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■ Campanha Salarial

Bancários decidem entrar em greve por tempo
indeterminado a partir do dia 19 de setembro

Em assembleia, bancários rejeitam proposta da Fenaban e decidem entrar em greve a partir de quinta-feira (19/09).

E

m assembleia realizada no dia
12/09, na sede do SEEB-MA,
em São Luís, os bancários maranhenses decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir do dia 19 de
setembro (quinta-feira). Na ocasião, a
categoria rejeitou, por unanimidade, a
proposta rebaixada da Fenaban.
PROPOSTA REBAIXADA
A deflagração da greve é uma resposta à intransigência dos banqueiros e do Governo Federal (patrão dos
bancos públicos), que ignoraram todas
as reivindicações dos bancários e ofereceram somente 6,1% de reajuste na
última rodada de negociação ocorrida
no dia 05 de setembro.
O índice de 6,1% é considerado rebaixado e insatisfatório diante dos lu-

cros dos bancos e dos baixos salários
pagos à categoria. Para se ter uma ideia,
apenas no primeiro semestre deste ano,
Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa, Santander e HSBC lucraram, juntos, mais de R$29 bilhões.
REIVINDICAÇÕES
Além de reajuste decente de 22%,
os trabalhadores querem avanços nas
demais pautas, como: PLR de 25% do
lucro líquido distribuídos de forma linear, piso do Dieese (R$ 2.860,21), reposição das perdas salariais, isonomia,
contratação de mais bancários, saúde,
segurança, respeito à Lei das Filas,
dentre outras reivindicações.
NOVA ASSEMBLEIA
Os bancários maranhenses se re-

únem novamente, na quarta-feira
(18/09) às 18h, na sede do SEEB-MA,
para definir os últimos detalhes da greve que atingirá bancos públicos e privados. Bancários, compareçam!
CONVOCAÇÃO
O SEEB-MA convoca toda a categoria para participar da greve, fortalecendo os piquetes nas agências. Só
uma grande mobilização será capaz
de pressionar a classe patronal a atender as reivindicações da categoria.
Vale ressaltar que os bancários
estão abertos ao diálogo e esperam
que os banqueiros e o Governo apresentem uma proposta decente até a
quarta-feira (18/09) a fim de evitar o
movimento paredista nacional.

Agora é GREVE!
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■ Editorial
GREVE: todos nós, unidos, podemos fazer a diferença
Vamos precisar de todo mundo
Um mais um é sempre mais que dois
Pra melhor juntar as nossas forças
É só repartir melhor o pão
Recriar o paraíso agora
Para merecer quem vem depois...
O Sal da terra – Beto Guedes

E

stá chegando um momento
decisivo na vida de milhares
de bancários de todo o país. Depois
de meses cumprindo todas as nossas
responsabilidades com os patrões,
é hora de reivindicar o que é nosso
por direito: salário digno e melhores
condições de trabalho.

Vale ressaltar que os banqueiros
têm lucrado cada vez mais nos últimos anos, no entanto, lamentavelmente, eles não atendem com facilidade às reivindicações da categoria.
Os bancos alegam sempre uma série de dificuldades, as mais absurdas
possíveis, como os altos custos da
folha, para não atender nossa pauta.
Por isso, a única alternativa que resta aos bancários é a GREVE.
Mas e nós bancários? O que podemos alegar para não participar
deste momento tão importante onde
se discute questões relacionadas ao
nosso dia a dia e de nossa família,
tais como dinheiro, saúde, segurança

e emprego?
O salário nunca esteve tão achatado, o adoecimento da categoria tem
crescido e os postos de trabalho estão sendo reduzidos.
Por que esperar do banco alguma
solução, se o próprio é o responsável
pela situação em que vivemos? Por
que deixar tudo por conta da diretoria do Sindicato se a luta e as conquistas são de toda a categoria?
A história recente nos mostrou
que a participação de cada um faz
a diferença e torna a vitória possível. Fazer greve é a melhor decisão
que podemos tomar.
Uma boa luta a todos nós!

