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■ Gestão Unidade, Resistência e Luta

Nova diretoria do SEEB-MA toma posse

A nova diretoria do SEEB-MA
– Gestão Unidade, Resistência
e Luta - tomou posse no sábado
(23/06) durante o São João dos Bancários, realizado na sede recreativa
do Sindicato, no Turu. A nova gestão foi empossada pelo presidente
da Comissão Eleitoral, Magno Cirino Barbosa. A Gestão Unidade,
Resistência e Luta comandará o
Sindicato no triênio 2012/2015.
Além de Magno Cirino, presti-

giaram a solenidade de posse os
presidentes da Contec e da AEBA,
Lourenço do Prado e Sílvio Kanner, os diretores do SEEB-RN e da
AFBNB, Marcos Tinôco e Dorisval
de Lima, o representante da Central
Conlutas, Sebastião Cacau, além de
José Trabulo (FEEB-N/NE), Carlos
Jaime (APC), Saulo Arcangeli (Sintrajufe-MA), Rielda Alves (Anel) e
Félix Pinto (AABB/SLZ).
Após a posse, o presidente eleito

do SEEB-MA, José Maria Nascimento, ressaltou que a marca da
nova gestão será o comprometimento com os interesses da categoria, dando continuidade a um
modelo de sindicato baseado na
participação ativa da base, na
transparência e na democracia.
Cerca de mil bancários e familiares
participaram dos eventos. A nova
diretoria conta com uma renovação de 36,6%.

"Nosso objetivo é lutar
para garantir os direitos
e avançar em conquistas
para os bancários
maranhenses"

Nova Diretoria Executiva
Presidente - José Maria (BB)
Sec. Geral - Eloy Natan (Caixa)
Sec. Organização - Jaffi Jr (BB)
Sec. Finanças - Targino Jr (Caixa)
Comunicação - Cláudio do Vale (Bradesco)
Formação Sindical - Edna (Itaú)
Ass. Sócio-Culturais - Edvaldo (HSBC)
Saúde e Segurança - Regina (Bradesco)
Pol. Sindicais - Arcélio Trovão (BB)
Ass. Jurídicos - Costa (BASA)
Ass. Previdenciários - Pereira (BNB)

José Maria - Presidente do SEEB-MA

Campanha de Sindicalização
O SEEB-MA lança a Campanha de
Sindicalização 2012 com o intuito de
integrar, de forma efetiva, os bancários
ainda não filiados à entidade que representa a categoria bancária no Maranhão.
É a partir da sindicalização que os

trabalhadores iniciam sua contribuição
para o fortalecimento deste reconhecido
instrumento de luta.
Visando estimular o ingresso de novos
associados, o SEEB-MA sorteará um
televisor 32” entre os bancários sindi-

calizados no período de 02/01/2012 a
24/08/2012, cuja premiação ocorrerá no
Dia do Bancário, na tradicional festa de
confraternização da categoria.
Não perca tempo, sindicalize-se e
fortaleça o seu Sindicato.

■ Campanha Salarial

Bancários definem
pauta de reivindicações

Auditora faz análise
da conjuntura

Os bancários do Maranhão já começaram a
organizar a Campanha Salarial deste ano. No
sábado (23/06), durante o II Encontro Estadual
dos Bancários 2012, a pauta de reivindicações da
categoria maranhense foi definida. Os principais
eixos da pauta são: reajuste de 24% para todos os
bancários, PLR de 25% do lucro líquido distribuída
de forma linear, reposição das perdas acumuladas
nos bancos públicos, isonomia de verdade e
estabilidade no emprego. A pauta completa
você pode conferir acessando o site: http://www.
bancariosma.org.br/paginas/noticias.asp?p=4445.

Durante o II Encontro Estadual dos Bancários 2012,
a professora e auditora fiscal da Receita Federal, Maria
Lúcia Fatorelli (foto), não poupou críticas ao modelo de
acumulação capitalista adotado no Brasil.
De acordo com Fatorelli, esse modelo desvia
recursos sociais, estimula a corrupção e explora os
trabalhadores, beneficiando o sistema financeiro e
prejudicando a população.
Sobre as centrais sindicais, Fattorelli afirmou que
o SEEB-MA seguiu uma tendência mundial ao se
desfiliar da CUT, dando um passo importante para a
construção de uma representação democrática, que de
fato defenda os interesses da categoria. “Estamos em um
momento em que não há mais espaço para peleguismo.
Os trabalhadores estão acordando” – afirmou.
Para a auditora, a Campanha Salarial dos Bancários
2012 também deve ser voltada para a conscientização da
sociedade. O objetivo agora é continuar conscientizando
além dos bancários, todos os trabalhadores.
"Só assim vamos desmascarar todo esse sistema que
sacrifica o país. Quem já teve acesso à informação, tem
o dever de difundi-la. Porque no dia que a sociedade
brasileira alcançar o conhecimento, a gente muda a história
deste país” – finalizou. Leia mais em: http://www.
bancariosma.org.br/paginas/noticias.asp?p=4338.

