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■ Reivindicação

Sindicato cobra contratações e fim das demissões

O

s bancos privados fecharam sete
mil postos de trabalho em todo
o país apenas no primeiro semestre deste
ano. No Maranhão, o panorama é o mesmo, com Bradesco e Santander liderando
o ranking de demissões. Além dos cortes,
os bancos também têm aumentado a rotatividade de mão de obra, com o intuito
de reduzir ainda mais os custos.
LUCROS ALTOS
Para o SEEB-MA, as demissões não
se justificam diante dos lucros dessas
instituições. O Bradesco, por exemplo,
lucrou R$8,8 bilhões nos últimos nove
meses, enquanto o Santander alcançou
a marca de R$ 4,3 bilhões no mesmo
período.
BANCOS PÚBLICOS
Segundo dados do Cadastro Geral de
Emprego e Desemprego (Caged), o número de desligamentos de bancários é
maior que o de contratações no Maranhão.

Bradesco lidera ranking
de demissões imotivadas
no Maranhão.
Nos bancos públicos, apesar das recentes
convocações, o déficit de empregados
também é grande, ainda mais com a abertura de novas agências no Estado.
Com base nesses dados, é possível
explicar o porquê das filas, da superlotação, do acúmulo de funções, da
sobrecarga de trabalho, dentre outros
problemas enfrentados diariamente por

■ Formação Sindical

Curso sobre Direito Coletivo em dezembro

O

SEEB-MA realiza no dia 14 de
dezembro, das 8h às 18h, na sede
do Sindicato, na Rua do Sol, Centro de São
Luís, o Curso sobre Noções de Direito Coletivo do Trabalho com o advogado Diego
Maranhão. Diego é integrante do Escritório Macieira, Nunes e Zagalo, responsável
pela assessoria jurídica do Sindicato.

ATENÇÃO, BANCÁRIOS!
O Sindicato informa aos bancários
sindicalizados de outras cidades do Estado que serão ressarcidas as despesas com
transporte e a hospedagem será gratuita no
alojamento do SEEB-MA.

bancários, clientes e usuários nas agências do Maranhão.
MAIS CONTRATAÇÕES JÁ!
Diante disso, por condições dignas de
trabalho e de atendimento ao público, o
SEEB-MA cobra o fim das demissões
imotivadas e a contratação imediata de
mais bancários!
Novo Convênio

SEEB-MA firma convênio
com a AABB de Caxias

OBJETIVO E PÚBLICO ALVO
O curso tem como objetivo atualizar
dirigentes, delegados sindicais, bancários e estudantes sobre o direito coletivo do trabalho em vigor.

INSCRIÇÕES ABERTAS
Os interessados devem se inscrever
pela Internet através do endereço: www.
bancariosma.org.br/paginas/noticias.
asp?p=8658. Para mais informações, ligue: (98) 3311-3522 ou (98) 3311-3513.
Bancário, participe!

O SEEB-MA firmou convênio com a
AABB de Caxias. A partir de agora, qualquer bancário que se tornar sócio do clube
pagará apenas R$67 mensais, mesmo valor
cobrado para os empregados do BB. Além
disso, não será preciso pagar a joia prevista
no Estatuto do clube. Um grande desconto!

Correção do FGTS
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■ Banco do Brasil

Banco da Amazônia

Sindicato cobra condições dignas de
trabalho no Banco do Brasil

SEEB-MA cobrou, dentre outros pontos,
a contratação de mais bancários.

O

SEEB-MA, representado pelo
presidente José Maria Nascimento e pelo diretor Targino Júnior, reuniu-se com o superintendente regional
do Banco do Brasil, Alaércio Dutra, e
o gerente de administração, Caio Mário
Vieira, na terça-feira (12/11).
Os dirigentes do SEEB-MA apresentaram diversas demandas de bancários de agências da Capital e de outras cidades do Estado.
Uma delas se refere aos funcionários de correspondentes bancários,
que têm trabalhado no interior de uma
agência no Renascença, em São Luís,
conforme comprovou a diretoria do
SEEB-MA, em visita ao local. A situação contraria a resolução 4.035 do
Banco Central que, explicitamente,

proíbe tal situação. O superintendente
do Banco do Brasil garantiu que buscará a solução para o caso.
Dentre outros questionamentos
apresentados pelo SEEB-MA, está o
caso específico da agência Barreirinhas, que tem no quadro de funcionários um gerente de relacionamento
virtual, o que é inaceitável na visão do
Sindicato.
O SEEB-MA, por sua vez, continua a defender a contratação de mais
bancários, para que, assim, venha a ser
oferecido atendimento digno ao público. Alaércio Dutra informou que uma
análise do quadro de funcionários do
BB será realizada, para adequar o número de bancários, de acordo com a
necessidade das agências.

