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absurdo! apesar da alta lucratividade...

bancos e governo não adotam protocolos seguros nos bancos

E

m reunião com a Fenaban no dia
24/01, o SEEB-MA cobrou a adoção de protocolos sanitários mais rígidos
nas agências bancárias, diante da explosão
de novos casos de Covid-19 no Brasil.
Na ocasião, o Sindicato e outras entidades solicitaram aos bancos: a sanitização
das unidades com casos confirmados; a
exigência do passaporte vacinal aos clientes; o controle de acesso da população; a

redução do horário de atendimento, a fim
de diminuir o risco de contaminação; a disponibilização de álcool em gel em todas as
agências e setores; a suspensão das visitas
presenciais aos clientes devido à alta de casos; a melhoria no atendimento da telemedicina e, sobretudo, o compromisso de não
demitir os bancários durante a pandemia.
“Infelizmente, porém, apesar dos sólidos argumentos apresentados pelos representantes dos bancários, os banqueiros,
adotando o negacionismo do Governo
Bolsonaro, não demonstraram interesse
em melhorar as condições sanitárias, de
trabalho e de atendimento ao público” – lamentou o diretor Rodolfo Cutrim.
Para agravar a situação, em nova reunião com a categoria, no dia 31 de janeiro,
a Fenaban voltou a negar melhorias sanitárias nos ambientes laborais, recusando-se a
criar um protocolo unificado de segurança

contra a Covid-19 para os bancos do país.
“Dessa vez, os banqueiros não aceitaram
fornecer máscaras mais eficazes (PFF2) contra o coronavírus e suas variantes, negando,
ainda, a volta do home office para os bancários com comorbidades, embora o Brasil viva
uma nova onda dessa doença, com o aumento do número de mortes. Isso é inaceitável,
ainda mais, diante da alta lucratividade dos
bancos” – criticou o diretor Eloy Natan.
Mesmo diante da omissão e da falta de
ações concretas da Fenaban, o SEEB-MA
e as demais entidades continuarão firmes
na luta, pressionando os banqueiros e o
Governo Bolsonaro a adotarem um protocolo sanitário rígido e seguro nas agências
bancárias, a fim de preservar a saúde dos
trabalhadores, clientes e usuários. “Contra
o negacionismo e pela proteção de nossas
vidas e a de nossos familiares. A luta continua” – finalizou o diretor Rodolfo Cutrim.

PANDEMIA

COVID-19: Trabalhador pode se afastar por até 7 dias sem atestado

E

m razão da dificuldade de atendimento na rede hospitalar e de
telemedicina devido à nova onda da Covid-19 no Brasil, o SEEB-MA informa
aos bancários com sintomas gripais que a
Lei 605/1949 (art. 6º, §4º) autoriza o tra-

balhador a ficar em isolamento por até 7
(sete) dias sem precisar apresentar atestado
médico.Para isso, preencha a Declaração
de Isolamento Domiciliar disponível no
site do Sindicato e a encaminhe para o seu
superior hierárquico. "Caso o banco insis-

adidados por causa da pandemia

encontro e assembleia de prestação de
contas devem ocorrer no dia 26 de março

A

Diretoria do SEEB-MA decidiu
adiar o I Encontro Estadual dos
Bancários 2022 e a Assembleia Anual
de Prestação de Contas para o dia 26 de
março (sábado), devido ao agravamento
da pandemia em todo o país. Em janeiro,
o Brasil bateu recorde na média móvel de
casos de Covid-19, com o aumento do número de mortes. “Como sempre, atento à
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situação sanitária, às recomendações das
autoridades públicas e visando resguardar
a saúde dos bancários, decidimos adiá-los,
até que as condições sanitárias permitam
a realização desses eventos com segurança. Esperamos que no dia 26 de março, o
Encontro e a Assembleia possam ocorrer.
Contamos com a sua presença” – convidou o diretor Amilton Fernandes.

