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"INFERNO"

ASSÉDIO MORAL

I Encontro Estadual 2015 terá como tema o assédio moral. Objetivo é definir estratégias
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■ Encontro Estadual

SEEB-MA convida bancários para
o I Encontro Estadual de 2015

O

SEEB-MA convida os bancários para participarem do
I Encontro Estadual 2015, que será
realizado no sábado (31/01), a partir
das 8h30, na sede recreativa, no Turu.
Pela manhã, haverá uma palestra
sobre assédio moral com os procuradores do trabalho, Dr. Marcos Sérgio

Castelo Branco e Dra. Anya Gadelha.
À tarde, ocorrerá a Assembleia de
Prestação de Contas do SEEB-MA exercício 2014, além da posse dos delegados sindicais 2015/2016.
Às 17h, terá início o Pré-Carnaval
dos Bancários com o melhor da música
carnavalesca. Bancário, compareça!

■ Caixa S/A

Dilma anuncia que vai abrir o
capital da Caixa Econômica

A

presidente Dilma Rousseff
confirmou para jornalistas,
no Palácio do Planalto, a informação
de que o Governo vai abrir o capital
da Caixa Econômica Federal.
Recentemente, nas eleições presidenciais, houve uma grande discussão na categoria sobre o papel
dos bancos públicos. No primeiro turno, a Contraf-CUT atacou a
candidatura de Marina Silva (PSB)
pelas relações de amizade com os
banqueiros.
Depois, veio a campanha contra
Aécio Neves (PSDB), por causa de
seu anúncio de Armínio Fraga para

o Ministério da Fazenda. Mais uma
vez, seria um banqueiro que iria acabar por privatizar a Caixa e o BB.
E agora? O que vão dizer os
"contraficantes" que fizeram campanha para Dilma dizendo que era a
única forma de fortalecer os bancos
públicos?
Hoje, os trabalhadores da Caixa
e do BB são mais cobrados pelas
metas de vendas de produtos do
que com o atendimento e serviço
social. O SEEB-MA defende uma
Caixa 100% pública e estatal e convoca os bancários a lutar contra esta
privatização.

■ Corrupção na Petrobras

Privatização e terceirização:
porta de entrada para corrupção

D

eflagrada em março pela Polícia Federal, a operação Lava
Jato investiga um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado, ilegalmente, R$ 10 bilhões – parte
desta quantia desviada da Petrobras e
repassada à base aliada do Governo.
A corrupção é fruto do avanço da
privatização e da terceirização na Petrobras. Iniciada no Governo FHC, que
acabou com o monopólio da Petrobras,
mas que também continuou com Lula e
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Dilma. Para se ter uma ideia, a Petrobras
possui hoje 86 mil funcionários efetivos
e mais de 360 mil terceirizados. Ou seja,
4 terceirizados para cada 1 efetivo.
É preciso, mais do que nunca, restabelecer o monopólio estatal do petróleo e uma Petrobras 100% estatal
sob o controle dos trabalhadores e da
população mais carente. Com isso, será
possível vender a gasolina e diesel mais
baratos, baixando o preço do transporte,
dos alimentos e do gás de cozinha.

Banco do Brasil Açailândia

Agência pode ser interditada
pelo Corpo de Bombeiros

Após denúncia do SEEB-MA, o Corpo
de Bombeiros (CBM) autuou a agência do
Banco do Brasil, em Açailândia, devido a
problemas estruturais e elétricos.
Segundo laudo do CBM, a agência deve
providenciar, imediatamente, projetos de
combate a incêndio, iluminação e sinalização de emergência, dentre outras medidas.
De acordo com o diretor do SEEB-MA,
Cássio Valdenor, o ambiente da agência é
insalubre e representa um risco à segurança
e à integridade física de bancários e clientes.
Em dezembro, a agência já havia sido
paralisada em virtude da falta d’água e de
falhas no sistema de ar-condicionado.
Caso os demais problemas não sejam
resolvidos, a unidade poderá ser interditada.
Extrapolação de Jornada

SRTE autua Santander e
Bradesco por abusos
A Superintendência Regional do Trabalho
(SRTE-MA) autuou as agências do Santander, no Centro de São Luís, e do Bradesco,
em Paço do Lumiar, por apresentarem irregularidades. Após fiscalização, a SRTE constatou a recorrência de extrapolação de jornada,
chegando a prorrogação, em alguns casos, a
ultrapassar o limite legal de duas horas diárias.
No Santander, foi verificado também que,
sem amparo na CCT ou no Acordo Coletivo
de Trabalho, foi adotado o “banco de horas”,
ou seja, jornada laboral prorrogada com compensação. Diante da autuação, o Sindicato espera que os bancos se abstenham dessa prática ilegal e orienta os bancários a denunciarem
qualquer irregularidade nas agências.
Bradesco

Banco tira guichês e precariza
atendimentoaopúblico
O Bradesco está diminuindo o número de guichês em suas agências
bancárias, no Maranhão. Tal atitude
tem refletindo no aumento das filas
e na precarização do atendimento.
Diante disso, o SEEB-MA orienta
os consumidores a denunciarem esse
abuso ao Bacen, Procon e Juizados!

