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■ Bancário, compareça!

Encontros Regionais ocorrerão em maio e junho

O

SEEB-MA promoverá Encontros Regionais durante os meses
de maio e junho. Os primeiros serão realizados no sábado (14/05), em Bacabal,
Balsas e Caxias. O objetivo é discutir os
problemas enfrentados pela categoria nos

locais de trabalho, deﬁnir estratégias de
combate aos ataques dos banqueiros e
dos governos, além de eleger os delegados que participarão do VIII Congresso
dos Bancários, que ocorrerá nos dias 24 e
25 de junho, em São Luís.

BANCÁRIO, AGENDE-SE.
· 14/05 - Bacabal
· 14/05 - Balsas
· 14/05 - Caxias

■ Bradesco

Sindicato protesta contra demissões imotivadas

A

pesar do lucro exorbitante
de R$ 17,1 bilhões obtido
em 2015, o Bradesco continua
cortando postos de trabalho em
todo o país. Na semana passada,
cinco bancários foram demitidos
sem justa causa, no Maranhão.
Para a diretora do SEEB, Regina Sanches, ao invés de demitir, o
banco deveria valorizar os trabalhadores responsáveis por esse resultado positivo.
“Enquanto o Bradesco festeja
os altos lucros, os bancários são
explorados, vivendo sob a ameaça
do desemprego, adoecidos e recebendo os piores salários do setor.
Isso é inadmissível” – criticou.
A diretora ressaltou, ainda, que a
série de demissões causa prejuízos

ao cliente, que vê o atendimento
piorar, e ao bancário remanescente, que vê crescer a sobrecarga de
trabalho e a exploração.
“As condições de trabalho e
de atendimento ao público estão
cada vez mais precárias. O banco
precisa, urgentemente, contratar
mais bancários e parar de demitir”
– aﬁrmou.
Quanto às demissões no Maranhão, o SEEB-MA já estuda as
medidas judiciais cabíveis. Enquanto isso, o Sindicato tem atuado em conjunto com o Procon
para combater a recusa de atendimento, assegurando à população
acesso digno aos serviços bancários.

Vitória judicial

Regional Imperatriz

Ação do FGTS

Avaliadores da CEF recebem pagamento
da ação de quebra de caixa pág. 02

SEEB-MA realiza manifestações contra a
reestruturação da Caixa pág. 03

SEEB-MA informa que já possui ação
para a correção do FGTS pág. 04

■ Itaú

SEEB-MA cobra condições dignas de trabalho

O

SEEB-MA realizou ato público no dia 29/04 para cobrar
condições dignas de trabalho e de atendimento ao público nas agências do
Itaú, no Maranhão.
A manifestação, que contou com o
presença do Procon, ocorreu na agência Rua da Paz, no Centro de São Luís.
Há mais de um ano, a unidade vinha
apresentando problemas no ar-condi-

cionado, expondo bancários e clientes
ao forte calor.
De acordo com as diretoras do Sindicato e bancárias do Itaú, Edna Vasconcelos e Gerlane Pimenta, esse é um problema recorrente em várias agências da
instituição ﬁnanceira. “O que é inadmissível, diante dos lucros exorbitantes
auferidos pelo banco” – criticaram.
Durante o protesto, o Sindicato co-

brou uma solução deﬁnitiva para o problema do ar-condicionado, e, sobretudo, respeito para com os bancários e a
população.
Já o Procon autuou o banco pela
ausência de biombos entre os caixas,
dentre outras irregularidades. O Sindicato informa que, se o problema não
for resolvido, o atendimento poderá ser
suspenso.

■ Caixa Econômica

Avaliadores recebem pagamento de adicional

E

mpregados da Caixa receberam no dia 26/04, o pagamento da parcela incontroversa da
ação de quebra de caixa (processo
nº 1357/2008 - 6ª Vara do Trabalho/
São Luís).
O Sindicato ajuizou a ação em
2008, após constatar que o banco
não pagava o adicional aos bancários, mesmo sendo um direito previsto no normativo interno da instituição.
Vale ressaltar que esta decisão
contempla, somente, os avaliadores
de penhor. No entanto, o Sindicato
tem outra ação em trâmite para assegurar o direito a bancários de outras funções.
O SEEB-MA informa, ainda, que
está questionando judicialmente a
parcela controversa e o fato de o
banco estar retirando o direito ao
adicional dos bancários que incorporam a função.
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■ Regional Imperatriz

Ato contra a reestruturação da Caixa em ITZ

O

SEEB-MA realizou uma série
de atos contra a reestruturação
e em defesa da Caixa 100% Pública,
em Imperatriz.
Além das manifestações, o Sindicato

aproveitou o espaço na imprensa local
para esclarecer e alertar a população
sobre os prejuízos que o processo em
curso trará tanto para os empregados
quanto para os clientes e usuários.

O diretor regional, Pietro Marino,
aﬁrmou que o verdadeiro propósito por
detrás da reestruturação é abrir caminho para a privatização da empresa, o
que eliminaria o papel social da Caixa.

■ BNB/PLR 2015

SEEB ajuiza ação para garantir pagamento da PLR

O

Bancário: conﬁra mais detalhes no site do Sindicato.