ta em cobrar o atestado ou ameace descontar os dias de afastamento, o bancário
deve denunciar a situação ao Sindicato.
Bancário(a): não trabalhe com sintomas
gripais. Preserve a sua saúde e a das demais
pessoas" - orientou a diretora Lívia Morais.
pandemia

seeb adota o passaporte
vacinal em suas sedes

O SEEB-MA adotou o passaporte vacinal em suas sedes administrativa e recreativa, em São Luís, e na sede regional, em
Imperatriz. O objetivo é resguardar a saúde
e a vida de todos. O SEEB-MA aceitará
como comprovantes de imunização, a carteira física de vacinação ou o cartão virtual
emitido pelo site ConecteSUS do Governo
Federal. Os(as) bancários(as) que, por recomendação médica, não puderam tomar
a vacina, deverão, obrigatoriamente, usar a
máscara para entrar nas sedes do Sindicato.
Contamos com a compreensão de todos.
bancariosmaranhao
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DELEGADOS SINDICAIS

Delegados Sindicais 2022/2023 tomam posse

O

s Delegados Sindicais 2022/2023
tomaram posse em Cerimônia
Virtual realizada no dia 29/01, via Zoom.
Ao todo, a categoria elegeu 58 Delegados
e 10 suplentes, que exercerão a importan-

te missão de representar os bancários nos
locais de trabalho, no Maranhão. Vale
ressaltar que o Delegado Sindical é um
articulador essencial na organização dos
trabalhadores, que resolve demandas nas
agências e fortalece o diálogo entre a categoria e o SEEB-MA. Para a diretora Gerlane Pimenta, em um ano desafiador como
2022, ano de Campanha Salarial, é muito
importante contar com todas as instâncias
de deliberação do Sindicato, como é o caso
do Conselho de Delegados Sindicais. “Temos a certeza de que, com vocês, a categoria estará mobiliza nos seus locais de trabalho. Parabéns. Vamos à luta” – finalizou.

BNB pagará R$ 25 mil de danos morais a bancários
itória! Em decisão favorável ao
SEEB-MA, a Justiça condenou
o Banco do Nordeste a pagar o valor
de R$ 25 mil, a título de danos morais,
a funcionários da agência do BNB, em
Bacabal, no Maranhão.
Segundo o juízo, o banco atribuiu, ilicitamente, dois dias de falta a bancários que
participaram de uma paralisação de 48h, em
2015, a fim de de cobrar o conserto do sistema de ar-condicionado da unidade.
Na ocasião, a Justiça determinou, ainda, além da condenação por danos morais,
o abono das faltas e a restituição dos des-

contos feitos nos contracheques dos funcionários, sob pena de multa diária de R$
200,00, reversíveis a cada um dos trabalhadores que tiver seu direito violado.
Para o diretor do SEEB-MA, Gilberto
Alves, essa é mais uma importante vitória
em favor dos bancários do Banco do Nordeste. “Não mediremos esforços na luta
por nenhum direito a menos e por condições dignas de trabalho para os bancários
do Maranhão. Avante!” – finalizou Gilberto , parabenizando os beneficiários da ação.
Vale ressaltar que não cabe mais recurso e
o processo já está em fase de execução.

caixa econômica

veja o andamento da ação de quebra de caixa

O

SEEB-MA informa que a execução individual da “Ação de
Quebra de Caixa” continua a avançar.
Vale lembrar que, no mérito, o Sindicato
sagrou-se vitorioso na ação, garantindo o
direito à referida verba aos bancários maranhenses que exercem ou exerceram a
função de caixa executivo na CEF.
Quanto à execução da ação, no que diz
respeito aos valores retroativos, a Justiça
determinou que fosse realizada de modo
individualizado. Vários bancários e bancárias já encaminharam os documentos
necessários à execução e alguns beneficiários já tiveram os valores a que terão direito calculados e encaminhados ao juízo
para o recebimento das verbas devidas.
Os advogados do Sindicato começaram a dar entrada nos processos de execução neste mês. Os cálculos finalizados
estão disponíveis para consulta na Assessoria Jurídica do SEEB-MA.
seebma_OFICIAL
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Bancários do Itaú rejeitam
acordo sobre teletrabalho

E

m Assembleia Geral no dia 28/01,
via Zoom, os bancários do Itaú rejeitaram oAcordoAditivo, que visava regulamentar o teletrabalho, o sistema alternativo
de ponto e a quitação anual de anotações de
ponto. Para o SEEB-MA, oAditivo possuía
tópicos prejudiciais, como o dispositivo de
quitação anual de horas extras (HEs), que
cercearia o direito dos bancários de buscar,
na Justiça, as HEs trabalhadas e não pagas
pelo banco. "Apesar da dificuldade imposta
pelo Itaú, continuaremos buscando o diálogo para assegurar o melhor para a categoria” – afirmou o diretor Alberto Félix.
CAIXA ECONÔMICA

banco do nordeste - vitória!

