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inconformada
com a derrota nas
urnas, chapa 2 quer
anular a eleição do
seeb-ma no tapetão
Com argumentos jurídicos risíveis,
típicos de litigantes de má-fé, a Chapa
2 afronta o Poder Judiciário e a vontade
soberana dos bancários maranhenses, que
elegeram com mais de 77% dos votos
a Chapa 1 – “Sindicato em Ação: a luta
continua” para dirigir o SEEB-MA no
triênio 2018/2021.

▶ PÁGINA 2

ações judiciais

orçamento 2019

cultura

bancários aprovam
bradesco é condenado previsão orçamentária
a pagar hora extra por 2019 do seeb-ma sem
não conceder intervalo votos contrários

seeb-ma promove a
2ª edição do projeto
musical rico choro
'comvida' pra luta

▶ PÁGINA 3

seeb-ma vence ação
de 7ª e 8ª horas para
supervisores do itaú
▶ PÁGINA 3

▶ PÁGINA 4

confira os campeões do 39º cbfs de são luís

O Basa/Bradesco foi o campeão da categoria master, já a
Caixa Forte faturou o título da categoria livre. Conﬁra as
demais premiações individuais e coletivas. • PÁG. 8

▶ PÁGINA 6

festa de fim
de ano foi um
sucesso em
são luís • P. 8

tapetão

Chapa 2 quer anular eleição legítima do SEEB-MA

I

nconformada com a derrota
acachapante para a Chapa 1 nas
últimas eleições para o sistema diretivo do SEEB-MA, a Chapa 2 decidiu entrar na Justiça para tentar – no
TAPETÃO – anular o pleito legítimo,
transparente e democrático do Sindicato, que contou com a participação
massiva da categoria no mês de maio,
em todo o Maranhão.
Com argumentos jurídicos risíveis,
característicos de litigantes de má-fé,
a Chapa 2 afronta o Poder Judiciário e
a vontade soberana dos bancários maranhenses, que elegeram com mais de
77% dos votos a Chapa 1 – “Sindicato
em Ação: a luta continua” para dirigir o
SEEB-MA no triênio 2018/2021.

Na audiência de conciliação do
processo, realizada na quinta-feira
(06/12), em São Luís, a Chapa 2 chegou ao cúmulo de pedir a intervenção
da Contraf-CUT na direção do Sindicato, apesar de terem passado toda a
Campanha Eleitoral dizendo que não
eram ligados à Contraf, na tentativa de
ludibriar a categoria.
De acordo com os maus perdedores,
um dos principais fundamentos – ou melhor: falseamentos – que justiﬁcaria o cancelamento da eleição teria sido a não checagem dos lacres das urnas pelos ﬁscais
da Chapa 2 no dia da apuração da eleição.
Porém, como dizem os ditados populares:
mentira tem perna curta e uma imagem
vale mais do que mil palavras.

Com base na foto acima e em todas
as demais provas que a Chapa 1 juntou
aos autos, espera-se que a Justiça seja
feita, aplicando-se uma multa exemplar nos representantes da Chapa 2
pela litigância de má-fé.
Além disso, que os bancários do
Maranhão conheçam a verdadeira
face daqueles que queriam ser a mudança, mas não passam de maus perdedores inconformados, capazes de
tudo para assumir o poder para entregá-lo à Contraf-CUT, a ﬁm de acabar
com a autonomia, a independência e,
sobretudo, com a luta incansável do
SEEB-MA em defesa dos direitos e
por novas conquistas para os bancários maranhenses.

delegados sindicais

bancários elegem novos delegados sindicais
O

SEEB-MA informa que já
está disponível no site www.
bancariosma.org.br a lista dos bancários eleitos para exercerem o mandato
de Delegado Sindical no período de
26/01/2019 a 26/01/2020.
A diplomação e posse dos dele2
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gados titulares e eleitos ocorrerá durante o I Encontro Estadual dos Bancários 2019, a ser realizado no dia
26/01/2019, na sede administrativa
do SEEB-MA, na Rua do Sol, Centro
de São Luís. Bancário: participe, sua
presença é indispensável.
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bradesco

novo pde

Bradesco é condenado a pagar horas extras programa de demissão
por não conceder intervalo de almoço
voluntária visa ao
desmonte da caixa