SEEB-MA
informa que
ajuizou ação na Justiça do Trabalho com o
objetivo de assegurar
o pagamento da PLR
2015 aos bancários do
Banco do Nordeste.
Essa orientação foi
reforçada durante a
reunião da Comissão
Nacional dos Funcionários do BNB realizada no dia 02/05, em
Fortaleza/CE.
Na ocasião, os representantes dos ban-

cários criticaram as
práticas antissindicais
do Banco do Nordeste,
que tenta jogar o funcionalismo contra os
sindicatos através de
mentiras deslavadas.
Representado pelo
diretor e bancário do
BNB, José Ribamar
Pereira, o SEEB-MA
repudiou, ainda, a
postura intransigente
do Banco do Nordeste
e a forma desrespeitosa com que trata seus
empregados.

■ Eleição Cassi

Cassi: apoiada pelo SEEB, Chapa 3 vence eleição

A

Chapa 3 – A Cassi é sua –
venceu a eleição para os
conselhos ﬁscal, deliberativo e para a
diretoria de Planos de Saúde e Relacionamento com Clientes da Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi).
VITÓRIA, TAMBÉM, NO MA
Apoiada pelo SEEB-MA, a Chapa

3 obteve 30.507 votos contra 26.608
da Chapa 2, e 25.172 da Chapa 1. No
Maranhão, a Chapa 3 obteve mais de
64% dos votos válidos.
Para o diretor de comunicação do
SEEB-MA, Luiz Augusto, a vitória
da Chapa 3 evidencia o desejo dos
bancários do BB em ver à frente da
Cassi uma gestão independente dos
governos e dos patrões.

“A vitória evidencia, ainda, que a
categoria está cansada desse atrelamento Governo Federal e movimento
sindical. Evidencia, sobretudo, que os
bancários querem um novo rumo, uma
nova direção voltada exclusivamente
para os interesses dos trabalhadores.
Parabéns bancários maranhenses, pela
escolha consciente” – ﬁnalizou o diretor Dilson Aquino.
Jornal
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■ Futsal Bancário

Caixa Forte é líder na categoria
livre e BB na master

A

Caixa Forte segue invicta na
liderança da I Copa de Futsal dos Bancários – categoria livre. Até
o momento, foram quatro jogos e 12
pontos conquistados, ou seja, 100% de
aproveitamento. Em segundo lugar está
o Bradesco, com noves pontos, seguido
do Itaú Safra, com seis. O artilheiro da
categoria é Emerson, do Bradesco, com
oito gols marcados.
Já na categoria master, a liderança é
do também invicto Banco do Brasil.

Com nove pontos em três jogos, o BB
é o líder isolado do master, seguido pelo
Basa, que tem seis pontos e pela Caixa
Forte, com três. O goleador da categoria é Werberth, do Banco do Brasil, com
oito gols.
Bancário, acompanhe as emoções da
I Copa David Sá Barros de Futsal, todas
as quartas e sábados, na sede recreativa
do SEEB-MA, no Turu. Para mais informações, acesse: www.goldeplacama.
com.br/resultados/tabela/5.

■ Prestação de Contas

Bancários aprovam contas
2015 por unanimidade

Ação de FGTS

SEEB-MA já possui
ação para correção do
FGTS

O SEEB-MA informa que já possui ação judicial em trâmite visando
à correção do FGTS - período de
1999 a 2013. Participam do processo todos os bancários maranhenses
(sindicalizados) de todos os bancos.
O processo corre na Justiça Federal sob o nº 361570820134013700.
Acompanhe o andamento. Em caso
de dúvidas, ligue: (98) 3311-3516.
Santander

Banco lucra R$ 1,66
bilhão no primeiro
trimestre de 2016

O Santander divulgou no dia
27/04 lucro de R$ 1,66 bilhão nos
primeiros três meses do ano, crescimento de 3,3% frente ao quarto
trimestre de 2015 e de 1,7% em 12
meses. Diante do resultado positivo,
o diretor do SEEB-MA, Marcelo
Bastos, espera que o Santander contrate mais bancários, propicie condições dignas de trabalho e de atendimento ao público, se abstendo,
ainda, de pressionar os empregados
com metas cada vez mais abusivas.
Encontros

Encontro Estadual dos
Bancos Públicos no dia
28 de maio

E
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m assembleia realizada no
sábado (19/03), na sede do
SEEB-MA, os bancários maranhenses aprovaram por unanimidade as
contas do Sindicato referentes ao
exercício de 2015.
Na ocasião, o diretor de ﬁnanças,
Enock Bezerra, e o assessor contábil,
Ronaldo França, explicaram as receitas e despesas do Sindicato e responderam as perguntas dos presentes.
"A prestação de contas, obrigação
da diretoria perante os seus associados, mostra que os trabalhadores têm
capacidade de gerir a coisa pública de
Jornal

modo eﬁciente, independentemente
dos patrões. Além disso, que nem todos estão perdidos para a corrupção
e as falcatruas que estamos vendo
no país” – ressaltou o presidente do
SEEB-MA, Eloy Natan.
Durante a assembleia, os bancários
aprovaram, também, pequenas alterações no regimento da sede recreativa, bem como autorizaram a diretoria
a vender, doar ou descartar materiais
e bens do Sindicato em desuso.
Conﬁra, em breve, o regimento da
sede recreativa.

O SEEB-MA promoverá o Encontro Estadual dos Bancos Públicos no sábado (28/05), na sede do
Sindicato, em São Luís.
Na ocasião, serão discutidas a
conjuntura político-econômica do
país e a função dos bancos públicos
frente aos bancários e a sociedade.
Serão eleitos, ainda, os delegados
que participarão dos congressos nacionais dos bancos públicos.
Entre julho e agosto, o Sindicato promoverá, também, o Encontro
dos Bancários da Rede Privada. Em
breve, a programação completa e
mais informações no nosso site.
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