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■ Campanha Salarial 2012

Lançada a Campanha Salarial

Na terça-feira (14/08), o SEEB-MA
lançou oficialmente a Campanha Salarial dos Bancários no Maranhão. O ato
ocorreu em frente à agência do BB da
Praça Deodoro, no Centro de São Luís.
As principais reivindicações da
categoria são: reajuste salarial de
23%, PLR de 25% do lucro líquido
distribuídos de forma linear, reposição das perdas salariais acumuladas, contratação de mais bancários e
respeito à Lei das Filas.
O presidente do SEEB-MA, José
Maria Nascimento, ressaltou que os
banqueiros e o Governo têm totais condições de atender os pedidos da categoria, considerando os lucros recordes

obtidos a cada ano.
Apenas no primeiro semestre de
2012, os seis maiores bancos do país
(Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa e HSBC) lucraram aproximadamente 25 bilhões. No entanto,
os banqueiros não têm investido em
melhorias para os empregados. Pelo
contrário, eles têm demitido sem justa
causa, principalmente, nos bancos privados. Isso é inaceitável" - criticou.
Para José Maria, é de fundamental
importância o fortalecimento da mobilização e a conscientização da sociedade
para alcançar a vitória nesta campanha.
"É hora de luta. Vamos mobilizar e conscientizar para conquistar" - finalizou.

■ Principais reivindicações
dos bancários do Maranhão
1. Reajuste salarial de 23%;
2. PLR de 25% do lucro líquido;
3. Reposição das perdas salariais;
4. Contratação de mais bancários;
5. Respeito à Lei das Filas;
6. Respeito à jornada de 6h;
7. Isonomia, entre outros.
A pauta completa você confere no site do
SEEB-MA: www.bancariosma.org.br.

■ CEF, BB e Fenaban
SEEB-MA, RN e Bauru/SP
entregam pauta conjunta

Nos dias 06 e 07 de agosto, os diretores Targino Júnior (SEEB-MA), Marcos Tinoco (SEEB-RN) e Beto Castilho
(SEEB Bauru) entregaram a pauta conjunta de reivindicações aos representantes do BB, da CEF e da Fenaban. As
reuniões ocorreram em Brasília e São
Paulo. Enquanto isso, a Contraf-CUT e
a Contec voltaram a apresentar uma pauta rebaixada, pedindo apenas 10,25% de
reajuste. Como de costume, a Contraf
não cobrou a reposição das perdas salariais, que achatam os salários e prejudicam a qualidade de vida dos bancários.

■ Banco da Amazônia
SEEB-MA e AEBA entregam
pauta específica ao BASA

O presidente do SEEB-MA, José Maria Nascimento, e o diretor da AEBA,
Marlon Palheta, entregaram a pauta específica de reivindicações ao Banco da
Amazônia. Na reunião, realizada no dia
09/08, em Belém, José Maria assegurou
que o SEEB-MA participará de todas as
rodadas de negociações até o fechamento do acordo com o banco. José Maria
e Marlon Palheta foram recebidos pelo
diretor de gestão de recursos do BASA,
Wilson Evaristo (à esquerda na foto).

■ Editorial

Outra vez... Contraf abre mão de cobrar
direitos dos bancários

As conferências que definem
as pautas de reivindicação dos
bancários finalizaram. É hora
de pressionar os banqueiros e
o Governo para alcançar um
bom acordo nas negociações.
Se necessário, entrar em greve
assim como fizeram milhares de
servidores públicos federais.
É uma piada a pauta rebaixada
da Contraf/CUT, anuída pela
Contec, que reivindicam não um
reajuste salarial, mas uma gorjeta
de 10%, à revelia da verdadeira
necessidade dos bancários e muito
distante daquilo que os patrões
devem à categoria.
Pensam que os bancários se
esqueceram do ano passado? Os
empregados do Banco Regional

de Brasília (BRB) conseguiram a
correção salarial de 17,45%. Este
ano, o Banpará aprovisionou recursos com expectativa de concessão de reajuste à base de 13%,
sendo surpreendidos, contudo,
com o pedido da “confederação
patronal” (Contraf/CUT).
Para quem deveria defender
os direitos de uma categoria, é
incompreensível uma postura
distanciada dos reais interesses
da base. Entretanto, para quem
já não faz a menor cerimônia em
se reafirmar como parceiro dos
patrões isso não tem a menor
importância. Ignorar os grandes
lucros obtidos pelos bancos na
última década e o achatamento
salarial dos bancários significa

■ Banco do Brasil

SEEB-MA faz vistorias
em agências do BB

emitir uma certidão de descaso
para com os bancários.
Os Sindicatos do Maranhão, de
Bauru (SP) e do Rio Grande do
Norte continuam a respeitar os
fóruns da categoria, discutindo
com a base e definindo o conjunto
das reivindicações de forma
democrática. Nessas bases, foi
aprovado o índice de reajuste
salarial de 23%, representativo
das perdas acumuladas na rede
privada e compatível com a
lucratividade dos bancos.
Mas, tenhamos a certeza de
que qualquer que seja o índice
a ser conquistado dependerá da
mobilização de toda a categoria
e da participação de cada um na
construção da trincheira de luta.

