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■ Editorial

Eleição CAREF

Acabou o Carnaval...

D

izem que o ano só começa depois do Carnaval. Mas, para
os trabalhadores, 2015 já começou e
da pior forma possível. A gasolina aumentou, a conta de energia também.
Até o reajuste da tabela do Imposto de
Renda foi vetado por Dilma.
Na campanha eleitoral, a presidente disse que não mexeria nos direitos
trabalhistas nem que "a vaca tossisse".
Mas, ainda no fim de 2014, o Governo
anunciou cortes em direitos trabalhistas
e previdenciários como o seguro-desemprego, o abono salarial do PIS, a pensão
por morte e o auxílio-doença.
No Maranhão, a crise de corrupção
na Petrobras atingiu em cheio o Estado com o cancelamento da construção da Reﬁnaria Premium. Trata-se
de um estelionato eleitoral praticado
por Dilma, Roseana Sarney e Lobão
que, em 2010, armaram um circo em

Bacabeira para brincar com os sonhos
dos maranhenses.
Enquanto isso, os banqueiros continuam na farra batendo recordes de
lucratividade. O Itaú, por exemplo,
alcançou a marca de R$20 bilhões, o
Bradesco, R$15 milhões. Como se não
bastasse, o Governo está providenciando a privatização da Caixa. Tudo isso
acontece à custa de assédio moral e
adoecimento da categoria bancária.
Mas ainda existe uma esperança.
Na Volks de São Bernado do Campo,
em São Paulo, uma greve de 11 dias e
a mobilização de trabalhadores de várias fábricas ﬁzeram a montadora voltar atrás no plano de reduzir salários
e demitir 800 trabalhadores. Por isso,
está na hora de acabar com a folia dos
banqueiros e repetir a fórmula que
deu certo na Volks de São Bernardo
do Campo.

■ Prestação de Contas

Contas do SEEB são aprovadas

Bancários aprovaram – sem voto contrário – as contas do Sindicato exercício 2014.

E

m assembleia realizada no
sábado (31/01), na sede recreativa do SEEB-MA, em São Luís,
os bancários maranhenses aprovaram
– sem voto contrário – as contas do
Sindicato referentes ao exercício 2014.
Para o presidente do SEEB-MA, José

Maria Nascimento, “a assembleia de
prestação de contas ratiﬁca o compromisso do Sindicato em ser transparente
e democrático em todos os seus feitos. O
resultado dessa transparência reﬂetiu-se
na aprovação em massa pelos bancários
de todas as regionais” - destacou.

Vote Juliana (F6001870) no
2º turno da eleição do Caref

A candidata Juliana Donato disputará o
segundo turno da eleição para representante do Conselho de Administração do Banco do Brasil (Caref).
Apoiada pelo SEEB-MA, Juliana obteve 4.345 votos e espera contar novamente
com o apoio dos bancários maranhenses
nesta fase final da eleição.
A votação, em segundo turno, ocorrerá de 02 a 06 de março de 2015 pelo
SISBB. Por uma autêntica representante dos empregados no Caref – VOTE
JULIANA DONATO (F6001870).
BASA/CAPAF

SEEB-MA entrega cheques
a aposentados do Basa

Na quarta feira (11/02), o SEEB-MA
realizou a entrega de cheques aos beneficiários do processo 1057/2003-002 VT.
No caso em questão, em decisão favorável ao Sindicato, a Justiça obrigou o Basa
e a Capaf a devolverem as contribuições
cobradas indevidamente dos aposentados.
Se você, beneficiário da ação, não recebeu seu cheque, compareça ao setor jurídico
do Sindicato, na Rua do Sol, em São Luís,
portando o documento de identidade.

■ Caixa Econômica

SEEB-MA convida bancários para assembleia

O

Objetivo é deﬁnir estratégias contra a Privatização da
Caixa, além de informar andamento de processos.
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SEEB-MA convida os
bancários da Caixa Econômica Federal para a assembleia
que será realizada na quarta-feira
(25/02) às 18h, na sede do Sindicato, em São Luís.
O objetivo da assembleia é
discutir os preparativos para o
Dia de Luta Contra a Privatização da Caixa, que acontecerá no
dia 27 de fevereiro, na Capital.

O ato público faz parte da
campanha do Sindicato em defesa da Caixa 100% pública.
A assembleia contará, ainda,
com a presença do advogado
do SEEB-MA que, além de esclarecer dúvidas, informará o
andamento dos processos judiciais dos empregados da Caixa
no Estado do Maranhão.
Bancário, compareça!