■ Banco do Nordeste

SEEB-MA participa de negociação com o BNB

N

ão houve avanços na rodada
de negociação realizada com
o BNB no dia 09/09, em Fortaleza.
Mais uma vez, o banco não apresentou propostas sobre temas importantes
para a categoria, como: o PCR, a PLR
Social, o ponto eletrônico, dentre outros.
A diretora do Sindicato, Edna Vasconcelos, cobrou, além das reivindicações da Campanha, transparência
e justiça na apuração dos processos
administrativos de empregados afastados das funções no Maranhão.
A AFBNB não participou da reunião, mas também esteve em pauta.
A Associação - na tentativa de escla-

recer os bancários - solicitou ao BNB
informações sobre o Programa de Incentivo ao Desligamento (PID), que
poderá ser implantado no banco.
O pedido não agradou aos representantes da Contraf-CUT, pois segundo eles, a AFBNB não tem poder
para negociar, logo não deveria obter
informações em primeira mão.
O SEEB-MA repudia a postura da
Contraf, pois enquanto os banqueiros
se unem contra os bancários, a Contraf
enfraquece a luta da categoria, tentando desqualificar a AFBNB, autêntica
e legal representante dos empregados
do Banco do Nordeste.

A diretora Edna representou o SEEB-MA
na mesa de negociação com o BNB.

■ BASA/CAPAF

Justiça suspende liquidação
extrajudicial de planos da Capaf

V

SEEB-MA realizou protesto, em São Luís,
contra a liquididação extrajudicial do plano BD.
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itória! Nos dias 1º e 11 de
setembro, a Justiça concedeu liminares em favor da AABA
e da AEBA, determinando a imediata suspensão da Portaria nº 108
da Previc, que decretou a liquidação dos planos BD e AmazonVida
da CAPAF.
Em ambas as decisões, a juíza
federal Luciana Raquel Tolentino
recusou todos os argumentos utilizados pela Previc, pelo Banco e
pela CAPAF para tentar justificar
a liquidação extrajudicial dos planos de previdência.

Segundo a juíza, a Lei Complementar 109/2001 "não deixa dúvidas de que a liquidação extrajudicial é medida que atinge a entidade
de previdência [CAPAF], não um
plano específico" - ao contrário do
que foi afirmado pela Previc.
Diante de mais esta vitória
maiúscula, o SEEB-MA tranquiliza os vinculados ao plano BD e
orienta: não entregue seu direito, o
fim do impasse está próximo. Os
trabalhadores triunfarão contra os
abusos do BASA e da CAPAF!
Parabéns à Justiça e aos bancários!

■ Banco do Brasil

■ Caixa Econômica

Terceirização avança na área MTE comprova extrapolação
meio do Banco do Brasil
de jornada em Açailândia

Sindicato denuncia extrapolação de jornada e
atendimento discriminatório em agências da Caixa.

O

Banco do Brasil iniciou um processo de
terceirização que pode resultar
no desmonte de toda sua área
meio nos próximos anos.
O banco pretende que a empresa Cobra realize os serviços
hoje feitos pelos CENOPs e
GENOPs no país.
Trata-se claramente de uma
terceirização fraudulenta, utilizando-se uma empresa na qual
o BB possui maioria acionária
para realizar atividades tipicamente bancárias.
O BB alterou o estatuto da
Cobra em 30 de abril de 2013.
A companhia agora tem o
nome fantasia "BB Tecnologia
e Serviços". Assim, fica pare-

cendo que se trata de um departamento do Banco do Brasil
e não de uma empresa à parte,
como verdadeiramente é.
No entanto, todas as decisões dos tribunais superiores de
Brasília proíbem a terceirização
da atividade fim de uma empresa. No entanto, se o Projeto
de Lei 4.330 for aprovado, esta
situação será alterada. Mas, por
enquanto, para o TST, a terceirização na atividade fim da empresa é ilegal, exceto no caso do
trabalho temporário.
Por isso, o SEEB-MA pede
o arquivamento do Projeto
de Lei 4.330! Saiba mais no site
do Sindicato!

