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■ Campanha Salarial

SEEB-MA assina CCT 2013/2014 com a Fenaban
e acordos aditivos da Caixa, do BB e do BNB

E

m reunião com a Fenaban realizada na sexta-feira (19/10), em
São Paulo, o SEEB-MA, representado
pelo presidente José Maria Nascimento (à dir.), assinou a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), com vigência
de 01/09/2013 a 31/08/2014.
Na ocasião, o presidente também
assinou os acordos aditivos da Caixa
e do Banco do Brasil. No dia 21/10,
a diretora Edna (detalhe), assinou o
aditivo do BNB, em Fortaleza. Ainda não há previsão para a assinatura
do acordo do Banco da Amazônia.
CONVENÇÃO COLETIVA
A CCT prevê reajuste de 8% sobre
as verbas salariais. Para o piso, a correção é de 8,5% (privados e BASA),
enquanto a PLR tem a mesma fórmula do ano passado, com reajuste ínﬁmo. Os bancos se comprometeram
em efetuar os acertos dos créditos
atrasados na folha de outubro.
Principais itens da CCT
■ Reajuste de 8% sobre salários;
■ Auxílio-refeição: R$23,18/dia;

DESCONTO ASSISTENCIAL
O SEEB-MA lembra ainda que
na folha de novembro haverá a incidência do Desconto Assistencial,
correspondente a 1% das verbas salariais, debitado em uma única vez,
conforme autorizado na assembleia
realizada em 25/07/2013.
■ Correção de 8,5% sobre o piso;
■ Piso passa a ser de R$1.648,12;
■ Cesta / 13ª cesta: R$397,36;

Vale ressaltar que a oposição ao
desconto foi assegurada pelo Sindicato. Os interessados protocolaram
requerimento na secretaria geral no
prazo de 10 (dez) dias, contados a
partir da data de assinatura da Convenção Coletiva, ocorrida no último
dia 19 de outubro.
■ Caixa executivo: R$ 2.229,05;
■ PLR mantém a regra de 2012;
Mais em: www.bancariosma.org.br

■ Horas de greve

Bancário, não assine nenhum termo de compensação de horas

O

SEEB-MA orienta os bancários maranhenses a não assinarem termos pessoais sobre compensação de horas de greve.
Os acordos coletivos, CCT e ACT,
já foram assinados e não há mais nenhum documento para regular o tema.

Em alguns estados, os bancos têm
exigido o cancelamento ou adiamento
de férias, o que também não é permitido.
De acordo com a CCT e os ACTs, as
faltas de greve não serão descontadas e
sim compensadas até o dia 15 de dezembro, com até uma hora-extra diária de se-

gunda a sexta-feira. Além disso, durante
a compensação, o horário de atendimento ao público continua o mesmo.
Diante disso, o SEEB-MA orienta
os bancários a denunciarem qualquer
tipo de pressão sobre a compensação
das horas ou cancelamento de férias!
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■ Editorial
Greve 2013: poderíamos ter conquistado mais...

D

epois de uma longa greve, que
incomodou os banqueiros e o
Governo Federal, nós, grevistas, voltamos ao trabalho com a sensação
de que poderíamos ter conquistado
mais. O reajuste de 8% ﬁcou aquém
das nossas necessidades e também
das possibilidades. Trabalhadores
dos Correios e metalúrgicos, setores
que nem chegam perto da lucratividade do setor ﬁnanceiro, obtiveram o
mesmo índice de reajuste com greves
mais curtas.
A paralisação dos bancários se estendeu por mais tempo por responsabilidade do Governo Dilma, que se
escondeu durante toda a greve atrás

da mesa da Fenaban sem apresentar
uma proposta especíﬁca para os empregados do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNB e do BASA.
Uma postura criminosa de Dilma em
defesa dos banqueiros.
Enquanto para nós, trabalhadores,
faltaram itens importantes, como:
isonomia, respeito à jornada de 6 horas, reposição das perdas salariais e
combate às demissões, para os banqueiros e grandes empresários a festa
foi completa.
O governo Dilma anunciou uma
nova alta nos juros, isenção de impostos no valor de R$58 bilhões, além
da entrega, por uma “pechincha”, da