A

E

m decisão favorável ao SEEB,
a Justiça do Trabalho condenou o Bradesco a pagar horas extras
aos seus empregados que trabalharam
além da jornada contratual de 6h sem
direito ao intervalo para descanso e alimentação, no Maranhão.
De acordo com a sentença, o banco
deverá pagar a cada empregado uma
hora extra por dia em que a jornada tenha sido extrapolada, com acréscimo
de 50%. O juízo determinou, ainda, o
pagamento dos reﬂexos das horas extras sobre férias, 13º, descanso semanal

remunerado, FGTS, complementação
para a previdência privada, adicional
noturno e adicional de insalubridade.
Vale ressaltar que os valores anteriores a 10/11/2012 estão prescritos e
não poderão ser cobrados. Já os bancários com contratos extintos antes de
10/11/2015 também não foram contemplados na ação em razão da prescrição.
Para a assessoria jurídica do Sindicato, essa é mais uma vitória que comprova o zelo do Sindicato na luta por
nenhum direito a menos para os bancários do Maranhão. Parabéns!

itaú

SEEB-MA vence ação de 7ª e 8ª horas dos
supervisores operacionais

O

SEEB-MA venceu a “Ação de
7ª e 8ª horas” dos supervisores
operacionais do Itaú, no Maranhão. Em
decisão proferida no dia 05/11, a Justiça do
Trabalho determinou que o banco reduza
a jornada de trabalho dos referidos bancários para 6h diárias, sob pena de multa que
pode chegar a até R$ 50 mil, revertida em
prol de cada um dos substituídos.
Além disso, a Justiça condenou o Itaú
a pagar duas horas extras por dia, de segunda a sexta, acrescidas do adicional
de 50%, a partir do momento em que os
empregados passaram a desempenhar a
função de supervisor até a redução de
sua jornada para 6h diárias.
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O banco deverá pagar, ainda, os reﬂexos dessas horas extras sobre férias,
13º salários, descanso semanal e FGTS.
Em razão da prescrição, os bancários
que tiveram o contrato rescindido até
19/08/2014 não terão direito às horas
extras e reﬂexos.
Pelo mesmo motivo (prescrição), os
créditos anteriores a 19/08/2011 não poderão ser exigidos. Para a assessoria jurídica do SEEB-MA, essa é uma vitória
de suma importância, pois evidencia a
luta incansável do Sindicato pelos direitos não só dos empregados dos bancos
públicos, mas também dos bancários da
rede privada, no Maranhão.

Caixa Econômica Federal
reabriu de segunda (26) a
sexta-feira (30/11) o prazo para adesão ao Programa de Desligamento de
Empregados (PDE). Até o momento, o número de desligados não foi
informado. O objetivo do programa
é, claramente, o desmonte do banco
público, com a redução do quadro de
pessoal, para uma futura privatização
no Governo Bolsonaro.
Em razão dos sucessivos planos de
demissão, o quadro funcional da Caixa foi reduzido de 101 mil bancários
para 84 mil nos últimos anos, resultando no adoecimento do funcionalismo, na sobrecarga de trabalho e no
fechamento de 100 agências, muitas
delas por falta de empregados.
“Com as agências sem bancários
suﬁcientes, a tendência é piorar as
condições de trabalho, a superlotação
e o atendimento aos clientes. Desse
modo, a intenção do Governo é passar uma imagem para a população de
que a Caixa é ineﬁciente, na tentativa
de convencer os brasileiros de que
a privatização do banco é o melhor
caminho” – avaliou o presidente do
SEEB-MA, Eloy Natan.
Além do Programa de Desligamento, a Caixa tem sofrido outros
ataques do atual e do futuro Governo,
como o leilão da Lotex, que foi adiado para fevereiro.
“Somente com mobilização, unidade e luta conseguiremos manter a
Caixa 100% Pública, fortalecendo o
seu papel social, com mais agências e
mais bancários para atender à população. Não vamos admitir que o banco
continue lucrando bilhões à custa da
retirada de direitos dos trabalhadores
e do aumento dos juros e das tarifas
cobradas dos clientes” – aﬁrmou.
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Previsão orçamentária 2019 aprovada
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Balanço patrimonial, demonstrativo de
superávit e resultado do 3º trimestre

TRANSPARÊNCIA

BANCÁRIOS APROVAM PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA PARA 2019

