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TEA: bancários 
têm até 30/01 
para entregar 
documentos

▶ PÁGINA 2

I encontro estadual 2023

bancários e bancárias vão discutir o futuro da 
categoria durante o encontro estadual no dia 28/01

BANCO DO BRASIL

BANCÁRIOS RECEBEM 
CHEQUES REFERENTES A 
AÇÃO DOS ANUÊNIOS

▶ PÁGINA 2

BRADESCO

SEEB VOLTA A COBRAR 
O FIM DAS DEMISSÕES E 
SEGURANÇA 

▶ PÁGINA 3

REGIONAL IMPERATRIZ

SINDICATO solicita 
MAIS BANCÁRIOS E 
AGÊNCIAS à CAIXA

▶ PÁGINA 3

BANCO DO NORDESTE

BNB: JUSTIÇA GARANTE 
a INCORPORAÇÃO DE 
FUNÇão a BANCÁRIOS

▶PÁGINA 2

SAÚDE BANCÁRIA

CONFIRA AS NOVIDADES 
DO PROJETO ESCUTA 
CLÍNICA BANCÁRIA

▶PÁGINA 2

CHAPA 2 PARA 
O CONSELHO DE 
USUÁRIOS DO 
SAÚDE CAIXA

confira as 
datas das 
festas das 
regionais
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V itória! Em decisão favorável ao 
SEEB-MA, a Justiça do Tra-

balho determinou que o BNB garanta a 
incorporação de função aos funcionários 
que tiveram a verba retirada pelo banco 
sem justo motivo. A ação do Sindica-
to contempla os bancários com 10 anos 
de função completados antes da entrada 
em vigor da Reforma Trabalhista. “Mais 
uma vez, o SEEB-MA demonstra seu 
compromisso com os empregados do 
BNB, devolvendo a eles direitos injusta-
mente retirados pelo banco, garantindo, 
também, aos beneficiários da ação a sua 
estabilidade financeira e a irredutibilidade 
de seus salários. Parabéns!” – afirmou o 
diretor Gilberto Alves. A luta continua! 

encontro estadual

i encontro estadual 2023 discutirá o futuro da categoria bancária

banco do nordeste

BNB: Justiça incorpora funções de bancários

O SEEB-MA promoverá o I En-
contro Estadual dos Bancários 

2023, no sábado (28/01), a partir das 9h, na 
sede administrativa da categoria, na Rua 
do Sol, nº 413/417, Centro de São Luís. 
Neste ano, o tema será: “Relações de Tra-
balho e Proteção Social: o Brasil e o setor 
bancário apontam para qual futuro?”. 

O evento contará, ainda, com transmis-
são ao vivo nas redes sociais do Sindicato. 
Na programação, debate sobre conjuntura, 

saúde, segurança, demissões, entre outros 
temas que poderão impactar a categoria 
nos próximos anos. 

Na ocasião, haverá, ainda, a Assem-
bleia de Alteração Estatutária, a posse 
dos delegados sindicais 23/24, além de 
palestras que ajudarão a definir as estraté-
gias políticas e de luta dos bancários ma-
ranhenses diante das novas tecnologias e 
do novo governo eleito. 

Vale ressaltar que os colegas do inte-

rior do Estado terão ressarcidos os custos 
com alimentação e transporte, bem como 
garantida a hospedagem durante o even-
to. Bancário (a): compareça!

PROGRAMAÇÃO
► 9h: Análise de Conjuntura
► 12h: Almoço
►14h: Mesa de Saúde/Segurança
►15h30: Assembleia Estatutária
►17h: Posse dos Delegados

saúde

escuta clínica se expande para 
frear o adoecimento bancário

E m 2023, o Projeto Escuta Clíni-
ca do Trabalhador Bancário, de-

senvolvido pelo SEEB-MA em parceria 
com a Doutoranda em Psicologia, So-
lange Almeida, passará a ser chamado de 
"Projeto de Enfrentamento da Violência 
no Trabalho". As principais ações serão:

1) atualizar a identificação dos riscos 
do trabalho bancário para a saúde, por 
meio de uma ampla pesquisa; 

2) ampliar a escuta clínica para as tra-
balhadoras e trabalhadores que estão em 
situação de sofrimento/adoecimento; 

3) promover uma constante sensibili-
zação em termos do que é a violência no 
trabalho, como identificá-la e enfrentá-la. 