maior reserva do pré-sal brasileiro.
Por isso, enquanto CONTRAF e
CONTEC cantam vitória em cima
da desgraça alheia, o SEEB-MA quer
chamar os colegas à uma reﬂexão:
não adianta ﬁcar torcendo de longe. Somente com a participação e
união da categoria podemos obter
um resultado diferente nas campanhas salariais.
De nossa parte, seguiremos com
capacidade de luta e pensamento crítico para derrotar às atuais direções
pelegas e construir um sindicalismo
de independência e autonomia frente
a patrões, governos e partidos.

■ Eleições

Eleições dos delegados sindicais 2013/2014
ocorrem de 11 a 13 de novembro

A

s eleições dos(as) delegados(as)
sindicais que exercerão o mandato 2014/2015 serão realizadas de 11 a
13 de novembro nos locais de trabalho
dos candidatos. As inscrições para concorrer ao cargo estão abertas até o dia 04
de novembro.
Mais informações você encontra no
endereço: www.bancariosma.org.br/
paginas/noticias.asp?p=8588.
O processo está sendo coordenado pela Comissão Eleitoral, eleita
em assembleia no dia 1º de outubro e
formada pelos bancários Marcelo (diretor do SEEB-MA/Santander), Wanderley (aposentado/BB) e Eloy Natan
(diretor do SEEB-MA/Caixa).
O SEEB-MA convida os bancários
para participarem de mais este momento importante no calendário de
lutas da categoria, ressaltando que o
delegado sindical é um representante
do Sindicato nas agências.
Sede Recreativa

Música ao vivo aos sábados
na sede recreativa

Bancário: sábado tem música ao
vivo na sede recreativa do Sindicato,
no Turu. Aproveite para experimentar
as opções do bar, que oferece lanches
e a tradicional cerveja gelada. Venha
almoçar e acompanhar as emoções do
Campeonato dos Bancários. Sem dúvida, uma ótima opção de lazer!
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Marcelo Araújo, Wanderley Matos e Eloy Natan - Comissão Eleitoral

Eleições AEBA e AFBNB

Assédio Moral

O SEEB-MA apoia a Chapa AEBA
Livre - Avançar na luta - e a Chapa
AFBNB - Autonomia e Luta - nas
eleições para a escolha das novas diretorias destas entidades. As votações
ocorrerão nos locais de trabalho, no dia
13 de novembro (AEBA) e no dia 14
(AFBNB). Bancário, vote Chapa 1!

O Ministério Público do Trabalho
(MPT) lançou no dia 24/10, uma cartilha sobre assédio moral nos bancos. O
objetivo é consolidar as boas práticas
de prevenção ao assédio moral existentes e mostrar novas linhas de ação
para o seu combate. Faça o download
da cartilha no site do SEEB-MA.

SEEB-MA apoia a Chapa 1
na AEBA e na AFBNB

MPT lança cartilha sobre
assédio moral em bancos

■ Campanha Salarial

Greve forte, acordo rebaixado... Contraf enterra o movimento!

A

adesão massiva dos trabalhadores tornou a greve dos bancários
do Maranhão uma das mais fortes do
país. Já nos primeiros dias de paralisação, 95% das agências foram fechadas
em São Luís e 60% no interior, incluindo
bancos públicos e privados.
Greve forte e organizada
Para o presidente do SEEB-MA, José
Maria Nascimento, a grande mobilização
da categoria decorre de uma campanha
salarial planejada e informativa desde os
encontros regionais. Durante a campanha, o Sindicato visitou diversas agências
e buscou informar a população e a categoria sobre os passos movimento.

