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■ Encontro Estadual

SEEB-MA promove I Encontro Estadual 2014

O

SEEB-MA realizou no sábado
(25/01), em São Luís, o I Encontro Estadual dos Bancários 2014. Na
ocasião, a categoria discutiu os desafios
que a sociedade brasileira vai enfrentar
neste ano de grandes eventos, como a
Copa do Mundo e as eleições.
Participaram do Encontro, os palestrantes, Dirceu Travesso (CSP-Conlutas)
e Sílvio Kanner (AEBA), os dirigentes
da AFBNB, Rita Josina e Dorisval de
Lima, os professores Etyane Martins (Sinasefe) e Cláudio Mendonça (Apruma),
além de bancários de todo o Maranhão.
DEBATE DE CONJUNTURA
Travesso e Kanner conduziram o
debate sobre a situação política-econômica nacional. Em suas palestras, eles
reforçaram que uma das estratégias
para obter avanços nas questões sociais, como saúde, educação, moradia e
transporte são as manifestações de rua.
"Em 2014, esperamos poder, nas
ruas, retomar o caminho para se construir um Brasil igualitário, sem repressão, sem opressão, onde as pessoas
possam viver com dignidade, na qual
acima da propriedade das grandes mul-

Além dos debates, Encontro foi marcado pela aprovação das contas 2013, posse
dos delegados sindicais e pela reinauguração da sede reformada em São Luís.

tinacionais, seja da Vale ou dos grandes
banqueiros, esteja a vida e o direito das
pessoas de serem felizes compartilhando relações fraternas, igualitárias e sem
preconceitos" - afirmou Dirceu.
MOÇÕES DE REPÚDIO
No Encontro, os bancários aprovaram ainda duas moções de repúdio
– uma contra as diretorias dos bancos,
que tem utilizado métodos imorais
para alavancar seus lucros – e a outra
contra o Governo Federal, que tem cri-

minalizado os movimentos sociais por
criticarem os gastos absurdos para a realização da Copa no Brasil.
POSSE E INAUGURAÇÃO
O evento também marcou a posse dos novos delegados sindicais que
exercerão o mandato 2014/2015. No
encerramento, houve a reinauguração
da sede administrativa do SEEB-MA,
que passou por uma ampla reforma, e
uma confraternização entre todos os
participantes do Encontro.

■ Posse

Delegados sindicais 2014/2015 tomam posse

O

Delegado sindical, Bebeto, recebe o
certificado da diretora Edna Vasconcelos.

s delegados sindicais que exercerão o mandato 2014/2015
tomaram posse no I Encontro Estadual
dos Bancários realizado na sede do Sindicato, em São Luís.
Ao todo, foram eleitos 59 delegados
e 7 suplentes, quantidade superior à registrada no ano passado. Para o diretor
Eloy Natan, este aumento é positivo,
pois é de suma importância a presença

de um representante sindical nos locais
de trabalho.
“O delegado é um articulador entre
o SEEB-MA e a categoria. Além de informar as deliberações do Sindicato nas
agências, ele é um porta-voz das reivindicações dos bancários, exercendo uma
função fundamental na organização e na
luta dos trabalhadores“ – concluiu.
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■ São Luís

Sede do SEEB-MA é reinaugurada após reformas

D

iretores, bancários e convidados reinauguraram no
dia 25/01 a sede administrativa do
SEEB-MA, em São Luís.
O prédio passou por uma reforma
geral para proporcionar mais conforto à categoria e melhores condições
de trabalho para os funcionários.
Para o presidente do SEEB-MA,
José Maria Nascimento, a reforma
da sede administrativa mostra o comprometimento da gestão com o patrimônio e o bem-estar dos bancários.
“É nosso compromisso tratar com
todo zelo todos os bens dos bancários maranhenses” – afirmou.
SEDE RECREATIVA
Durante a reinauguração, o presidente informou ainda que as obras na
sede recreativa, no Turu, deverão começar em fevereiro deste ano. No local, serão construídos um novo salão
de eventos e uma quadra poliesportiva.

Prédio passou por reforma para proporcionar mais conforto à categoria
e melhores condições de trabalho para os funcionários.