■ Ação da Licença-Prêmio

BNB: bancários devem apresentar contracheques

O

Sindicato dos Bancários informa que
está disponível no endereço
http://www.bancariosma.
org.br/paginas/noticias.
asp?p=12128 a lista com
os nomes dos bancários do
BNB que devem apresentar contracheques a fim de
permitir a conclusão dos
cálculos referentes à "Ação

de Licença-Prêmio".
Vale ressaltar que os bancários devem comparecer
ao setor jurídico do Sindicato munidos de uma cópia
dos contracheques ou enviar os documentos para os
e-mails: diego@mnz.adv.br
ou juridico@bancariosma.
org.br. Mais informações,
ligue: (98) 3311-3516.

Em reunião na terça-feira (11/02), advogado do SEEB-MA, Diego
Maranhão, esclareceu todas as dúvidas dos beneﬁciários da ação.

■ Bancário, sindicalize-se!

SEEB-MA lança campanha de sindicalização 2015

O

SEEB-MA lança a Campanha de Sindicalização 2015
com o intuito de integrar, de forma
efetiva, os bancários ainda não ﬁliados à entidade que representa 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 1 (um) televisor 32” entre os
bancários sindicalizados a partir de 1º

■ Banco do Estado

de janeiro de 2015, cuja premiação
ocorrerá em dezembro, na tradicional
Confraternização de Fim de ano da
categoria.
Não perca tempo, sindicalize-se e
fortaleça o seu Sindicato. O Sindicato
somos todos nós.

■ Nota de Repúdio

Ato público marca 11 anos da Refinaria de Bacabeira: repúdio
privatização do BEM
ao estelionato e à impunidade

O

SEEB-MA espera que as circunstâncias desse negócio obscuro
entre o Governo Roseana Sarney e o Bradesco sejam apuradas.

O

SEEB-MA realizou
um ato público no
dia 10/02, em frente ao “Bradescão”, no Centro de São
Luís, para marcar os 11 anos
da privatização do Banco do
Estado do Maranhão.
Para quem não se lembra,
o BEM foi vendido a preço
de banana para o Bradesco
num negócio marcado por
supostas irregularidades no
ano de 2004.
Na época, o Governo
gastou R$333 milhões para
sanear as contas do banco,
vendendo-o, em seguida,
por míseros R$ 78 milhões,
numa transação estranha
investigada pelo Ministério
Público Federal.

Com a privatização, muitos bancários foram demitidos e os que permaneceram
no Bradesco são vítimas,
até hoje, da discriminação e
do assédio, veementemente
combatidos pelo SEEB-MA.
Para o Sindicato, a venda
do BEM representou a entrega de um patrimônio público
ao setor privado, que só trouxe prejuízos aos bancários da
instituição, aos maranhenses
e ao Estado do Maranhão.
O SEEB-MA espera que
as circunstâncias desse negócio sejam apuradas pelas autoridades competentes e, se
constatadas as irregularidades, que os responsáveis sejam exemplarmente punidos.

SEEB-MA, pelas
razões adiante expostas, vem a público manifestar o mais veemente repúdio ao estelionato praticado
contra o povo brasileiro e,
mais particularmente, contra
o povo maranhense, no que
concerne ao abandono do
projeto do que até bem pouco
tempo foi tratado como Refinaria Premium I, de Bacabeira - MA. Manifesta igual
repúdio à impunidade, até
aqui, daqueles que o arquitetaram, dos que o apoiaram, bem
como dos que materializaram
o golpe referido.
Dentre as argumentações
de desistência, a Petrobras e
o Governo Federal chegam a
subestimar a inteligência do
povo. Entre outros, argumentam, por exemplo, localização
não-estratégica, ausência de
infraestrutura, além da falta de
parcerias internacionais para a
execução do projeto.
Diante de argumentos tão

vazios, a desmontá-los, assim
indagamos: sendo essa a realidade a referenciar a aplicação
de recursos financeiros superiores a R$ 2.000.000.000,00
(dois bilhões de reais) dos cofres públicos, por que dar início
a tamanha irresponsabilidade?
Este Sindicato, além do
repúdio apresentado, espera
das autoridades competentes
o estrito e indispensável cumprimento do dever, quanto
à responsabilização e ao enquadramento nos respectivos
crimes daqueles que a estes
deram causa, quais sejam ou
possam vir a ser: Presidente
da República, Ministro(s) de
Estado, Senador(es) da República, Governador(a) de Estado, Presidente do Conselho de
Administração da Petrobras,
Presidente da Petrobras, bem
como outro(s) porventura
igualmente responsável(is),
cobrando-lhes, inclusive, a
reparação do desastre financeiro.
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■ Encontro Estadual

SEEB-MA reforça luta contra o assédio no I Encontro 2015

O

No Encontro, houve, ainda, prestação de contas,
reunião com advogados e o Pré-Carnaval.

