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■ Encontro

I Encontro Estadual dos Bancários
de 2013 será neste sábado (26/01)

Formação Sindical

SEEB realiza curso sobre
legislação trabalhista

Participantes do curso básico.

Assembleia de prestação de contas ocorre neste sábado (26/01) às 15h.

O SEEB-MA convida todos os bancários maranhenses para participarem
do I Encontro Estadual dos Bancários
2013, que será realizado neste sábado
(26/01), na sede do Sindicato, na Rua
do Sol — Centro, a partir das 8h30.
Na ocasião, ocorrerá a assembleia
de prestação de contas do SEEB-MA
- exercício 2012 - e a posse dos delegados sindicais 2013/2014.
O I Encontro Estadual deste ano
contará com a presença do palestrante
Fauze Chelala.
Em sua palestra, Fauze abordará a
situação político-econômica nacional
e internacional, com destaque para a
crise geral do capitalismo e a luta de
classes. Participe!

Agende-se
O quê? I Encontro Estadual 2013
Quando? 26/01, a partir das 8h30
Onde? Sede do SEEB-MA, Centro

Programação
8h30 – Abertura
9h – Conjuntura com Fauze Chelala
12h30 – Almoço
15h – Prestação de Contas 2012
16h – Posse dos delegados sindicais
Saiba mais em: www.bancariosma.org.br

O Curso Básico sobre Legislação Trabalhista realizado no sábado
(12/01), na sede do SEEB-MA, em
São Luís, foi um grande sucesso.
O treinamento contou com a participação de 30 pessoas, entre bancários
de base, delegados e dirigentes sindicais de todo o Estado.
O curso foi ministrado pelo advogado Diego Maranhão, integrante do
Escritório Macieira, Nunes e Zagalo,
responsável pela assessoria jurídica do
Sindicato.
O diretor do SEEB-MA/Regional
Caxias, Henry Rommel, elogiou a iniciativa e ressaltou que a qualificação
jurídica é essencial para os bancários.
De acordo com a diretora de formação sindical, Edna Vasconcelos, o curso foi aprovado pelos bancários e deverá ser realizado em outras regionais.
Homenagem

Sindicato homenageia
Juvenal Moreira

■ Banco da Amazônia

SEEB diz NÃO para a lateralidade
O presidente do Banco
da Amazônia e ex-superintendente do Banco do
Brasil, Abdias de Sousa
Júnior, pretende implantar a lateralidade em todos
os setores do BASA.
Para quem não conhece, a lateralidade é
um instrumento maléfico
criado pelos banqueiros
para sobrecarregar bancários, que passam a traba-

lhar dobrado sem direito a
remuneração compatível.
Com a lateralidade,
um gerente que se ausentar do banco será substituído por outro gerente ou
funcionário. O substituto,
além de cuidar de suas
funções, terá que acumular o serviço do gerente
ausente sem receber um
centavo por isso.
Dessa forma, o banco

economiza e arruma mais
um pretexto para explorar
os trabalhadores. Para o
SEEB-MA, a decisão de
Abdias é equivocada.
Se o presidente queria
copiar alguma coisa do
BB, por que não os melhores salários, a previdência ou o plano de saúde? O Sindicato se junta à
campanha da AEBA e diz
NÃO para a lateralidade!

Ex-diretor do SEEB se aposentou.

O SEEB-MA faz uma homenagem ao
bancário e dirigente sindical Juvenal Moreira da Silva (no centro da foto).
Juvenal anunciou sua aposentadoria
em outubro de 2012, após 30 anos de BB.
No movimento sindical, Juvenal sempre foi atuante nas lutas. Em 2006, assumiu a diretoria do SEEB em Pedreiras.
O Sindicato agradece sua dedicação,
Juvenal. Boa sorte nesta nova fase da vida!

Balanço patrimonial, demonstrativo de
superávit e resultado do exercício 2012

Banco do Brasil

Bancária pede para sair da
Comissão de Ética do BB

A bancária Maria dos Remédios Moraes
dos Santos informou que não ocupa mais o
cargo de representante dos funcionários no
Comitê de Ética do BB no Maranhão.
Em sua carta renúncia, Maria dos Remédios se diz “frustrada” por ter sido impedida
de atuar no Comitê contra o assédio moral
praticado pelo BB no Estado. “O modelo
imposto pelo Banco não possibilita qualquer
ação por parte do Comitê” – revelou.
Eleita pela categoria em 2010, para um
mandato de dois anos, Maria dos Remédios
não aceitou a decisão arbitrária do banco em
prorrogar a função até setembro de 2013.
“Não seria justo e nem digno” - afirmou.
Diante dos fatos, o SEEB-MA cobra do
BB mais respeito com os funcionários, tornando o Comitê realmente atuante, representativo, como almeja a categoria, diferente do
que é hoje, fictício e inoperante.

EXPEDIENTE

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

Tiragem: 2.000 exemplares

2

Jornal

