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A lém dos Encontros Regionais 
com os bancários do Maranhão, 

o SEEB-MA participou nos dias 14 e 15 
de maio do Encontro da Frente Nacional 
de Oposição Bancária (FNOB), em Na-
tal, com o objetivo de discutir a pauta de 
reivindicações alternativa da categoria 
para a Campanha Salarial 2022.

O Encontro da FNOB foi marcado pelo 
debate sobre a dívida pública (Maria Lúcia 
Fatorelli – Auditoria Cidadã); a conjuntura 
político-econômica do país (Matheus Crespo 
e Fábio Costa – SEEB/RN e Oposição do 
Pará); o histórico de lucro dos bancos (Rodol-
fo Cutrim – SEEB-MA); a saúde bancária e 
a Funcef (Ana Fátima, Marta Turra e Max 
Pantoja - conselheira eleita, ex-conselheira 
e diretor da Fundação), a fim de entender as 
dificuldades da Campanha atual e embasar as 
demandas dos bancários nas mesas de nego-
ciação com os bancos. 

ÍNDÍCE DE REAJUSTE SALARIAL
No fim do evento, com base nos dados 

apresentados, como a lucratividade de 
mais de R$ 107 bilhões obtida pelos setor 
bancário em 2021, os bancários defini-
ram o índice de reajuste salarial, que será 
equivalente: a) à reposição da inflação (de 
01/09/21 até 31/08/22); b) mais o percen-
tual médio de crescimento dos ativos dos 
bancos; c) mais a média das perdas sala-
riais acumuladas nos últimos anos.

O índice definitivo será informado no 
X Congresso dos Bancários do Maranhão, 
em junho, em São Luís. “Lá, definiremos 
nossa pauta final, com base nas contribui-
ções obtidas nos Encontros Regionais e da 
FNOB, a fim de construir uma Campanha 
independente da Contraf-CUT, de gover-
nos e patrões, pois só assim conseguiremos 
lutar pelos reais interesses dos bancários” 
– afirmou o presidente Dielson Rodrigues.

Vitória! Em sentença proferida no dia 
29/04, favorável ao SEEB-MA, a Justiça 
condenou o Banco do Brasil a não promo-
ver transferências de seus funcionários para 
municípios diversos de suas atuais lotações, 
em razão do Programa de Adequação de 
Quadros (PAQ), no Maranhão.

Segundo a decisão, o BB está proibido 
de realizar essas medidas de forma com-
pulsória, unilateral e/ou baseadas exclusi-
vamente na necessidade de serviço. Desse 
modo, o Banco deverá manter os bancários 
em suas unidades de trabalho, sob pena de 
pagamento de multa de R$ 100 mil por 
cada funcionário removido ou transferido 
nessas condições, valor esse a ser revertido 
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador.

“Sem dúvida, mais uma grande vi-
tória contra o PAQ do BB e em defesa 
dos bancários, que não terão sua vida e 
sua família prejudicadas por decisões e 
remoções arbitrárias do Banco do Bra-
sil. Parabéns! Qualquer ameaça, denun-
cie ao Sindicato” – destacou o diretor do 
SEEB-MA, João Siguinez.

banco do brasil

Nova vitória contra 
transferências no bb

campanha salarial

bancários discutem reivindicações nos encontros regionais e da fnob

VITÓRIAS JUDICIAIS

QUASE 1 MILHÃO DE REAIS É DEVOLVIDO PARA 
BANCÁRIOS DO BASA E DO BNB NO MARANHÃO

A Justiça condenou o Banco do 
Nordeste a pagar mais de R$ 33 

mil, a título de danos morais, para cada ban-
cário da agência do BNB, em Bacabal. Em 
2015, o banco atribuiu, ilicitamente, dois 
dias de falta aos bancários que participaram 
de uma paralisação para cobrar o conser-
to do ar-condicionado da unidade. No dia 
11/05, representantes do Sindicato foram à 
unidade entregar os cheques aos beneficiá-
rios da ação, que devolveu R$ 326.997,33 
aos bancários. Segundo o diretor Gilberto 
Alves, “a reparação é uma grande vitória do 
Sindicato, que continuará firme na defesa 
dos funcionários do BNB” – ressaltou. 