■ Santander

SEEB-MA denuncia péssimas
condições de trabalho

Sindicato assina termo
de adesão à CCP

SEEB-MA denuncia as péssimas condições de trabalho
no Santander no Maranhão. Além da
falta de infraestrutura nas agências, os
bancários têm sido vítimas do assédio
moral e da sobrecarga de trabalho.
“A carência de empregados e a cobrança excessiva por metas têm criado
um ambiente de trabalho estressante e
propício ao adoecimento da categoria”
– avaliou o diretor Eloy Natan.
Para piorar a situação, a maioria das
agências do Estado apresenta problemas que colocam em risco a saúde dos
bancários. Na agência João Lisboa, por
exemplo, os banheiros já foram inter-

ditados por falta d’água. Além disso, é
comum se deparar com ratos vagando
pelas dependências da unidade.
Conforme constatou o SEEB-MA,
a situação fica ainda pior no período
chuvoso. “O prédio onde funciona a
agência João Lisboa está repleto de
infiltrações, ameaçando a integridade
física dos bancários” – relatou o diretor
Marcelo Bastos.
Diante disso, o Sindicato cobra uma
solução imediata para as irregularidades apontadas. Caso o banco se mantenha em silêncio, serão tomadas as providências políticas e jurídicas cabíveis.
Bancário, denuncie!

O SEEB-MA assinou no dia 29/01 o
termo de adesão à Comissão de Conciliação Prévia (CCP) do Banco do Brasil.
Embora seja contra a CCP, o Sindicato atendeu ao anseio da categoria e
firmou acordo com o banco.
Por sua vez, o SEEB-MA reforça que
a CCP é uma armadilha para o trabalhador. Na prática, a Comissão visa minimizar as despesas do banco em questões
que ele já sabe que vai perder na Justiça.
Em outras palavras, os bancos se utilizam das comissões para seduzir os trabalhadores, que aceitam propostas rebaixadas em troca de uma solução mais rápida
para certos impasses, como o não pagamento de horas extras e desvios de função.
Bancário, fique atento!

Itaú

SEEB-MA cobra o fim das
metas abusivas no Itaú

Novidade

Receba as notícias do
SEEB-MA no seu celular!

BASA/CAPAF

O SEEB-MA enviou ofício ao Itaú
solicitando o fim do assédio moral e das
metas abusivas em todo o Maranhão.
Conforme apurou o Sindicato, a empresa
estava pressionando os bancários a cumprirem metas antecipadamente, o que é
um absurdo. Caso esta prática continue,
o Sindicato fará protestos nas agências!

Bancário, agora você pode receber
as principais notícias do SEEB-MA,
via torpedo SMS, no seu celular! Para
isso, acesse o site do Sindicato, navegue até o menu principal e clique em
"Torpedo". O cadastro é rápido, fácil
e GRATUITO! Saiba mais em: www.
bancariosma.org.br/celular/.

O ano de 2014 já começou com vitória para os bancários do Basa! No dia
22/01, a Justiça indeferiu recurso da
Previc e manteve suspensa a liquidação dos planos Misto e BD da Capaf.
Diante de mais esta vitória, os bancários devem, mais uma vez, dizer não à
migração e à entrega de direitos!

O
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Banco do Brasil

Jornal

Justiça mantém suspensa
liquidação do plano BD

Balanço patrimonial, demonstrativo de
superávit e resultado do exercício 2013

Prestação de Contas

Bancários aprovam
contas de 2013 sem
votos contrários

Assembleia de prestação de contas.

E

m assembleia realizada no
dia 25/01, na sede do SEEB,
em São Luís, os bancários maranhenses aprovaram – sem nenhum
voto contrário – as contas do Sindicato referentes ao exercício 2013.
Para o diretor do SEEB-MA,
Targino Júnior, “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.
Jornal
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■ Futebol Bancário

Jogo festivo reúne campeões do futebol 2013

O

SEEB-MA promoveu no domingo (26/01), na sede recreativa, no Turu, um jogo festivo entre o
BASA São Luís e o BB1 de Imperatriz,
campeões da última edição do futebol
bancário em suas respectivas regionais.
Neste ano, quem levou a melhor foi o
time de São Luís, que venceu o jogo por
4 a 1 e levantou a taça.
Para os diretores do SEEB-MA, Arnaldo Marques e Cássio Valdenor, o
amistoso teve como objetivo a confraternização entre os bancários maranhenses.
Após a premiação, foi servida uma
deliciosa feijoada ao som de muito
pagode!