A

pós denúncia do Sindicato, uma vistoria
do Ministério do Trabalho
comprovou a ocorrência de
extrapolação de jornada na
agência da Caixa, em Açailândia. Segundo a autuação
do MTE, bancários chegam
a fazer mais de quatro horas
extras por dia, quando a CLT
só permite o máximo de duas
horas extras.
Para o diretor do Sindicato, Targino Júnior, infelizmente esta não é uma
situação verificada somente
em Açailândia, mas em todo
o Estado. “A Caixa vem
abrindo novas agências, mas
não contrata funcionários na

mesma velocidade, acarretando sobrecarga de trabalho
aos empregados”.
Além disso, o Sindicato
recebeu denúncias de que
o banco tem se recusado a
prestar certos tipos de atendimento, obrigando clientes a realizarem até mesmo
abertura de contas nas lotéricas e correspondentes bancários.
Diversas denúncias de
extrapolação de jornada nos
bancos feitas pelo Sindicato
estão protocoladas no Ministério do Trabalho. No entanto, falta uma maior estrutura do órgão para fiscalizar
e punir este tipo de infração.

■ Caixa Econômica

■ BASA/CAPAF

■ Dica Jurídica

Foi publicado no dia 12/09 acórdão do
TRT confirmando decisão de 1ª instância
que permite aos empregados vinculados
ao REG-REPLAN a migração para o
novo PFG criado, em 2010, pela Caixa.
O SEEB-MA obteve decisão favorável
em 1ª instância, mas um recurso do banco
havia suspendido os efeitos da decisão.Agora, com a negação do recurso pela Justiça, a
Caixa está obrigada a reabrir a migração para
o novo PFG e também permitir a participação dos empregados do REG-REPLAN
nos processo seletivos internos (PSI).
O Tribunal constatou que as exigências
da Caixa para o PFG eram abusivas e violadoras de direitos trabalhistas como a necessidade de renúncia de direitos, além de
ferir o princípio da igualdade presente na
Constituição Federal. Este foi mais um absurdo praticado pela Caixa que o Sindicato
conseguiu reverter no Judiciário. Mais uma
vitória! Saiba mais no site do Sindicato!

O perito judicial Benedito Ribeiro da
Graça Neto, nomeado pela Justiça para
apurar o déficit atualizado da CAPAF,
o qual deve ser arcado exclusivamente pelo BASA, apresentou seu laudo
informando que o valor devido pelo
Banco para a Caixa de Previdência é
de R$1.445.158.888,34, inclusive abatidos os valores já repassados para pagamento dos benefícios dos associados
por causa da ação que tramita na Justiça
do Trabalho, em Belém.
A perícia se deu nos autos do Processo 1164/2001 da 1ª Vara do Trabalho de São Luís, ação movida pelo
SEEB-MA, quando da implantação
do plano AmazonVida, solicitando
que o BASA arcasse com o déficit da
CAPAF que, na época, era um pouco
menos de R$500 milhões.
A assessoria jurídica do SEEB-MA já
deu parecer favorável ao laudo.

A Constituição Federal, em seu artigo 9º, e a Lei nº 7.783/89 asseguram
o direito de greve a todo trabalhador,
competindo-lhe a oportunidade de
exercê-lo.
Considera-se legítimo o exercício de
greve, com a suspensão coletiva temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação de serviços, quando o empregador
ou a entidade patronal correspondentes
tiverem sido pré-avisadas 72h nas atividades essenciais e 48h nas demais.
São assegurados aos grevistas: o
emprego de meios pacíficos tendentes
a persuadir os trabalhadores a aderirem
à greve e a arrecadação de fundos e a
livre divulgação do movimento.
A empresa não poderá adotar meios
para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como
capazes de frustrar a divulgação do
movimento.