BANCO DA AMAZÔNIA
O  SEEB-MA entregou no dia 16/05 

os cheques aos 235 bancários do Banco da 
Amazônia beneficiários da “Ação do Plano 
Bresser”. No processo vencido pelo Sindi-
cato, a Justiça determinou o pagamento do 
valor da correção de salários referente à in-
flação verificada no mês de junho de 1987, 
suprimida dos vencimentos dos bancários 
pelo referido Plano. “Com o pagamento 
dessa ação, devolvemos aos bancários do 
Banco da Amazônia quase 600 mil reais. 
Como sempre, não mediremos esforços 
para garantir os direitos dos trabalhadores do 
BASA” – concluiu a diretora Marla Brito.

banco do nordeste

SEEB-ma ajuíza ação contra cobrança de IR no auxílio-creche
O SEEB-MA informa que ajuizou 

ação civil coletiva na Justiça Fede-
ral (processo nº 1018862-23.2022.4.01.3700 
– 13ª VF), com o objetivo de impedir a inci-
dência de Imposto de Renda sobre o auxílio-

-creche dos bancários do Banco do Nordes-
te, no Maranhão.Para o Diretor do Sindicato, 
Gilberto Alves, essa é mais uma ação do 
Sindicato em defesa dos direitos dos empre-
gados do BNB.“Tomaremos todas as medi-

das cabíveis para resguardar os interesses do 
funcionalismo, ainda mais, neste momento 
de crise econômica que assola o nosso país. 
Qualquer novidade, informaremos em nos-
so site e nas redes sociais” – afirmou.

Encontro Regional de Pinheiro

Encontro Regional de Balsas

Encontro Nacional da FNOB

Bancários do BNB Bacabal - Ação Indenizatória. Bancários do BASA - Ação do Plano Bresser.
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O SEEB-MA conseguiu reverter 
a demissão de uma bancária do 

Bradesco, lotada na cidade de Barra do 
Corda. A funcionária foi surpreendida com 
a notícia do desligamento, visto que estava 
em tratamento de saúde, problema ratifica-
do pelo exame demissional, que apontou a 
inaptidão da bancária para o trabalho.

Diante disso, o SEEB-MA se reuniu 
com as gerências da agência e regional do 
Bradesco, exigiu o cancelamento imediato 
da demissão da colega e o encaminhamen-

to dela à perícia médica do INSS, o que foi 
prontamente atendido pelo banco.

“Não vamos permitir que o Bradesco, 
uma das maiores instituições fi nanceiras 
da América Latina, que lucrou R$ 7 bi-
lhões só no primeiro trimestre de 2022, 
continue fazendo barbaridades contra a 
categoria bancária. Isso é uma vergonha. 
Por nenhum direito a menos, pelo fi m 
das demissões e do assédio nos bancos 
privados, vamos à luta!” – afi rmou a di-
retora Lívia Morais. 

Em ação ajuizada pelo SEEB-MA, 
a Justiça do Trabalho determinou 

que uma bancária do Itaú, diagnosticada 
com doença ocupacional, retornasse a 
sua agência de origem, em Balsas, para 
que possa dar continuidade ao tratamen-
to médico ao lado de sua família, a fim 
de restabelecer a sua saúde. O problema 
da bancária começou por volta de 2013 
quando foi transferida pelo Itaú para uma 
agência em Gurupi, no Tocantins. 

No local, ela foi vítima de vários epi-
sódios de assédio moral, que levaram a 
colega ao adoecimento físico e psicoló-
gico, constatando-se, em 2021, uma de-
pressão severa, além de outros problemas 
de saúde ocasionados pelo ambiente de 
trabalho. “Após buscar o SEEB-MA, o 
Sindicato ajuizou a ação e conseguiu essa 
importante vitória, na qual a Justiça con-
cedeu a prorrogação do benefício previ-
denciário e a volta da bancária para perto 
da família, onde esperamos que ela consi-
ga a mais plena recuperação” – afirmou o 
diretor regional, Cássio Valdenor.

saúde bancária

justiça determina retorno de 
bancária à agência do ma

itaú

pelo fim do assédio moral, das demissões e 
por ergonomia no itaú no maranhão!