Contraf enterra a greve
O presidente parabenizou os bancários maranhenses pela luta, mas lamentou o resultado da greve. “Infelizmente,
enquanto a Contraf-CUT representar a
maioria dos sindicatos do país, teremos
que engolir esses reajustes rebaixados,
muito aquém das reivindicações da categoria” - afirmou.
José Maria ressaltou que a greve no
Maranhão foi encerrada em virtude do
quadro nacional, mas lembrou que nas
assembleias, todas as propostas foram
rejeitadas. “Temos certeza de de que poderíamos conquistar bem mais, se a Contraf-CUT não tivesse mandado as demais
bases cederem, na contramão dos anseios

dos trabalhadores” – destacou.
Sindicato combativo
Durante o movimento, o SEEB-MA
ainda combateu as práticas anti-sindicais
e, em alguns casos, conclamou a população a exigir atendimento nas agências,
que mesmo fechadas, funcionavam internamente atendendo de modo seletivo e
discriminatório.
Acordo rebaixado
Pelo novo acordo da Fenaban, os bancários terão reajuste de 8% sobre as verbas salariais e correção de 8,5% sobre o
piso. A PLR teve a mesma fórmula de
2012, com reajuste ínfimo.

■ PLR

Como ﬁca a PLR dos bancários com as novas
regras de tributação do IR

A

nova lei da PLR (Lei nº 12.832),
que está em vigor desde 1º de
janeiro de 2013, estabelece, dentre outros
aspectos, novos critérios para o cálculo do imposto de renda devido e novas
alíquotas, isentando do pagamento de
imposto valores até R$ 6 mil e criando
alíquotas progressivas mais vantajosas
para os trabalhadores. Os aspectos mais
importantes da nova lei, para os quais os
trabalhadores devem estar atentos, são:
■ 1 - A PLR será tributada exclusivamente na fonte, em separado dos demais
rendimentos recebidos, conforme tabela
progressiva anual específica, e não integrará a base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
■ 2 - Quando houver o pagamento,
num mesmo ano-calendário, de mais de
uma parcela da PLR - como os bancários,
que receberam em março a segunda parcela da PLR relativa a 2012 e em outubro a
antecipação da PLR conquistada na recente
campanha salarial -, o imposto será calcula-

do considerando o total de PLR recebido.
Será deduzido do imposto total assim apurado o valor já retido anteriormente.
■ 3 - Para fins de cálculo do imposto
devido, poderão ser deduzidos pagamentos de pensão alimentícia judicial, mas
não haverá desconto por dependentes.
Por exemplo, um bancário que recebeu
R$ 3 mil em março de 2013 relativo à 2ª
parcela da PLR de 2012 e R$ 6 mil na antecipação da PLR conquistada na recente negociação, o IR será calculado com base na
soma das duas parcelas, ou seja, R$ 9 mil.
Nesse exemplo, o bancário terá uma
dedução de R$ 225,00 quando receber a
antecipação da PLR de 2013 (R$ 9 mil
x 7,5% - R$ 450,00). Essa regra é válida
para todos os bancos públicos e privados.
BANCO DO BRASIL
No BB, não se trata de adiantamento.
Os bancários recebem os valores definidos a cada semestre, de acordo com o resultado semestral. Veja nos casos abaixo

para escriturários e caixas no ano-calendário 2013:
ESCRITURÁRIO
O escriturário recebeu no 1º semestre
R$ 3.970,85, isento de IR porque naquele
momento era menor que R$ 6 mil. Como
recebeu R$ 5.837,15 pelo acordo recém-assinado, a soma da PLR do ano-calendário 2013 atinge R$ 9.808,00, o que, jogado
na nova tabela da lei 12.832, resulta num
imposto retido na fonte de R$ 346,20.
CAIXA EXECUTIVO
O mesmo raciocínio vale para os
caixas executivos do BB. Eles receberam em março R$ 4.370,07 (referente
ao resultado do segundo semestre de
2012). Somados com os R$ 6.236,38 do
acordo que acaba de ser assinado, perfaz uma PLR no ano-calendário de R$
10.606,45, o que correspondente a um
IR de R$ 465,97. Para os comissionados do BB, é aplicada a mesma lógica.
Jornal

3

■ Festa das Crianças

SEEB-MA promove festa em homenagem às crianças

O

Criançada se divertiu com brincadeiras e sorteios de brindes.