V

ITAÚ

Para mais informações sobre o andamento do processo: ligue (98) 33113516 ou envie um e-mail para juridico@
bancariosma.org.br.
RELEMBRE O CASO
A ação judicial, na qual foi requerido o
pagamento da verba de quebra de caixa
para os bancários, que exercem ou exerceram a função de caixa executivo na CEF
de abril de 2009 em diante, foi protocolada
pelo SEEB-MA em abril de 2014. O desfecho foi favorável à categoria e o processo
transitou em julgado em 2021.
Em setembro do mesmo ano, a verba já
havia sido implementada no contracheque
de vários colegas. “Sem dúvida, uma grande vitória dos bancários da Caixa. Esperamos que o processo seja finalizado o mais
breve possível, com o pagamento dos valores retroativos. A nossa luta continua” –
finalizou o diretor Enock Bezerra.

Bancários e CEF não entram em
acordo sobre promoção

E

m reunião no dia 31/01, os representantes dos empregados no
Grupo de Trabalho (GT) Promoção por
Mérito voltaram a rejeitar a imposição da
Caixa para que o GDP seja o único critério de avaliação para que o bancário seja
promovido. Na ocasião, os trabalhadores
defenderam novamente a proposta de distribuição linear de 1 (um) delta para todos
os empregados elegíveis à promoção.Para
o SEEB-MA, a GDP (Gestão de Desempenho de Pessoas) adota critérios muito
subjetivos e tem sido usada para assediar
os bancários por meio da cobrança de metas abusivas, “não podendo ser utilizada
como critério absoluto para a promoção
por mérito. Em respeito aos funcionários,
precisamos de critérios claros e objetivos
para realizar essa avaliação” – afirmou a
diretora Nathalee Brusaca. Diante do impasse no GT, o debate sobre o tema deve
ser levado à mesa de negociação entre a
Caixa e as entidades sindicais.
SANTANDER

VITÓRIA! Justiça barra abertura
de agências no sábado

E

m ação ajuizada pelo SEEB-MA,
a Justiça proibiu o Santander de
abrir as suas agências, no dia 22/01, no
Maranhão. O pretexto do banco era o de
promover uma campanha de desindividamento, desrespeitando a jornada de 6h da
categoria. Felizmente, a Justiça barrou esse
ataque por entender que esse trabalho aos
sábados é ilegal. “Enquanto a maior parte
das agências do Santander abriu no país, o
SEEB-MA resguardou o direito à jornada
de 6h dos bancários do Maranhão. Vitória!”
– afirmou o diretor Marcelo Bastos.
Jornal
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BANCO DA AMAZÔNIA

Bancários PARTICIPAM DE ato NACIONAL contra demissões no BASA

O

SEEB-MA participou no dia
11/02 de um ato nacional contra a
ameaça de demissão, sem justa causa, dos
bancários do quadro de apoio do Banco da
Amazônia. Em São Luís, a concentração
foi na Sede do BASA, no Calhau. Durante
o ato, o Sindicato reafirmou que não negociará a demissão dessa categoria, que há 35
anos presta serviços ao banco, desmentindo
as fake news da Direção do BASA. Para o

caixa econômica

seeb-ma se reúne com o novo super da caixa

SEEB-MA, esse é um ataque direto do Governo Bolsonaro não só ao Banco da Amazônia, mas a todos os bancos públicos. Toda
a categoria bancária está ameaçada. "Não
vamos permitir a demissão dos bancários,
ainda mais, de forma injustificada. Essa medida pode favorecer a contratação de apadrinhados políticos e, sobretudo, a corrupção
em nosso país, o que é inaceitável. Basta de
demissões" - afirmou a diretora Marla Brito.
regional imperatriz

BB é campeão na categoria
máster e Bradesco na aberta

Dirigentes do SEEB-MA, Rodolfo, Enock e Dielson, deram as boas-vindas ao Superintendente Regional
de Rede (SR São Luís), Antônio Simões (ao centro), e à Gerente de Rede da CEF, Mayra Messa.