Em Assembleia Geral realizada no sábado (24/11), na sede do SEEB-MA, em São
Luís, os bancários maranhenses aprovaram
- sem votos contrários - a previsão orçamentária do Sindicato para o exercício de 2019.
Para o diretor de finanças do SEEB-MA,
Enock Bezerra, a aprovação da previsão orçamentária ressalta, mais uma vez, a transparência, o equilíbrio financeiro e, sobretudo, o respeito que o SEEB-MA tem com as
contribuições de seus associados.
Na ocasião, foram aprovados, ainda, rescursos para garantia da continuidade da luta
contra os ataques do governo eleito e em
favor da liberdade de organização sindical,
além da reforma e manutenção da sede administrativa e dos alojamentos, assim como
a construção da biblioteca do Sindicato.
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cultura

Sede Recreativa recebe a 2ª edição do Rico Choro 'comvida' pra luta

O

SEEB-MA promoveu no sábado (01/12) a 2ª edição do
projeto “Rico Choro ComVida Pra
Luta”, em parceria com a Rico Choro Produções Culturais e a Girassol
Produções. O evento deu continuidade a uma série de saraus que ocorrerão na sede recreativa do SEEB-MA,
no Turu, a ﬁm de proporcionar lazer
e cultura aos bancários maranhenses.
Desta vez, as atrações foram: o DJ Joaquim Zion, o Quarteto Crivador e o
trompetista Silvério Pontes, que animaram - e muito - todos os presentes!

bradesco

seeb-ma cobra instalação de porta giratória
em agência do bradesco em urbano santos

O

SEEB-MA solicitou providências da Prefeitura de Urbano Santos e do Ministério Público do
Maranhão no sentido de cobrar do Bradesco o cumprimento da Lei Municipal
374/2017, que determina a instalação
de portas giratórias com detectores de
metal nas agências bancárias da cidade,
localizada a 262 km de São Luís.
Na ocasião, o SEEB-MA ressaltou
que – apesar das cobranças do Sindicato – o banco insiste em descumprir
a legislação municipal, colocando em
risco a segurança dos clientes e usuários, bem como dos bancários que
trabalham na unidade. Para o diretor
do SEEB-MA, Cláudio Costa, nada
justiﬁca essa recusa do Bradesco, ain-

da mais diante do lucro de R$ 14,3 bilhões obtido pelo banco somente nos
nove primeiros meses deste ano.
“Cobramos do Bradesco a imediata
instalação da porta giratória na agência de
Urbano Santos. Ao mesmo tempo repudiamos essa atitude mesquinha do banco,
que – em nome do lucro – prefere colocar
em risco a vida e a integridade física de
seus clientes e empregados, afrontando a
lei e as autoridades” – afirmou.
No ofício encaminhado à Prefeitura
de Urbano Santos, o SEEB-MA solicitou, ainda, a aplicação das penalidades ﬁnanceiras legalmente previstas,
caso o banco continue descumprindo
a Lei Municipal da Segurança Bancária (nº 374/2017).

novo convênio

seeb firma convênio com a
creche pinguinho de gente

O SEEB-MA ﬁrmou convênio
com a Creche-Escola Hotelzinho Pinguinho de Gente, que possui unidades
na Rua das Macaúbas, nº 5, Renascença e na Avenida Principal, nº 18, Cohajap. O valor do desconto é de 15% para
os bancários ﬁliados. Para ter acesso
ao desconto, o (a) bancário (a) precisa
solicitar a declaração de ﬁliado (a), por
meio do telefone (98) 3311-3513.

futebol bancário - regional imperatriz

Segunda fase do Campeonato de Futebol começará no dia 16/12

A

segunda fase
do 8º Campeonato Bancário de Futebol Society da Regional
Imperatriz começará no
domingo (16/12), nos
campos da APCEF e do
Clube Tocantins.
A partir de agora, o
sistema é o de eliminação (mata-mata), com
jogos de ida e volta entre: Caixa x Sindicato 2;
Santander x BB; Bradesco 460 x Bradesco
2365; e BNB x Sindica6
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to 1. Caixa, Santander,
Bradesco 460 e BNB
jogam por dois resultados iguais devido a melhor campanha na fase
preliminar. Os vencedores dos confrontos vão
para as semiﬁnais.
Já a grande ﬁnal da
competição será realizada no dia 19 de janeiro, conjuntamente com
a Confraternização dos
Bancários da Regional
Imperatriz, com local
ainda a deﬁnir.
bancariosmaranhao
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banco do brasil