■ CORREÇÃO DO FGTS

SEEB-MA ajuizou ação na
Justiça Federal, em Brasília, reivindicando a revisão dos saldos do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS). A ação pede a
reposição das perdas acumuladas,
que chegam a 88,3%, devido à correção errada da Taxa de Referência
(TR) que é aplicada sobre o FGTS.
Para se ter uma ideia, desde 1999,
o Governo Federal não aplica a TR
de acordo com a inflação anual, o que
tem defasado o dinheiro do trabalhador. Em 2012, o índice de reajuste da
Taxa de Referência chegou à zero,
ou seja, o FGTS passou a ficar sem
correção. “Por exemplo, um cidadão
que tinha R$1 mil em 1999 tem hoje,
com a correção errada da TR, apenas
R$1.340,47, sendo que os cálculos
corretos indicam que a mesma conta
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SEEB-MA e Banco da Amazônia
assinaram no dia 30/10, em Belém,
o Termo de Ajuste Preliminar à CCT
2013/2014. Na ocasião, o Sindicato foi representado pelo diretor da
AEBA, Sílvio Kanner (de branco).
AEBA

Chapa apoiada pelo SEEB
vence com 74% dos votos

A Chapa 1: AEBA Livre - Avançar
na Luta, encabeçada por Sílvio Kanner,
venceu a eleição para a nova diretoria da
AEBA (triênio 2014/2016). A vitória da
Chapa 1, apoiada pelo SEEB-MA, representa um avanço para os trabalhadores do
BASA, pois defende seus reais interesses.
Isonomia

SEEB-MA vai à Justiça reivindicar perdas
no FGTS impostas pelo Governo

O

SEEB-MA assina acordo
preliminar com o BASA

deveria ter R$ 2.586,44.”
Por isso, o SEEB-MA buscou
a Justiça postulando as diferenças
acumuladas entre 1999 e 2012. Vale
ressaltar que apenas os bancários
sindicalizados estão incluídos na
ação. Se você não é sindicalizado,
procure o Sindicato.
PAGAMENTO
Sobre os valores a serem recebidos e as formas de sacar o dinheiro,
dependerá da cada caso, de acordo
com a decisão da Justiça. A tendência é que só possam sacar os recursos
quem já adquiriu esse direito, como
os demitidos sem justa causa e os
aposentados. Em outros casos, a vitória na Justiça significará o aumento
do valor do fundo, para quando o trabalhador puder sacá-lo.

Deputado emite parecer
contrário ao PL da Isonomia

O deputado Devanir Ribeiro (PT/SP)
anunciou parecer contrário ao projeto de
lei da isonomia, que visa igualar os direitos e benefícios entre novos e antigos
empregados dos bancos federais.
O parlamentar alegou que o PL é
"incompatível financeiramente". Para o
SEEB-MA, é vergonhoso falar de “incompatibilidade financeira” enquanto, no
Brasil, impera a farra dos “supersalários”
em todas as esferas do poder público.
Diante disso, o SEEB-MA pretende
intensificar a luta pela isonomia e pela
valorização dos empregados dos bancos
públicos federais. Isonomia já!