E

m visita à Sede do SEEB-MA,
no dia 01/02, o novo Superintendente Regional de Rede da Caixa (SR
São Luís), Antônio Simões, e a Gerente
de Rede, Mayra Messa, colocaram-se à
disposição para dialogar com o Sindicato
sobre as demandas dos funcionários.
Na oportunidade, o SEEB-MA cobrou
uma solução para o problema da agência
de Santa Luzia do Paruá, que não possui
condições de trabalho e de atendimento ao público, precisando ser transferida
para um novo prédio, a exemplo do que
ocorreu em Santa Rita, Codó e Presidente Dutra. Em resposta, o Superintendente
afirmou que vai analisar a situação e dará
um retorno ao Sindicato.
Durante a reunião, Antônio Simões
informou, ainda, que 17 agências da Caixa serão abertas no Estado nos próximos
meses, o que – para o SEEB-MA – demandará a convocação de mais bancários
e novos concursos, a fim de evitar so-

brecarga de trabalho e a precarização do
atendimento aos clientes e usuários.
Na ocasião, o SEEB-MA questionou,
ainda, sobre as medidas que a Caixa adotará quando casos de Covid-19 forem
confirmados nas agências do banco. Segundo o Superintendente, o protocolo da
Caixa determina a realização da sanitização do ambiente de trabalho e a interrupção imediata do atendimento.
Caso o protocolo não seja adotado,
Antônio Simões afirmou que as Superintendências de Varejo (SEVs) devem ser
informadas e, persistindo a irregularidade, o Sindicato deverá denunciar o caso à
Superintendência de Rede.
De todo modo, para o SEEB-MA, os
bancários devem continuar atentos e, em
caso de descumprimento das medidas
contra a Covid-19: denunciem ao Sindicato, que manterá o diálogo com o SR, a
fim de resolver os problemas enfrentados
pelos bancários da Caixa, no Maranhão.

Os campeões do Campeonato Bancário
de Futebol Society da Regional Imperatriz
foram conhecidos no dia 22 de janeiro. Na
categoria máster, o Banco do Brasil levantou a taça ao vencer, por 2 a 1, o time convidado “Cinquentões daAABB”. O artilheiro
da competição foi o craque João Evangelista, atacante do BB. Já na categoria aberta, o
grande vencedor foi o Bradesco, que goleou
o BNB por 3 a 1 na final. Jaldo, do Bradesco, foi o goleador nessa categoria. Após os
jogos, destaque para a homenagem póstuma à Margareth Maciel Rodrigues, bancária
da Caixa e ex-diretora do SEEB-MA, falecida em agosto de 2021.Acolega teve o seu
nome e foto gravados em todos os troféus.
Devido ao agravamento da pandemia, não
foi possível a realização da Festa do Bancário. “De todo modo, aos times campeões e
a todos os bancários, nossos parabéns. Para
nós, a vida de vocês está em primeiro lugar"
– afirmou o diretor Cássio Valdenor.

BANCO DO BRASIL

sindicato e super/BB discutem atendimento, pandemia e concurso

O

SEEB-MA se reuniu com a Superintendência e com a Gepes do BB
no dia 26/01 para discutir as condições de trabalho e de atendimento nas agências do banco, no Maranhão, durante a pandemia. Na
ocasião, o Sindicato criticou a mudança dos
protocolos sanitários nos locais de trabalho, o
que tem gerado um ambiente perigoso para
funcionários e clientes. Em resposta, a Super
4
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ficou de averiguar a situação. Durante a reunião, o Sindicato cobrou, ainda, que haja a
interrupção do atendimento nas hipóteses de
redução do quadro de funcionários por afastamentos causados pela Covid-19, o que já está
ocorrendo, segundo o banco. “Denunciamos
ao MPT essa mudança dos protocolos sanitários feitas pelo BB, com o intuito de garantirmos um ambiente seguro para os bancários

EXPEDIENTE

e para a população” – afirmou o presidente
Dielson Rodrigues. Sobre o concurso, a Super informou que os primeiros aprovados
já começaram a ser empossados e que o
Maranhão será um dos Estados com maior
número de convocados proporcionalmente,
no país, devido ao déficit de funcionários na
região. "Vamos fiscalizar e cobrar as convocações" - finalizou o diretor Rodolfo Cutrim.
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