB-MA cobra posicionamento
da Superintendência Regional, ao tempo
em que tomará as medidas legais cabíveis.
Papa Francisco
No dia 12/08, até o Papa Francisco
criticou aqueles que fazem as pessoas se
tornarem "escravas do trabalho". O pontífice destacou que esse comportamento
é contra Deus e contra a dignidade humana. "O tempo de repouso, sobretudo
no domingo, é destinado a nós para que
possamos aproveitar aquilo que não se
pode comprar e nem vender", disse ele
sobre o tempo em família.
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