Previsão Orçamentária 2014
A direção do Sindicato dos Bancários do Maranhão (SEEB-MA) divulga os dados da previsão
orçamentária para o exercício de 2014 e convida a categoria para a assembleia de deliberação
no sábado (30/11) às 15h, na sede do SEEB-MA, na Rua do Sol, Centro de São Luís. Bancário,
analise os dados, participe da assembleia e decida! A proposta na íntegra pode ser acessada em
http://www.bancariosma.org.br/paginas/noticias.asp?p=8779.
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■ Confraternização

Confraternização de Fim de Ano será realizada no
dia 07 de dezembro em São Luís e em Imperatriz

O

SEEB-MA convida todos os bancários para a Confraternização de
Fim de Ano, que será realizada no dia 07/12
(sábado), na sede recreativa, em São Luís.
Na ocasião, será conhecido o campeão do
34º Campeonato de Futebol dos Bancários
da Capital. Durante a festa, haverá sorteio de
brindes, dentre os quais, uma TV LED 32’’.
Após o meio-dia, será servido o tradicional

churrasco. A animação da festa ficará por
conta de André e Cristina, grupo Simplicidade e Banda Mãe Juanna.Acomida é gratuita
e a cerveja custará apenas R$2,50. Refrigerante, água e picolé serão liberados.
IMPERATRIZ
Em Imperatriz, a confraternização também ocorre no dia 07 de dezembro, naAsso-

■ Palestra

Sindicato promove palestra
sobre timidez no dia 30/11

O

SEEB-MA promove
no dia 30/11, a partir das
16h, na sede da entidade, em São
Luís, uma palestra sobre timidez
com a psicóloga Regina Neves.
Na palestra serão discutidos,
dentre outros temas, os com-

portamentos que dificultam o
relacionamento interpessoal no
trabalho e/ou na família.
O Sindicato informa que o
evento é gratuito e aberto para
estudantes e trabalhadores em
geral. Bancário, participe!
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■ Insegurança Bancária

SEEB cobra ação efetiva do
Governo contra a violência

N

o programa Bancários em Ação do dia
05/11, os diretores Eloy Natan
e Regina Sanches, cobraram
uma resposta efetiva do poder
público contra a violência que
assola o Maranhão.
Os diretores lembraram que
a categoria bancária tem sido
alvo constante da bandidagem.
Eles citaram, como exemplo,
os assassinatos dos bancários
Jimmy Sousa e Jether Joran,
ocorridos em abril deste ano,
mas que até hoje continuam
sem solução.
Além de homicídios, a categoria ainda tem que conviver

Pegadinha do Português

Greve no Futebol

O problema da frase acima é o seguinte:
sempre que utilizar verbo de ligação,
principalmente o verbo ser, e não houver
elemento modificador do sujeito (artigo,
adjetivo, numeral), tanto o verbo quanto o
predicativo do sujeito devem permanecer
na forma masculina, singular. Caso
contrário, ambos - o verbo e o predicativo concordam com o modificador.
O certo é dizer:
"É proibido entrada..." ou "É
proibida a entrada...!"

Entrou para história do futebol o protesto realizado pelos jogadores na 34º rodada do Brasileirão 2013. Eles cruzaram
os braços por um minuto em protesto
pelo excesso de partidas imposto pela
CBF e pela Globo. Os atletas reivindicam
férias de 30 dias, pré-temporada maior e
punição para os times que não pagam em
dia. Os donos de clubes e a Globo temem
uma possível greve. Às vesperas da Copa
do Mundo, isso poderia ser o estopim
para uma nova onda de protestos no país.

"É proibida entrada
de estranhos" (Fonte: Uol)
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ciaçãoAtlética do Banco do Brasil (AABB).
O início da festa será marcado pela final
do 3º Campeonato de Futebol da Regional.
Após o futebol, os bancários poderão deliciar
um saboroso churrasco ao som do sertanejo universitário de Bruno Sampaio e Josué.
Uma TV LED 32'' também será sorteada!
Mais informações, você confere no site
do Sindicato.

Jogadoresameaçamentrar
em greve no Brasil

com o medo dos assaltos e dos
“sapatinhos”, crime onde a família do bancário também é
feita refém. "A insegurança tem
feito com que muitos desses trabalhadores desistam da profissão" - afirmou a diretora de saúde e segurança, Regina Sanches.
Segundo dados coletados
pelo SEEB-MA, o Maranhão
já contabiliza em 2013, 10 assaltos a banco, 19 saidinhas
bancárias e 33 arrombamentos
de caixas eletrônicos, sem contar as ocorrências frustradas e os
sapatinhos. Diante da violência
crescente, está mais do que na
hora do Governo do Estado agir.
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