Justiça coloca um fim à Perito define déficit a
discriminação no PFG ser pago pelo BASA

Constituição garante
o direito à GREVE

Jornal

3

■ Dia do Bancário

Bancários comemoram seu dia com grande festa

Confraternização reuniu cerca de 900 pessoas na sede recreativa do SEEB-MA, em São Luís.

O

s bancários comemoraram seu
dia em uma grande confraternização realizada no sábado (31/08),
na sede recreativa do SEEB-MA, em
São Luís. Cerca de novecentas pessoas prestigiaram o evento.
A animação da festa ficou por
conta de James Brito e Garrincha,
que cantaram o melhor da música

nacional.
Pela manhã, foi realizado o Torneio
Início de Futebol 2013, tendo como
campeão o Bradesco Completo.
Na festa, o SEEB-MA sorteou
ainda uma televisão LED 32'' entre os
bancários filiados desde janeiro. Quem
levou o prêmio foi Evilene Santos
Vasconcelos, do Bradesco de Santa

Luzia do Paruá (Regional Pinheiro).
O diretor de assuntos socioculturais
do Sindicato, Arnaldo Marques,
ressaltou que a comemoração pelo
Dia do Bancário, além de entreter, visa
integrar ainda mais os bancários do
Estado, com o intuito de mobilizar e
fortalecer a categoria, especialmente,
neste período de Campanha Salarial.

■ Torneio Início São Luís

Bradesco Completo campeão

O

Bradesco Completo venceu o BNB por 4 x 0 e
sagrou-se campeão do Torneio
Início de Futebol 2013 disputado no dia 31/08, na sede recreativa do Sindicato, em São Luís.
Vando Matos, Paulo Roberto e Francisco (2) marcaram os gols do título. O
Bradesco faturou ainda os
troféus de artilheiro, com
Paulo Roberto (4 gols), e de
goleiro menos vazado, com

Diogo (3 gols sofridos).
Os troféus e medalhas foram entregues aos times pelos diretores do SEEB-MA.
O time do Banco do Brasil
ficou em terceiro lugar por
critérios de aproveitamento.
O Torneio Início de Futebol serviu como aquecimento para o 34º Campeonato
dos Bancários de São Luís,
que atualmente se encontra
na segunda rodada!

■ Feriado Bancário

■ Formação Sindical

O deputado Bira do Pindaré apresentou Projeto de Lei que institui
feriado estadual todo dia 28 de agosto, Dia do Bancário. O Projeto
ainda vai ser votado na Assembleia Legislativa. Vamos aguardar!

O SEEB-MApromove, em dezembro, o curso sobre Noções de
Direito Coletivo do Trabalho, que será ministrado pelo advogado
Diego Maranhão.As inscrições já estão abertas no site do Sindicato!

Pegadinha do Português
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Campeão do Torneio Início, Bradesco Completo
surge como favorito no 34º Campeonato Bancário!

Espionagem na Petrobras

Ao invés de jantar, saiu
para caminhar.

Dilma vai leiloar pré-sal
mesmo após espionagem

Há confusão no uso das expressões
"ao invés de" e "em vez de". Ao invés
de indica situação oposta. Em vez de
assinala, simples troca, escolha. Ex:
Ao invés de sorrir, ela chorou. (chorar é
diretamente oposto a sorrir). Na frase do
título, jantar não é o oposto de caminhar.
Logo, escreve-se corretamente:
Em vez de jantar, saiu para caminhar.

Em junho, o mundo descobriu a existência de um sistema de espionagem comandado pelos EUA. A espionagem atingiu
dados sigilosos sobre a Petrobras, maior
empresa do Brasil. Apesar disso, Dilma já
confirmou para outubro, o leilão do pré-sal,
o Campo de Libra, para as grandes empresas estrangeiras. O SEEB-MAdefende que
o Petróleo tem que ser do povo brasileiro!
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