bancários paralisam agência
do bb renascença

Com o apoio do SEEB-MA, os bancários do Banco do Brasil paralisaram
por uma semana as atividades da agência Renascença, nas proximidades do
Tropical Shopping, em São Luís. A unidade foi fechada na quarta-feira (21/11)
em razão de problemas no sistema de
refrigeração, ocasionados pelo furto dos
cabos dos aparelhos de ar-condicionado.
Segundo a diretora de saúde e segurança
do Sindicato, Regina Sanches, o calor no
local estava insuportável, colocando em
risco a integridade dos bancários, clientes
e usuários. Após diversas cobranças do
Sindicato e da cobertura da imprensa, o
problema foi resolvido. Com as condições de trabalho restabelecidas, os bancários voltaram à unidade e o atendimento
ao público foi normalizado.
whatsapp

seeb-ma não administra nem
possui grupo de whatsapp
O Sindicato dos Bancários do Maranhão (SEEB-MA), em respeito aos seus
associados, vem a público esclarecer que
não possui ou administra qualquer grupo
oficial da entidade no WhatsApp. Durante a Campanha Salarial 2018, surgiram
alguns grupos utilizando o nome e/ou a
logomarca do Sindicato, porém, nenhum
deles foi criado por decisão da Diretoria
Executiva ou por colaboradores do SEEB-MA. Desse modo, o Sindicato não se
responsabiliza pelo conteúdo ou opiniões
expressados nos referidos grupos.
Oficialmente, por meio WhatsApp,
o SEEB-MA publica apenas um boletim de notícias semanal, não sendo este,
ainda, um canal direto de contato com os
bancários, embora a Diretoria o reconheça como um eficiente meio de comunicação e interação com a categoria. Por
isso, o Sindicato orienta seus associados a
sempre buscarem informações e tirarem
dúvidas durante as visitas dos diretores
às agências e, sobretudo, por meio dos
canais oficiais de comunicação da entidade, que são as redes sociais e o site www.
bancariosma.org.br.
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24º curso anual do npc

seeb-ma participa de curso sobre a reforma
trabalhista e as perspectivas do sindicalismo

D

e 21 a 25 de novembro ocorreu
o 24° Encontro Nacional do
NPC (Núcleo Piratininga de Comunicação), no Rio de Janeiro. O evento teve
a finalidade de traçar as coordenadas da
conjuntura atual, decifrar os impactos na
atividade sindical das recentes investidas
da nova legislação trabalhista, bem como
apontar alternativas para a resistência organizada dos trabalhadores.
Primeiramente, os participantes ponderaram sobre a atualidade do pensamento de Karl Marx, que em 2018 completaria 200 anos. Esse pensador veio
determinar de forma decisiva a organização dos trabalhadores, sua percepção
e entendimento do modo de produção
da vida no capitalismo, denunciando
seus mecanismos de exploração e de
sujeição da classe que produz e a classe
que se apropria dessa produção.
Além disso, Marx esboçou caminhos possíveis para a superação desse
modo de produção, concedendo aos
trabalhadores uma das obras mais completas para analisar a economia e a situação dos trabalhadores nas dinâmicas do
século XIX, mas que pela profundidade
de sua análise, permanece bastante atual, uma vez que o capitalismo ainda é o
nosso sistema de produção.
A atualidade de seu pensamento,
segunda Virgínia Fontes, professora
da UFF (Universidade Federal Fluminense), que teve a responsabilidade de
protagonizar o debate, está evidente no
contexto brasileiro com as investidas
recentes do Governo Federal, aliado ao
empresariado nacional, que responderiam a interesses divergentes da classe
dos trabalhadores.
A famosa luta de classe está mais
viva que nunca, e seria o palco sobre o
qual qualquer análise de nossa realidade
deve ser analisada, sob pena de análises vazias e cálculos inverossímeis da
conjuntura. Houve, no Encontro, um
intenso debate sobre as perspectivas dos
sindicatos frente aos desaﬁos de nosso

