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Jornal

■ II Encontro Estadual dos Bancários 2014

Encontro Estadual será realizado no dia 19 de julho

O SEEB-MA convida os bancá-
rios maranhenses para partici-

parem do II Encontro Estadual 2014 que 
será realizado no dia 19/07 (sábado) a 
partir das 9h, na sede do Sindicato, na 
Rua do Sol, Centro de São Luís. 

O objetivo do Encontro é debater a pauta 
de reivindicações da categoria, organizar a 
Campanha Salarial 2014, além de discutir 
a conjuntura político-econômica nacional.

Bancários de outras cidades do Es-
tado terão direito à alimentação, hos-

pedagem no alojamento do SEEB-MA 
e ressarcimento das despesas de trans-
porte (passagem de ônibus). 

Confi ra, em breve, a programação com-
pleta do Encontro no site do Sindicato. 
Bancário, compareça!

■ Feriado do Bancário

Agora é lei:  dia 28 de agosto é Feridado Bancário no MA 
O s bancários maranhenses 

obtiveram mais uma im-
portante conquista! A partir deste 
ano, o dia 28 de agosto, data alu-
siva ao Dia do Bancário, é feriado 
estadual no Maranhão. 

A nova lei, de autoria do deputa-
do e ex-presidente do SEEB-MA, 
Bira do Pindaré, foi sancionada 
pelo Governo do Estado na segun-
da-feira, dia 16 de junho. 

O atual presidente do Sindica-
to, José Maria Nascimento, para-

benizou a iniciativa do deputado 
Bira do Pindaré e ressaltou que 
o Feriado do Bancário é um re-
conhecimento à contribuição que 
a categoria bancária tem propor-
cionado ao crescimento do Mara-
nhão e do país. 

Como a nova lei já está em vi-
gor, o Feriado Bancário já poderá 
ser comemorado pela categoria 
maranhense a partir do mês de 
agosto de 2014. A todos os ban-
cários, parabéns!

Objetivo do Encontro é debater a pauta de reivindicações da categoria para a Campanha Salarial 2014. Bancário, compareça!

Campanha de Sindicalização 2014
O SEEB-MA lança a Campanha de 

Sindicalização 2014 com o intuito de 
integrar, de forma efetiva, os bancários 
ainda não fi liados à entidade que repre-
senta a categoria bancária no Maranhão. 

É a partir da sindicalização que os tra-

balhadores iniciam sua contribuição para 
o fortalecimento deste reconhecido ins-
trumento de luta. 

Visando estimular o ingresso de no-
vos associados, o SEEB-MA sorteará 1 
(um) televisor 32” entre os bancários 

sindicalizados a partir de 1º de janeiro 
de 2014, cuja premiação ocorrerá em de-
zembro, na tradicional Confraternização 
de Fim de ano da categoria. 

Não perca tempo, sindicalize-se e 
fortaleça o seu Sindicato! 

sindicalizados a partir de 1º de janeiro 
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Cordel 
Presidenta ou Presidente?

Eis aqui um tanto da história de 
uma mulher inteligenta:

Desde cedo, ainda no tempo de 
estudanta,

Mostrou pro seu provo que era 
jovem valenta, 

Ela, pra não ser e nem parecer 
ignoranta, empunhou armas 
contra ditadura violenta.

Tempos mais tarde, nas Minas 
e Energia, do Presidente da 
República foi fi el representanta.

Não sei se competenta,
Mas foi Chefa importanta: 

muitos devem lembrar de sua 
atuação na Casa Civil;

A partir daí foi um pulo pra ser 
presidenta do Brasil;

Mulher de fi bra incomum, é 
economista de formação, 

Contudo, se fosse homem e o 
tratassem por economisto, 

Será que isto lhe causaria 
alguma afl ição?

Por Gracílio Cordeiro Marques
Empregado do SEEB-MA

O SEEB-MA, representado pelo di-
retor Raimundo Costa, compareceu à 
posse da nova diretoria da Casf (Caixa de 
Assistência dos Funcionários do Basa), 
realizada no dia 01/07, em Belém. A 
Chapa 2 - "Para reconstruir a Casf"- foi 
eleita no mês de maio. 