Para tanto, o SEEB-MA ampliou os 
investimentos no Projeto e expandiu a 
equipe técnica que atende aos bancários. 

Segundo a Dra. Solange Silva, o foco, 
agora, será demonstrar, por meio de uma 
pesquisa mais aprofundada, a relação en-
tre o trabalho bancário, a violência nele 
presente e o adoecimento da categoria.

“O SEEB-MA, a partir de janeiro, di-
vulgará ainda mais o Projeto para ampliar 
a pesquisa e alcançar pelo menos 20% da 
categoria no Estado. A partir daí, teremos 
dados qualificados para entender melhor 
o adoecimento que assola os bancários do 
Maranhão e do país, ajudando-os a supe-
rar, enfrentar e acabar a violência no tra-
balho” – afirmou a diretora Lívia Morais.

V itória! Em Assembleia Geral no 
dia 20/12, via Zoom, os bancá-

rios do Banco do Brasil, beneficiários do 
processo nº 0194200-87.2004.5.16.0004, 
aprovaram – por ampla maioria – o rateio 
dos valores referentes à Ação dos Anuê-
nios, conforme planilha de cálculo indi-
cada em decisão da 4ª Vara do Trabalho 
de São Luís. Na oportunidade, a Asses-
soria Jurídica do SEEB-MA esclareceu 
todas as dúvidas dos participantes e in-
formou os próximos passos do processo, 

que ainda não foi extinto, pois o Sindicato 
entende que ainda há valores a serem re-
cebidos pelos funcionários substituídos. 
Para o diretor do SEEB-MA, Rodolfo 
Cutrim, essa é mais uma vitória contra os 
desmandos do BB, que insiste em violar 
e usurpar direitos de seus funcionários. 
“Porém, com mais essa conquista, o Sin-
dicato demonstra sua missão de vigilân-
cia e seu compromisso com a defesa da 
categoria e por nenhum direito a menos. 
A luta continua” – finalizou Rodolfo.

BANCO DO BRASIL/AÇÃO DOS ANUÊNIOS

SEEB-MA ENTREGA CHEQUES A BANCÁRIOS DO BB
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O SEEB-MA apoia a Chapa 2 
nas eleições para o Conselho de 

Usuários do Saúde Caixa. A votação será 
eletrônica e ocorrerá de 16 a 20/01/23 por 
meio da matrícula ou do CPF.

Para o SEEB-MA, a Chapa 2 é a única 
que possui compromisso com a defesa do 
Saúde Caixa e representa os reais anseios 
de todos os participantes.

Dentre as principais propostas da Cha-
pa 2, destacam-se: o fim do teto de con-

tribuição para a Caixa, com o retorno do 
modelo de custeio 70/30; a eliminação da 
13ª mensalidade do plano; fim da discri-
minação com os colegas admitidos a par-
tir de setembro de 2018, etc.

Vale ressaltar que um dos membros da 
Chapa 2 é o ex-presidente e atual diretor 
de comunicação do SEEB-MA, Eloy 
Natan. Por isso, para lutar pela reconstru-
ção do Saúde Caixa, de 16 a 20 de janei-
ro, VOTE CHAPA 2!

O SEEB-MA realizou no dia 
29/12, em frente ao Bradesco da 

Avenida Magalhães de Almeida, em São 
Luís, mais um ato público para denunciar 
as demissões que estão sendo realizadas 
pelo banco no Maranhão. Em 2022, quase 
50 pais e mães de família perderam seus 
empregos de forma imotivada apesar da 
alta lucratividade do banco. Como se não 
bastasse, o Bradesco está transformando 
as suas agências em unidades de negócio, 
que só servem para reduzir custos, com 

mais demissões, mais filas e, o pior, a reti-
rada dos vigilantes, o que coloca em risco 
a segurança de todos. Segundo o diretor 
Cláudio Costa, esse projeto do Bradesco 
é um absurdo, pois prioriza o lucro em 
detrimento da vida das pessoas. Afinal, de 
2021 a 2022, o banco já faturou R$ 45 bi-
lhões à custa da exploração dos bancários e 
clientes. “Ao invés de demitir, o Bradesco 
deveria contratar mais bancários, manter 
os vigilantes e oferecer um atendimento 
digno à população” – finalizou Cláudio.