momento histórico.
Alguns ataques foram pontuados
como principais alvos de nossa resistência organizada. A reforma trabalhista,
por exemplo, com seus ataques ao custeio dos sindicatos (o modelo varguista
acostumou alguns sindicatos ao repasse
involuntário do Imposto Sindical, o que
não é o caso do SEEB-MA, que inclusive devolveu a reinvenção daquele,
chamada de “contribuição negocial” no
nosso último acordo coletivo), tirando
várias garantias dos trabalhadores, inclusive submetendo mulheres grávidas a
ambientes insalubres.
Em termos concretos, apenas precarizou as relações de trabalho e os ganhos dos trabalhadores, sem entregar os
empregos prometidos. Para os trabalhadores, efetivarem uma resistência qualiﬁcada aos nossos desaﬁos, o campo da
comunicação seria de suma importância
para conseguirmos chegar aos trabalhadores com uma comunicação contra-hegemônica que entregue a visão dos
trabalhadores para os trabalhadores, que
são submetidos diuturnamente à visão
de seus patrões e dos governos. A experiência das rádios comunitárias, a ideia
de ação coletiva com a Teia de Comunicação Popular do Brasil, proposta pelo
NPC, seriam caminhos para municiarmos os Sindicatos e entidades de trabalhadores organizados.
O evento encerrou com um chamado à classe trabalhadora, um chamado à
saída coletiva de nossos impasses atuais.
Não há saídas individuais, com os trabalhadores organizados, com políticas
de base, com a autocrítica das centrais
e com a formação política dos trabalhadores poderemos encaminhar uma
resistência à altura das demandas. Não
devemos esperar que governos e patrões
ajam em favor das demandas dos trabalhadores. Somos nós os protagonistas de
nossas lutas e de nossas conquistas.
*** Por Rodolfo Costa, bancário
do BB e diretor do SEEB-MA.
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■ Campeonato Bancário

Basa/Bradesco é campeão no master e a Caixa Forte
na categoria livre do 39º Campeonato Bancário de SLZ

Basa: vice-campeão livre

Itaú: terceiro lugar livre

Melhor defesa: Itaú

Artilheiro: Jecé - Caixa Forte (29 gols)

Caixa Forte: vice-campeão master

BB: terceiro lugar master

Melhor defesa: Caixa Forte e Basa/Bradesco

Artilheiro: Louro - Basa/Bradesco (9 gols)

Time da Caixa Forte comemora o título
de campeão da categoria livre!

Time do Basa/Bradesco comemora o título
de campeão da categoria master!

C

aixa Forte e Basa/Bradesco
sagraram-se campeões do 39º
Campeonato Bancário de Futebol Society de São Luís. Na categoria livre, a
Caixa Forte venceu o Basa na ﬁnal por
9 x 0, com gols de Jecé (5), Ítalo (3) e

Diego (1). Já na categoria master, quem
levantou o caneco foi o Basa/Bradesco,
que venceu a Caixa Forte por 2 x 1 em
jogo bastante disputado. Klauss e Louro
balançaram as redes para o time do Basa/
Bradesco, enquanto Ronaldo descontou

para a Caixa. Com os resultados, Jecé
foi o artilheiro da categoria livre, com
29 gols, enquanto José Augusto (Louro)
foi o goleador da categoria master com 9
gols. Conﬁra acima as premiações individuais do Campeonato Bancário.

confraternização

Confraternização de Fim de Ano dos bancários de slz foi um sucesso!

O

SEEB-MA promoveu no sábado (09/12) a Confraternização
de Fim de Ano dos Bancários, na Sede
Recreativa do Sindicato, no Turu. A festa começou com o cantor Garrincha, tocando o melhor da música popular, animando os participantes que se deliciavam
com churrasco e feijoada grátis. Logo
após, ocorreu a premiação dos times e jogadores de destaque do Campeonato.
8
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Após as premiações, o presidente
Eloy Natan falou sobre as conquistas
do SEEB-MA em 2018 e reforçou o
convite para a luta em 2019. “Esse
será um ano desaﬁador, principalmente por conta do governo que está
por vir. Mesmo assim, seguiremos
ﬁrmes na luta pelos direitos da categoria e contra a exploração dos banqueiros” - aﬁrmou.

EXPEDIENTE

Em seguida, a animação ﬁcou por
conta do Grupo Feijoada Completa e da cantora Viviane Brasil. Para
fechar com chave de outro a confraternização, houve, ainda, o sorteio de
diversos brindes, com destaque para
uma Smart TV de 32’’, além de kits de
perfumaria. Conﬁra em breve, no site
do Sindicato, a lista completa com os
nomes dos premiados.
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