M ais de 75 entidades, entre cen-
trais sindicais, federações, sin-

dicatos e movimentos sociais, ratificaram 
a moção de repúdio do SEEB-MA contra 
o Itaú, em razão da demissão ilegal e sem 
justa causa da Delegada Sindical, Érica 
Carvalho dos Santos, e de mais quatro 
bancárias maranhenses.

Para o SEEB-MA, nada justifica tais 
demissões diante do lucro recorde de 26 
bilhões de reais obtido pelo banco no ano 
passado. Entre 2020 e 2021, o Itaú demitiu, 
também, milhares de bancários e fechou 
centenas de agências no país, o que precari-
zou ainda mais o atendimento à população 
e sobrecarregou os trabalhadores.

O desligamento da Delegada é uma 
prática antissindical, que fere de morte a 
organização dos trabalhadores. Desde já, o 
SEEB-MA e todas essas entidades exigem 

a reintegração de Érika Carvalho e das de-
mais bancárias demitidas. Pelo respeito às 
mulheres, pelo fim das perseguições e das 
demissões arbitrárias no Itaú, vamos à luta!

FALTA DE ERGONOMIA
O SEEB-MA denuncia, ainda, a subs-

tituição dos desktops por notebooks nas 
agências do Itaú, no Maranhão. Segundo 
o diretor Alberto Félix, os impactos negati-
vos já estão sendo sentidos pelos bancários. 
“São queixas recorrentes de dores muscula-
res em razão de posturas estressoras durante 
o expediente” – revelou. Segundo o banco, 
o objetivo da mudança é a mobilidade e o 
foco no cliente. “Porém, a custo de quê? 
Da nossa saúde? Essa política do Itaú é de-
sarrazoada e aumentará o diagnóstico de 
doenças na categoria. "Não vamos admitir: 
exigimos ergonomia já" - finalizou.

COMUNICAÇÃO

Confira os números de celular 
do Jurídico e da Secretaria

O Sindicato disponibiliza mais dois 
números de celular para facilitar 

a comunicação direta com os seus associa-
dos. Além do já tradicional (98) 3311-3516, 
o novo número do Setor Jurídico é o (98) 
98477-5789. De igual modo, você poderá 
entrar em contato com a Secretaria Geral do 
Sindicato pelos números (98) 3311-3513, 
(98) 3311-3515 e, agora, pelo celular (98) 
98477-8001. “Nosso objetivo, sempre, é 
estreitar o nosso diálogo com a categoria, 
disponibilizando os mais variados meios de 
comunicação, a fim de facilitar esse contato 
tão importante e necessário para oferecer 
serviços, resolver demandas, receber de-
núncias e prestar informações aos nossos 
associados e associadas. Contem conosco” 
– informou o diretor Enock Bezerra.
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funcef, previ e outros

diga não ao ataque contra os fundos de pensão

cultura na sede do seeb-ma 

biblioteca maria firmina dos reis é inaugurada

O SEEB-MA inaugurou no dia 
23/04 a Biblioteca Popular 

“Maria Firmina dos Reis”, na Sede do 
Sindicato, na Rua do Sol, Centro de São 
Luís. O evento foi marcado pela doação 
de livros, declamação de poemas e pelo 
canto de repentes em homenagem à Ma-
ria Firmina, à cultura maranhense e nor-
destina, com direito, ainda, a coquetel e 
música ao vivo para os presentes. Para 
a escritora e poetisa Dilercy Adler, atual 

ocupante da cadeira nº 8 da Academia 
Ludovicense de Letras, que tem como 
patrona Maria Firmina dos Reis, a Bi-
blioteca é um merecido reconhecimento 
à primeira romancista negra brasileira.
Por fi m, o diretor do SEEB-MA, Rodol-
fo Luís, explicou que a iniciativa do Sin-
dicato tem como objetivo principal a for-
mação política da classe trabalhadora e 
dos movimentos sociais. “Afi nal, quem 
sabe mais, luta melhor” – fi nalizou.