Em jogo amistoso realizado no domingo (26/01), o time do BASA São Luís
venceu o BB1 de Imperatriz por 4 x 1 e levantou a taça.

■ Banco do Nordeste

■ Formação Sindical

Justiça concede liminar contra Curso de Organização por local
medidas abusivas na Camed
de trabalho ocorre em fevereiro

A

Justiça expediu liminar,
a pedido da AFBNB,
contra a Caixa de Assistência
Médica dos Funcionários do
BNB - Camed, revogando a
medida que determinou, unilateralmente, o aumento abusivo
das contribuições dos associados
e a migração compulsória dos
dependentes genitores do plano
natural para o plano família.
A decisão determina a nulidade dos efeitos do ato, mantendo assim os genitores no plano
natural e um reajuste nas contribuições em 15% como fora praticado no passado, até que seja
concluído o processo em seu mérito. O resultado positivo a esta
demanda representa uma vitória
dos trabalhadores do BNB.
Para a diretoria da AFBNB,

a batalha vencida impulsiona a
entidade a continuar mobilizada
e atenta. O próximo passo será o
ajuizamento de uma ação, vinculada a esta liminar, na qual além
de solicitar a reversão em definitivo da medida, será cobrado o ressarcimento do que foi pago pelos
trabalhadores este mês.
A preocupação da AFBNB é
com a sustentabilidade da Caixa
e a saúde integral, inclusive financeira, dos trabalhadores do BNB.
Ao ingressar na justiça, nesse
caso, o que a Associação quer é
cobrar do Banco a responsabilização pelos destinos da Caixa, a
melhoria do plano de autogestão
e o cumprimento de uma política
de recursos humanos que contemple a saúde do trabalhador.
Fonte: AFBNB

O

SEEB-MA realiza
no dia 22 de fevereiro (sábado), das 8h às 18h,
na sede da entidade, na Rua
do Sol, Centro de São Luís,
o Curso Organização por
Local de Trabalho, que será
ministrado por Daniel Romero do ILAESE (Instituto
Latino Americano de Estudos Sócio-Econômicos).
O curso visa ajudar a organização dos trabalhadores
nos locais de trabalho como

Pegadinha do Português

Copa do Mundo

O verbo desculpar é transitivo direto
e indireto, isto é, ele possui dois objetos:
um direto e outro indireto. Trocando em
miúdos, quem desculpa, desculpa alguém por alguma coisa. O objeto direto
é sempre uma pessoa e o indireto é alguma coisa. Seria muito desagradável, neste
caso, procurar o transtorno para desculpá-lo por alguma coisa que tenha feito
de errado. Logo, o correto seria escrever:
“Desculpem-nos pelo transtorno.”

Um levantamento feito pela Agência
Pública revelou que nove dos 12 municípios que vão sediar a Copa do Mundo
deste ano receberam mais repasses do
Governo Federal para a reforma e construção de estádios do que verbas para a
educação entre 2010 e 2013. Sem dúvida, estes dados vergonhosos vão reforçar ainda mais as manifestações de rua
que deverão ocorrer durante o Mundial!

Desculpem o transtorno...
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Em 2014, SEEB-MA pretende realizar diversos cursos de
formação sindical, a exemplo do ano passado.

Jornal

Gastos com a Copa superam
investimento na educação

forma de potencializar a capacidade de luta em defesa de
seus direitos e interesses.
Informamos aos bancários sindicalizados de outras
cidades do Estado que serão ressarcidas as despesas
com o transporte (passagem
de ônibus). A hospedagem
é gratuita no alojamento do
SEEB-MA.
Para mais informações,
ligue: (98) 3311-3522/(98)
3311-3513. Participe!
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