Retrospectiva 2014

JANEIRO
Reinauguração da sede da Rua do Sol

JANEIRO
I Encontro Estadual 2014

FEVEREIRO
Inovação nas capas do Jornal Bancário

FEVEREIRO
Curso de Organização por Local de Trabalho

MARÇO
Campanha: Lei da Segurança Bancária

MARÇO
Campanha: Dia da Mulher

ABRIL
Curso História da Luta dos Trabalhadores

ABRIL
Campanha: Respeito à Lei das Filas

MAIO
Bancários em Ação completa um ano no ar

JUNHO
I Torneio de Tênis de Mesa dos Bancários

JULHO
II Encontro define pautas de reivindicações

AGOSTO
Lançamento da Campanha Salarial

AGOSTO
Entrega das pautas aos bancos e ao Governo

AGOSTO
Lei dcreta dia 28 de agosto Feriado Bancário

AGOSTO
Peça "Pão com Ovo" no Dia do Bancário

SETEMBRO
Sede recreativa é reinaugurada com festa

SETEMBRO
Bancários decidem entrar em greve

SETEMBRO
Greve dos Bancários

OUTUBRO
Assinatura dos acordos com os bancos

NOVEMBRO
Orçamento 2015 é aprovado por unanimidade

DEZEMBRO
Confraternização de Fim de Ano
Jornal
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■ Futebol Bancário

Caixa Forte é campeã do 35º Campeonato Bancário

E

m jogo emocionante, a Caixa
Forte venceu o Basa por 3 x 2
e sagrou-se campeã do 35º Campeonato
dos Bancários. Na preliminar, o Itaú/Safra garantiu o terceiro lugar ao derrotar a
Nossa Caixa por 7 x 5. Para o diretor Arnaldo Marques, a edição 35 do Campeonato foi especial, pois além de integrar os
bancários por meio do esporte, marcou a
reinauguração da sede recreativa.

Diretores entregam a taça de campeão ao time da Caixa Forte, em São Luís.

IMPERATRIZ
Em Imperatriz, a final do 4º Campeonato Bancário ocorrerá no dia 24/01/2015 (sábado), às 10h, na APCEF. Após o futebol,
terá início a festa "Grito de Carnaval",
com direito a churrasco, feijoada e música
ao vivo com a dupla Bruno Sampaio e Josué. Saiba mais em: bancariosma.org.br.

Vice-campeão: Basa

Terceiro lugar: Itaú/Safra

É hora da folia, no Pré-Carnaval Bancário

O

SEEB-MA convida toda a categoria para o Pré-Carnaval dos
Bancários, que ocorrerá nos sábados (17,
24, 31 de janeiro e 07 de fevereiro), a partir das 15h, na sede recreativa, no Turu.

A animação ficará por conta de bandas
carnavalescas e a cerveja custará R$ 5. No
dia 15/02, a partir das 9h, a festa é da criançada, com bandas, brinquedos e muito mais!
Saiba mais em: bancariosma.org.br.

■ Confraternização

Esporte, música, churrasco e muita animação na
Confraternização de Fim de Ano dos Bancários

Confraternização dos Bancários foi sucesso absoluto. Confira
a galeria de fotos completa no site do Sindicato.

A

4

Confraternização de Fim de
Ano, realizada no dia 13/12,
foi um grande sucesso. Na ocasião,
bancários e familiares se divertiram
muito ao som do sertanejo universitário de Jhonatan e Jardel e do pagode
Simplicidade. A ampliação e modernização do salão de festas da sede recreativa, reinaugurada no dia 13/09,
proporcionou conforto a todos os presentes, que aprovaram a nova estrutura.
Na festa, foi sorteada, ainda, uma TV
LED 32’’, dentre outros brindes.
Os dirigentes do Sindicato ressaltaram a importância da união da categoria
para os desafios de 2015 e convidaram
os bancários para o I Encontro EstaduJornal

al, que será realizado dia 31 de janeiro.
Confira os ganhadores dos prêmios:
Maria Carla Mendes - BB/Viana
Márcio Carneiro de Mesquita - BNB
Gerlone Gomes Pimentão – Itaú
Rosa Lucia Bispo Paz – Caixa
Eleodoro Rodrigues - BB
Jackson Cleuber – BB/Miranda do Norte
Jadson Vasconcelos – BB
Marlúcia Barros – Basa
Arnaldo Bandeira Tribuzzi – Basa
Gleidson José Vitalino – BB
Lidia Maria Almeida – Itaú
Luis Fernando Costa – Caixa
Priscilla Trinta Rios – BB
Erinaldo Pinheiro Ramos - Bradesco

Diretora Regina Sanches (à dir.)
entrega prêmio à bancária.

EXPEDIENTE
Publicação Mensal do Sindicato dos
Bancários do Maranhão
Gestão “Unidade, Resistência e Luta”
Fone: 3311 3500 / Fax: 3311 3520
Redação, diagramação e fotos: Ascom/SEEB-MA

Tiragem: 5.500 exemplares