bradesco

sindicato volta a cobrar o fim das demissões e segurança no bradesco

CAIXA / REGIONAL IMPERATRIZ

SEEB-MA solicita MAIS bancários e agências à Super da CAIXA/ITZ

E m reunião no dia 21/12, os direto-
res do SEEB-MA, Cássio Valde-

nor e Lívia Morais, se reuniram com repre-
sentantes da Superintendência Regional da 
Caixa, em Imperatriz, para tratar de assun-
tos diversos, como a falta de funcionários e 
a abertura de novas agências do banco nas 
regiões Tocantina e dos Cocais. Segundo o 
Superintendente de Rede, Jonathan Valen-
ça, devem ser abertas, nos próximos meses, 
unidades em Coelho Neto, Amarante, Por-
to Franco, além de novas agências da CEF, 
em Açailândia e em Caxias. Na oportuni-
dade, o Sindicato solicitou a nomeação de 

mais bancários aprovados nos últimos con-
cursos, bem como ressaltou a necessidade 
de novos certames, ainda mais em razão da 
provável abertura dessas agências no Mara-
nhão. “Reafirmamos o nosso compromisso 
de manter essa parceria e diálogo, a fim de 
resolver eventuais problemas nos locais de 
trabalho. Falamos das agências e da necessi-
dade de mais funcionários e continuaremos 
a buscar a Super/ITZ para acompanhar o 
andamento dessas reivindicações” – finali-
zou o diretor Cássio Valdenor. Em resposta, 
os representantes da Caixa ficaram de anali-
sar as demandas do Sindicato.

JURÍDICO

Procure o SEEB em caso de 
processo administrativo

As péssimas condições de trabalho nos 
bancos têm gerado problemas para a cate-
goria. Além de prejuízos à saúde, a cobran-
ça de metas e a sobrecarga de trabalho têm 
levado bancários a descumprirem normas 
internas, ocasionando a abertura de proces-
sos administrativos contra eles. Diante diss-
so, o Sindicato orienta a categoria a cumprir 
os normativos dos bancos, mesmo que os 
gestores pressionem e peçam o contrário. 
Caso você seja notificado sobre algum pro-
cesso administrativo, entre em contato com 
o Sindicato, a fim de receber apoio jurídico!

saúde caixa 

vote chapa 2 para o conselho de usuários 

ENCONTRO DOS(as) bancários(as) APOSENTADOS(as)

ENCONTRO DOS APOSENTADOS SERÁ EM JANEIRO
A tenção! O 5º Encontro dos Apo-

sentados e das Aposentadas será 
realizado neste mês de janeiro, na sede re-
creativa, no Turu. Na ocasião, haverá in-
formes jurídicos, roda de diálogo, coffee 
break, música ao vivo, etc., a fim de inte-
grar cada vez mais os aposentados com o 
Sindicato. Em breve, mais informações!
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confraternizações dos bancários

confira as datas das festas das regionais
A Confraternização de Fim de Ano 

da Regional Imperatriz será rea-
lizada no sábado (21/01), das 12h às 19h, 
na AABB, em Imperatriz. Além do tra-
dicional churrasco e da feijoada, a festa 
contará, ainda, com mesa de informes ju-
rídicos, atrações musicais, além de sorteio 
de brindes. Imperdível! Vale ressaltar que 
a categoria já realizou comemorações 
em São Luís, Caxias e Presidente Dutra. 
Abaixo, você confere o calendário com 
as datas das festas das outras regionais. 
Mais informações no site do SEEB-MA.

► 14/01/23: Regional Balsas;
► 21/01/23: Regional Pinheiro.

O ano de 2022 foi marcado por mui-
tas vitórias judiciais para os bancários 
do Banco da Amazônia no Maranhão. 
Ao todo, mais de R$ 2,79 milhões fo-
ram devolvidos aos funcionários do 
BASA, resultado de ações como a do 
piso dos engenheiros, do plano Bresser 
e da PLR 2013.