SEEB-MA realizou no sábado
(31/01) o I Encontro Estadual
2015, na sede recreativa dos bancários, em
São Luís. O evento começou com uma
palestra sobre assédio moral com o procurador, Dr. Marcos Sérgio Castelo Branco.
Na ocasião, os bancários puderam esclarecer todas as dúvidas sobre essa prática
cruel que tem adoecido a categoria. Para
o diretor do SEEB-MA, Eloy Natan, a
palestra foi o primeiro passo de uma luta
implacável que o SEEB-MA promoverá
em 2015 contra o assédio moral.

■ Itaú

SEEB-MA denuncia assédio
moral no Itaú no Maranhão

O

SEEB-MA voltou
a constatar a prática
de assédio moral em várias
agências do Itaú, no Maranhão.
Como se não bastasse o número escasso de bancários e as
péssimas condições de trabalho,
o banco, mais uma vez, tem
imposto aos seus empregados
metas abusivas e inalcançáveis.
Conforme apurou o Sindicato, os bancários estão sendo
obrigados a cumprirem 100%
das metas na primeira semana
de cada mês. Quando conseguem tal façanha, são coagidos
a alcançarem percentuais maio-

res. Quando não conseguem,
são vítimas de humilhações e
ameaças de demissão.
Tais ameaças chegam aos
empregados por e-mail, na forma de ranking individual, um
mecanismo de assédio moral
proibido pela Convenção Coletiva dos Bancários (CCT). O
resultado de toda essa pressão é
o adoecimento dos bancários.
Diante disso, o SEEB-MA
cobra o cumprimento da CCTe
exige o fim das metas abusivas
porpartedoItaú.Casocontrário,
serão realizados protestos e paralisações nas agências.

■ Banco do Brasil

Justiça determina reintegração
de bancário do Banco do Brasil

A

Justiça do Trabalho
deferiu pedido de antecipação de tutela, determinando que o Banco do Brasil
reintegre o bancário Thiago
Braga Rabelo ao serviço.
Na decisão, o juiz Francisco José Campelo Galvão
determina, ainda, que o banco
pague a mesma remuneração
recebida pelo bancário antes
de sua demissão.
Thiago Braga trabalhava como gerente geral na
agência de Presidente Dutra,
quando foi demitido em julho de 2014. Para a Justiça, “a

■ Imperatriz - Prévia do Carnaval

Festa do Bancário foi um sucesso

N

o dia 24/01, o SEEB-MA - Regional Imperatriz - realizou a Festa
do Bancário 2015: "Prévia do Carnaval", no
Clube da Caixa, no povoado Bananal.
Na final do 4º Campeonato Bancário, a
Caixa Imperatriz goleou o BB 3280 pelo
placar de 6x1, sagrando-se bi-campeã da
competição. O BNB ficou em terceiro lugar.
Apartir do meio-dia foi servido o almoço.
Os bancários saborearam churrasco e feijoada animados pela apresentação do cantor
Júnior - Voz e Violão.
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Após a palestra, a diretoria do Sindicato
lançou a campanha “Em defesa da Caixa
100% pública”, que consiste em uma série
de ações que serão executadas nos próximos meses contra a privatização da Caixa
Econômica.
Em seguida, houve a cerimônia de posse dos delegados sindicais que exercerão o
mandato 2015/2016. No fim do Encontro,
houve uma reunião com o advogado do
Sindicato, que conversou com os bancários e informou a situação dos processos
coletivos em andamento.

Durante a festa, o SEEB-MAentregou os
troféusdoCampeonatoerealizouosorteiode
uma TV LED 32'' entre os sindicalizados. O
bancário Hernane Silva, do Bradesco 2218
de Imperatriz, foi o ganhador do prêmio.
Foram sorteados, ainda, vários brindes,
dentre os quais: 30 kits do projeto "Som do
Mará", com Nénem Bragança. Em seguida,
os bancários se divertiram ao som da dupla
Bruno Sampaio e Josué, que cantaram o melhor do sertanejo, além das melhores marchinhas de Carnaval.

demissão do funcionário [...]
provocou perda da estabilidade financeira [...] por se tratar
de crédito com natureza alimentar e importante para seu
sustento e de sua família.”
Os autos do processo confirmam, ainda, “a progressão do
endividamento [do bancário]
após o desligamento do banco”,
ratificando o “receio de dano irreparável [...]” ao trabalhador.
Caso descumpra a ordem
judicial, o Banco do Brasil
estará sujeito a multa diária de
R$ 600, a ser revertida em benefício do bancário.

■ Dica de leitura

Livro "Folhas que caem
Vidas que seguem"

O livro de autoria do bancário do Banco
do Brasil, Prênteci Veloso, está disponível
nas melhores livrarias de São Luís. Que a
leitura desta obra traga boas lições de vida.
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