Na ocasião, o diretor Raimundo Costa 
parabenizou o novo presidente, o bancá-
rio aposentado Madison Paz, e os demais 
integrantes da nova gestão: Domingos 
Lima, Fabiano Dias, Silvio Kanner, Jane 
Barbosa e Daniel Damasceno.

O Sindicato compareceu também à 
posse da diretoria reeleita da AABA (Asso-
ciação dos Aposentados e Pensionistas do 
Basa), gestão 2014-2018. O Sindicato pa-
rabeniza as diretorias da Casf e da AABA, 
desejando muitas lutas e conquistas!

■ Banco da Amazônia
SEEB participa de 

posse de diretorias 
da CASF e da AABAO SEEB-MA alerta que a rees-

truturação nacional do Centro 
de Serviços de Logística (CSL) promo-
vida pelo Banco do Brasil é uma ameaça 
ao funcionalismo.

A reestruturação, que até agora atin-
giu o Rio de Janeiro, visa aumentar os 
lucros do banco e reduzir os custos por 
meio do corte de pessoal, da suspensão 
de novas nomeações e transferências.

No CSL Rio, por exemplo, cerca de 
100 bancários serão obrigados a mudar 
de agência ou de Estado, pois a reestru-
turação prevê transferências para Belo 
Horizonte até 2015.

O BB tentou argumentar que estas al-
ternativas se tratam de “oportunidades”, 
mas o banco não considerou a vontade 
nem os impactos na vida destas pessoas. 

Para o SEEB-MA, essa medida é 
mais um ataque que precisa ser combati-
do. Por isso, é fundamental não ceder às 
pressões ou tomar decisões precipitadas. 
Só a luta coletiva será capaz de garantir 
que nenhum bancário seja prejudicado 
pela reestruturação do CSL, que só pre-
cariza a vida e as condições de trabalho 
do funcionários do BB. 

Vamos organizar a luta contra as 
reestruturações em curso no BB!

■ Banco do Brasil
CSL: reestruturação é uma ameaça 
aos empregados do Banco do Brasil

■ Santander
Bancários protestam contra pressão 
e sobrecarga no call center 

O I Torneio de Tênis de Mesa 
dos Bancários foi realizado no 

sábado (14/06), na sede do SEEB-MA, 
em São Luís. Com 22 atletas inscritos, a 
competição foi um sucesso.

Na categoria Bancários, o campeão 
foi o mesatenista Pedro Araújo (aposen-
tado do BEM), que venceu, na fi nal, a 
bancária da Caixa, Eliane Fernandes.

Na categoria Dependentes, quem 
levantou a taça foi o atleta Vitor Alves 
(Basa), que derrotou Bruno Ribeiro 
(Caixa) após três sets muito disputados.

Para o diretor de esportes do SEEB, 
Arnaldo Marques, o objetivo do Torneio 
foi alcançado: incentivar a prática des-
portiva e promover, sobretudo, a inte-
gração da categoria bancária.

■ Esporte
Esporte e integração no I Torneio 
de Tênis de Mesa dos Bancários

Pedro Araújo (aposentado do BEM) e Vitor Alves (dependente/Basa) foram os campeões.

O s bancários do call center do 
Santander, em São Paulo, não 

sabem mais o que esperar de cada dia 
de trabalho. Dentre as reclamações dos 
empregados estão a cobrança excessiva 
pelo cumprimento de metas, desrespeito 
à pausa de 10 minutos para descanso, 
controle de idas ao banheiro, horários 
fl utuantes para a pausa de 20 minutos do 
lanche, sobrecarga de trabalho e acúmu-
lo de funções, além de outros abusos. 

Essas condições degradantes de tra-
balho levaram a categoria a protestar, na 
quinta-feira (03/07), em frente à agência 
do Limão, na Capital paulista. 

Para o movimento sindical, a situa-
ção do call center é fruto da política de 
demissões do Santander no Brasil, que 
demite sem parar, sobrecarregando os 
bancários que permanecem nas agên-
cias. Em resposta, o Santander agendou 
uma reunião para discutir a situação.
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