Politicamente, o SEEB-MA também 
atuou fortemente para defender o em-
prego do pessoal do quadro de apoio. 
Foram vários atos realizados, visitas a 
parlamentares em Brasília (DF) e mais 
uma ação judicial vitoriosa, que garan-
tiu a permanência desses trabalhadores, 
com mais de 35 anos de serviços pres-
tados, no quadro funcional do Banco da 
Amazônia. Grande conquista!

Porém, a luta em defesa dos funcio-
nários do BASA não para, segundo a 
diretora Marla Brito. “Temos ainda, tra-
mitando na Justiça, a ação contra a co-
brança de imposto de renda sobre o au-
xílio-creche, a ação da PLR 2021, entre 
outras. Não descansaremos e lutaremos 
até o fi m por nenhum direito a menos 
para os bancários do Banco da Amazô-
nia. Contem conosco, por um 2023 com 
mais conquistas" - fi nalizou.

BANCO DA AMAZÔNIA

Bancários do BASA conquistam 
muitas vitórias em 2022

D epois de muita espera, aposenta-
dos e pensionistas do INSS terão 

direito a chamada “revisão da vida toda”. 
O STF tomou decisão favorável sobre o 
tema, no dia 01/12/2022, por 6 votos a 5. A 
revisão da vida toda é uma ação judicial na 
qual aposentados pedem que todas as suas 
contribuições ao INSS, inclusive as realiza-
das antes da criação do real, em 1994, sejam 
consideradas no cálculo da média salarial 
para aumentar a renda previdenciária. A re-
visão pode ser pleiteada somente por quem 
passou a receber aposentadoria há menos 
de 10 anos e até novembro de 2019. Se-
gundo especialistas, a revisão só beneficia 
quem tinha altos salários antes de 1994 e 
cujas contribuições, ao serem computadas 
na aposentadoria, farão diferença no cálcu-
lo do valor. Sendo assim, trabalhadores que 
ganhavam menos não terão vantagem com 

a revisão e poderão até mesmo diminuir a 
aposentadoria recebida atualmente. 

PROCURE O SINDICATO
No presente caso, o SEEB-MA ingres-

sou com um protesto interruptivo de pres-
crição, a fim de garantir que nenhum(a) 
associado(a) tivesse prejuízo financeiro. 
Diante da decisão do STF, os trabalhadores 
podem, agora, procurar a Assessoria Jurídi-
ca do Sindicato, que vai verificar, junto ao 
Setor de Contadoria, se o cálculo da aposen-
tadoria dos bancários está correto ou não. 
Caso o cálculo não esteja correto, o Sindi-
cato ajuizará as ações individuais em favor 
dos(as) associados(as) que tiverem direito à 
revisão, desde que esta seja vantajosa, com 
o intuito de resguardar os direitos dos apo-
sentados. Para mais informações, ligue: 
(98) 3311-3516 ou (98) (98) 98477-5789.

Bancários da Caixa e do Banco do 
Brasil, benefi ciários das ações que vi-
sam reduzir a carga horária dos traba-
lhadores com fi lhos autistas, devem 
procurar o Sindicato para apresentar a 
documentação que comprove o diag-
nóstico de TEA de seus dependentes.

Os documentos necessários são: 
RG ou certidão de nascimento do(a) 
fi lho(a); laudo ou relatório médico 
atualizado, confi rmando o Transtorno 
de Espectro Autista; além de informa-
ções básicas sobre o próprio bancário, 
como: nome, banco e lotação.

A documentação pode ser entre-
gue pessoalmente no Setor Jurídico do 
Sindicato, de segunda a sexta, das 9h 
às 19h, na Rua do Sol, Centro de São 
Luís, ou pelos e-mails juridico@banca-
riosma.org.br e gilberto@bancariosma.
org.br, impreterivelmente, até o dia 
30 de janeiro de 2023 (segunda).

Para mais informações, ligue: (98) 
3311-3516 ou (98) (98) 98477-5789 ou 
agende atendimento no jurídico.

jurídico

Bancários devem entregar ao 
setor jurídico documentos de 
filhos com TEA

FUTEBOL BANCÁRIO

veja os campeões do campeonato bancário

JURÍDICO

STF decide a favor da `revisão da vida toda´