■ Notícias rápidas
Como parte da Campanha de Sindicalização
2012, o SEEB-MA sorteará um televisor 32” na
confraternização pelo Dia do Bancário, que será
realizada no sábado (25/08), na sede recreativa do
SEEB-MA, no Turu. Participarão do sorteio os
bancários sindicalizados no período de 02/01/2012
a 24/08/2012. Não perca tempo, sindicalize-se!

COMISSÃO DE ÉTICA

Eleita Comissão de Ética do SEEB-MA

Em vistorias realizadas
nos dias 07 e 10 de agosto, o SEEB-MA constatou
irregularidades em duas
agências do BB no Centro
de São Luís. Na unidade
Palácio dos Leões (foto), o
problema era o mau cheiro.
Segundo denúncias, um forte odor de cola impregnou o
ambiente, impossibilitando
a permanência de bancários
e clientes no local. O Sindicato entrou em contato com
o setor de engenharia do ban2
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co para resolver o problema.
Agência Reviver
Na agência Reviver, parte do forro de gesso do refeitório desabou colocando em
risco a saúde e a integridade
física de bancários e terceirizados. O banco se comprometeu em isolar a área,
mas o Sindicato solicitou
um laudo técnico da Vigilância Sanitária para que o
problema seja solucionado.

Em conformidade com o Artigo 66 do Estatuto, os
bancários que participaram da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 18/08 elegeram a Comissão de Ética do SEEB-MA para a gestão 2012/2015. A
Comissão faz parte do Sistema Diretivo do Sindicato
e é composta por 15 (quinze) bancários, cujos nomes
estão relacionados no site www.bancariosma.org.br.
INSCRIÇÕES ABERTAS

Curso de CPA-20 em Imperatriz

O SEEB-MA informa que estão abertas as inscrições para o Curso Preparatório de Certificação da ANBIMA (CPA-20) em Imperatriz. O curso será ministrado pelo professor Cláudio Raposo, nos dias 14, 15
e 16 de setembro. Mais informações na sede regional
do SEEB-MA pelo número: (99) 3525-3351 ou no site
do Sindicato: www.bancariosma.org.br.

■ Caixa Econômica

Vitória! Analistas recebem pagamento
de horas extras na sede do SEEB-MA

Os analistas da Caixa receberam
no dia 25/07 os cheques referentes
ao pagamento das horas extras trabalhadas após a jornada de 6h.
Tal conquista decorre da iniciativa do Sindicato dos Bancários do
Maranhão que foi buscar na Justiça o cumprimento da jornada de
6h para os trabalhadores, conforme
previsto na legislação.
Ressalta-se que o SEEB-MA foi

■ BASA/CAPAF

um dos poucos sindicatos no Brasil
que empreendeu esta luta em favor
dos seus associados. A maioria não
seguiu o mesmo caminho.
O SEEB-MA busca igual direito
para todos os bancários maranhenses detentores de função comissionada de nível não gerencial. Para
atingir este objetivo, o Sindicato
entrou com várias ações desta natureza na Justiça do Trabalho.

■ Caixa Econômica

Honorários são
devolvidos aos
analistas

Os beneficiários do processo
2390/2005 da 5ª Vara do Trabalho movido pelo SEEB-MA contra a Caixa Econômica Federal
receberam o valor que foi deduzido a título de honorários advocatícios, em virtude da existência de condenação de honorários
sucumbenciais na referida ação,
mas que ainda não foram objeto
da execução, e que por tal razão
gerou o desconto a princípio.
Cabe ser esclarecido, que ao
contrário do que foi informado
pela executada, não houve nos
autos depósito da referida parcela honorária, posto que a mesma
sequer foi calculada pela Justiça
e a Caixa não incluiu em seus
cálculos, apesar de conhecer a
condenação.
Portanto, a execução prosseguirá tanto com relação aos honorários advocatícios, quanto em
relação à diferença do crédito total dos substituídos, posto que os
dois cálculos efetuados pela Caixa são inferiores ao valor devido.
Os cheques foram entregues
aos beneficiários pelo setor jurídico do Sindicato.

■ Homenagem

Alerta aos bancários
sobre a CAPAF

SEEB realiza celebração ecumênica em
memória do ex-presidente David Sá

O presidente do Banco da Amazônia, Abdias José de Sousa Júnior, e o
interventor da CAPAF, Nivaldo Alves Nunes, apresentaram aos bancários do BASA a informação de que o
prazo para a adesão aos novos planos
saldados de benefícios da CAPAF
foi reaberto.
A despeito de mais esta investida
da CAPAF, na qual tenta convencer
os bancários, pensionistas e aposentados do BASA vinculados ao Plano
de Benefícios Definidos da CAPAF,
o SEEB-MA reafirma o entendimento de que nenhum destes trabalhadores deve migrar para o
plano proposto pelo banco.
Diga não à migração! Não à entrega de direitos!