Sindicato promoveu, no camarim infantil e na corno dia 12/10, na rida de sacos. Na festa, houve
sede recreativa, em São Luís, ainda distribuição de picolés,
uma festa em comemoração algodões-doces, pipoca e ouao Dia das Crianças.
tros lanches.
O evento foi um sucesso,
Para o diretor Arnaldo
com muitas brincadeiras e sor- Marques, a festa foi uma hoteios de brindes, dentre os quais, menagem digna às crianças
duas bicicletas e um skate.
e deve ser repetida nos próA garotada se divertiu na ximos anos. Conﬁra abaixo
cama elástica, no pembolim, os ganhadores dos prêmios:
■ Nayra Tianne Lima de França – ganhou a bicicleta feminina
■ Marcelo Costa da Rocha Filho – ganhou a bicicleta masculina
■ Matias Raniel Cabral Machado Leite – ganhou um skate
■ Larissa Laura Nobre Nunes dos Santos
■ Eloisa Cristina Rodrigues de Sousa

■ Bancário e Professor

■ Campanha de Sindicalização

MA: decisões sobre o acúmulo SEEB-MA entrega TV sorteada
de cargos continuam em vigor à bancária de Santa Luzia

O

SEEB-MA informa que as decisões judiciais proferidas
pela Justiça do Trabalho
permitindo que os bancários maranhenses acumulem os cargos de professor e bancário continuam
vigentes.
Desse modo, os bancários da base territorial
do Estado do Maranhão
estão protegidos por tais
decisões e, portanto, desobrigados de fazerem
opção de emprego.
SAIBA COMO AGIR
Caso você seja questionado pelo seu empregador, o SEEB-MA sugere
a utilização da seguinte
redação:

"Em resposta ao pedido
de opção de emprego, informo que deixo de tomar
qualquer iniciativa em
vista da decisão judicial
em favor dos bancários
maranhenses, em ação
promovida pelo Sindicato dos Bancários do Maranhão, desde 2011, cujo
teor é de conhecimento
desse banco".
A ação foi movida pelo
SEEB-MA contra a Caixa Econômica Federal, o
Banco do Brasil e o Banco da Amazônia.
Para mais informações,
acesse o site do Sindicato: www.bancariosma.
org.br/paginas/noticias.
asp?p=8406.

Pegadinha do Português

Residente na rua das
goiabeiras.
Os nomes de logradouros públicos
são grafados com iniciais maiúsculas.
Avenida Getúlio Vargas, Bosque das
Mansões, Jardim das Acácias, etc.
Certo: Residente na Rua das Goiabeiras.
Errado: Residente na rua das Goiabeiras.
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A ganhadora da TV foi a bancária do Bradesco, Evilene Santos.

C

om o intuito de promover a Campanha
de Sindicalização, o Sindicato sorteou uma TV LED
32'' entre os bancários que
se ﬁliaram desde janeiro
deste ano na festa em comemoração ao Dia do Bancário realizada em 31 de
agosto.
Na ocasião, quem levou

Insegurança pública

Insegurança: motivo de
orgulho?
A violência no Maranhão triplicou nos
últimos anos. Levantamento feito pelo Ministério da Justiça mostra que o Estado foi
um dos que apresentou maior crescimento
no índice de violência. Entre 2009 e 2011,
somando-se as taxas de homicídios e de
latrocínios, chegamos a um assustador crescimento de 259,3%. Mais um exemplo de
omissão do Governo do Estado.

o prêmio foi Evilene Santos
Vasconcelos, da agência do
Bradesco de Santa Luzia do
Paruá (Regional Pinheiro).
No dia 27/09, a bancária
Evilene (foto) esteve no Sindicato e recebeu o prêmio
das mãos de Targino Júnior,
diretor do SEEB-MA.
Parabéns, Evilene!
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