O SEEB-MA conclama os bancá-
rios da ativa, aposentados e pen-

sionistas a dizerem NÃO ao ataque aos 
fundos de pensão previsto na Consulta nº 
001/2022 lançada no site da Superinten-
dência Nacional de Previdência Comple-
mentar (PREVIC). A medida é mais um 
passo na tentativa de retirar o patrocínio 
dos bancos públicos à FUNCEF (Cai-
xa), à PREVI (BB), entre outros fundos 
de pensão, o que acarretará prejuízos 

incomensuráveis aos participantes dos 
planos. A Consulta está aberta desde dia 
06/05/2022 e vai até o dia 24/06/2022. 
“Não podemos perder tempo. Nossos be-
nefícios previdenciários estão em risco e, 
sem luta, seremos obrigados a pagar mui-
to mais para manter os nossos direitos. 
Vamos dizer não a esse ataque” – afirmou 
o diretor Eloy Natan. Confira o passo a 
passo para revogar esse ataque no site 
www.bancariosma.org.br!

O SEEB-MA denuncia a tentativa do 
Governo Bolsonaro de desmontar o Banco 
do Nordeste no país. Conforme constatou o 
Sindicato, o banco está sendo enfraquecido, 
sobretudo, pela contratação de uma empre-
sa terceirizada para operar a concessão de 
crédito e o Pronaf em substituição às agên-
cias do BNB. Para o Sindicato, essa inicia-
tiva terá como resultado o fechamento de 
unidades físicas em todo o Brasil; o avanço 
da terceirização no banco; a redução da ca-
pilaridade do BNB; novas reestruturações; 
descomissionamentos; redução do quadro 
de pessoal e, posteriormente, a retirada do 
FNE e a privatização do banco público.

DESCOMISSIONAMENTO
Em tempo, o Sindicato repudia com ve-

emência a medida do Banco do Nordeste 
de descomissionar, arbitrariamente, um 
bancário lotado na agência Chapadinha. O 
funcionário, com mais de 12 anos de Pro-
naf, foi surpreendido no dia 09/05, com a 
perda de sua comissão, sem qualquer avi-
so prévio, sob a mera alegação de não ter 
batido as metas em todos os itens exigidos 
pelo banco, medida essa que já faz parte da 
política de desmonte do BNB  iniciada pelo 
Governo Bolsonaro. Diante disso, o Sindi-
cato não medirá esforços para reverter, polí-
tica ou juridicamente, essa injustiça contra o 
companheiro do BNB de Chapadinha. Por 
nenhum direito a menos, vamos à luta! 

BANCO DO NORDESTE

seeb-ma na luta contra o 
desmonte do bnb

O SEEB-MA participou no dia 
17/05 do 4º Dia Nacional de Luta 

contra a Demissão do Quadro de Apoio do 
Banco da Amazônia. No Maranhão, o ato 
ocorreu em frente à Sede do BASA, no Ca-
lhau, em São Luís. Para a diretora do SEEB, 
Marla Brito, a categoria bancária está ame-
açada e precisa do apoio da sociedade e da 
classe política, a fim de barrar esse ataque 
do Governo Bolsonaro, que prejudicará não 
só os funcionários do quadro de apoio do 
BASA, mas - em um futuro próximo - to-
dos os bancos e empregados públicos.

APOIO PARLAMENTAR
Em reunião no dia 04/05, na sede da As-

sembleia Legislativa, em São Luís, o Sindi-
cato solicitou, ainda, o apoio do Deputado 
Estadual, Zé Inácio, na luta contra as demis-
sões dos funcionários do quadro de apoio do 
BASA. Na oportunidade, o parlamentar se 
comprometeu a defender a causa e a buscar 
a ajuda dos seus pares na ALEMA, a fim de 
fortalecer o Banco da Amazônia, no Estado, 
e impedir o desligamento de seus funcioná-
rios, que são essenciais para o desenvolvi-
mento econômico e social do Maranhão.

banco da amazônia - quadro de apoio

seeb realiza ato e busca apoio contra demissões

CAIXA - ELEIÇÕES FUNCEF

CANDIDATA APOIADA PELO SEEB 
É ELEITA CONSELHEIRA

Apoiada pelo SEEB-MA e parceiros, 
a bancária da Caixa, Ana Fátima Brito, foi 
eleita para o Conselho Deliberativo da Fun-
cef. Diante do resultado, o SEEB-MA agra-
dece aos bancários pela votação em Ana 
Fátima. Além disso, deseja boa sorte aos 
eleitos e espera que as decisões de todos se-
jam favoráveis aos participantes da Funcef.