O Sindicato dos Bancários do
Maranhão realizou no dia 14/08
uma celebração ecumênica em memória do seu ex-presidente, David
Sá Barros. Diretores e funcionários
do Sindicato, além de bancários,
amigos e familiares do saudoso David se reuniram para homenageá-lo
no auditório Che Guevara, na sede

do SEEB-MA, no Centro.
David Sá Barros faleceu no dia
14 de agosto de 2011, aos 47 anos,
vítima de parada respiratória, no
Hospital São Domingos, em São
Luís. Ele participou do movimento
sindical por mais de 20 anos e presidiu o SEEB-MA durante o biênio
2009-2011.
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■ Confraternização

Dia do Bancário: festa será neste sábado (25/08)
Garanta o seu convite e participe!
Vem aí a festa em homenagem ao Dia do Bancário! É neste
sábado (25/08), na sede recreativa do Sindicato, no Turu.
O Torneio Início começa às 8h e dá o pontapé inicial ao
XXXIII Campeonato de Futebol dos Bancários.
Após o meio-dia será servido aquele tradicional churrasco
ao som de muita MPB e MPM. A comida e o refrigerante
são gratuitos. A cerveja será vendida por apenas R$ 2,50 a
unidade.
Acesso ao local do evento:
a) Bancário sindicalizado – apresentar documento de
identificação, com foto;
b) Os dependentes (cônjuge e filho menor, inscritos no
Sindicato) – apresentar os convites que estarão disponíveis
na sede do SEEB, à Rua do Sol, 413/417 – Centro;
c) OS CONVIDADOS (amigos e parentes) - os bancários
sindicalizados terão que adquirir senhas na secretaria geral do
sindicato, ao preço de R$ 25,00 (vinte e cinco reais)/pessoa.

■ Caixa Econômica

ITZ: agência da Caixa
está sucateada
O SEEB-MA, por meio
da Diretoria Regional de
Imperatriz, constatou as péssimas condições de trabalho e atendimento na Caixa
(agência Praça Brasil).
Dentre os problemas que
mais afligem os bancários
destacam-se: o quadro escasso de empregados, metas
abusivas, extrapolação da
jornada de 6h, assédio moral, ar-condicionado com
defeito, calor, mau cheiro e
desrespeito à Lei das Filas.
Segundo denúncias, a
agência está sucateada, colocando em risco a saúde de
empregados e clientes. Para
o diretor do SEEB-MA,
Cássio Valdenor, tal situação

é inaceitável, tendo em vista
que o banco lucrou quase R$
3 bilhões apenas no primeiro
semestre deste ano.
O Sindicato já protocolou denúncia no Ministério
do Trabalho e no Ministério
Público do Trabalho. O primeiro garantiu que fará uma
vistoria até o final deste mês
e o segundo ainda não se
manifestou.
O SEEB-MA repudia a
omissão e a falta de compromisso da Caixa com
seus empregados e cobra
soluções imediatas para
os problemas detectados,
caso contrário, paralisará
a agência por tempo indeterminado.

Pegadinha do Português

Cheguei tarde em
casa...

Ninguém chega tarde em casa,
pois o verbo chegar, ao indicar
destino, não admite a preposição em.
Neste caso, o correto é utilizar a.
Certo: Cheguei tarde a casa.
Errado: Cheguei tarde em casa.
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■ Santander

SEEB-MA paralisa
Santander do Tirirical

O SEEB-MA paralisou
no dia 26/07 a agência do
Santander Tirirical. O Sindicato cobra a contratação
de mais bancários, melhores condições de trabalho
e atendimento, o fim das
demissões imotivadas, da
sobrecarga de trabalho e do

Servidores Federais

Ideli Salvatti: greve não é
'prioridade' do governo
Ministra das Relações Institucionais destacou que a presidente Dilma
estaria "centralizando as suas forças"
no combate à crise econômica e na
possibilidade de demissões na indústria. Ideli avaliou que, no momento,
a restruturação de carreira do funcionalismo não está em debate.

assédio moral. Caso o Santander permaneça em silêncio e não tome as providências para a solução desses
problemas, o Sindicato intensificará os protestos e paralisará agências por tempo
indeterminado.

EXPEDIENTE
Publicação Mensal do Sindicato dos
Bancários do Maranhão
Gestão “Unidade, Resistência e Luta”
Fone: 3311 3500 / Fax: 3311 3520
comunicacao@bancariosma.org.br / www.bancariosma.org.br
www.facebook.com/bancariosma / twitter.com/bancariosma

Redação, diagramação e fotos:
Ascom/SEEB-MA
Tiragem: 5.000 exemplares