■ Notícias rápidas
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento será feito em agosto

A diretoria plena do SEEB-MA se reunirá no
próximo dia 18 de agosto para realizar o Planejamento
Estratégico do Sindicato para o triênio 2012/2015.
Na reunião, os diretores vão traçar estratégias com
o objetivo de cumprir a missão da entidade, que é
lutar pela garantia dos direitos e avançar nas conquistas
para os bancários maranhenses.
AÇÃO DOS 25% do BEM

Mais da metade dos beneficiários
da ação já receberam pagamento!

Dos 1.022 beneficiários da Ação dos 25% do BEM,
546 já foram chamados pelo SEEB-MA para receberem
o pagamento da parte incontroversa devida pelo banco.
De acordo com a Justiça, os demais pagamentos serão
liberados em lotes semanais, não necessariamente em
ordem alfabética, até que sejam contemplados todos os
beneficiários. Mais informações no site do Sindicato.
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■ II Encontro Estadual
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■ Banco do Brasil

Ex-gerente geral tem a
função incorporada
Após exercer função de confiança por mais de dez
anos, um empregado do Banco do Brasil no Maranhão
conquistou o direito de incorporar ao salário o valor relativo
às gratificações de gerente geral.
A ação foi ajuizada pelo SEEB-MA no dia 2 de maio e a
decisão em caráter definitivo saiu em 26 de junho.
Na sentença, além da incorporação, a Justiça determinou
que o BB pague os valores vencidos e vincendos das
gratificações desde a data da supressão/redução até a efetiva
reincorporação do bancário, além de outros benefícios.
Caso descumpra a decisão e os prazos estipulados, o
banco estará sujeito a multas.

■ Itaú Unibanco

Itaú: bancários são convocados para
homologar demissões em agências
Campeão de demissões em
2011, o Itaú continua agindo de
forma abusiva e desrespeitosa
com seus empregados.
Desta vez, o banco está convocando os bancários com mais de
um ano no emprego para homologarem suas rescisões nas próprias agências, o que é ilegal.
De acordo com o parágrafo 1º
do artigo 447 da CLT, a demissão do empregado com mais de
um ano de serviço só será válida
quando feita com assistência do
Sindicato ou perante autoridade do
Ministério do Trabalho.
A ação abusiva também foi
constatada nos bancos Santander e HSBC. Em resposta ao Itaú e
demais bancos, o SEEB-MA já denunciou o caso à SRTE-MA.

Melhorias para as agências
O SEEB-MA cobra soluções
urgentes para as irregularidades
constatadas nas agências do Itaú
em São Luís. Nas unidades Centro,
Rua da Paz e João Paulo o problema é o sistema de refrigeração.
Na agência São Francisco, o que
incomoda é o mau cheiro. Caso
uma solução não seja apresentada, o
SEEB-MA paralisará as unidades
por tempo indeterminado.

■ Caixa Econômica

CEF: grande vitória dos bancários
sobre o saldamento REG/REPLAN

Com base em ação impetrada pelo
Ministério Público do Trabalho de
Brasília (DF), a partir de denúncia
da ANPAF – Associação Nacional dos Participantes da Funcef - a
Justiça do Trabalho decidiu proibir
a Caixa de exigir que os empregados abandonem ações judiciais
contra a empresa para aderirem à
nova estrutura do Plano de Cargos e Salários (PCS/98).
Na mesma sentença, há determinação de que o banco se abstenha de exigir a migração de seus
Pegadinha do Português

A situação está russa
pessoal...

Esta pegadinha nos adverte para
não confundir estado físico ou mental
com estado político. Russa refere-se
à Rússia. Quando se quer dizer que
a coisa está feia, diz-se que está ruça
(com ç), que significa a cor parda ou
uma situação difícil. Logo:
Certo: A situação está ruça.
Errado: A situação está russa.

empregados para o Novo Plano
Funcef, realizando saldamento relativo ao REG/Replan, como condição para a adesão ao novo PCS.
Os desembargadores determinaram também que a empresa abra
novo prazo para que os empregados
interessados possam aderir ao Plano
de Cargos e Salários.
A empresa terá ainda de pagar
indenização de R$ 200 mil por danos morais coletivos, a ser revertida
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT).
Chega de enrolação Dilma!

Servidores federais vão
sacudir Brasília no dia 18

A categoria levará milhares à Capital Federal e contará com o apoio
de estudantes, além de vários setores
da classe trabalhadora que se incorporarão à marcha nacional. Dentre os
objetivos do movimento: fortalecer a
luta dos servidores federais, avançar
contra a precarização da educação,
o desmonte do serviço público e as
mudanças na previdência!

■ Bradesco

SEEB-MA participa
de audiência sobre
falta de treinamento

Em audiência realizada no dia
03/07, o presidente do SEEB, José
Maria Nascimento e a diretora Regina Sanches reuniram-se com
representantes do Bradesco e da
SRTE-MA para cobrar do banco treinamento adequado aos escriturários
alçados à função de caixa executivo.
Segundo denúncias, em todo o
Maranhão existem escriturários
exercendo a nova atividade sem que
o banco ofereça a qualificação necessária. Além disso, devido ao número
escasso de empregados nas agências,
os bancários do Bradesco estão sendo submetidos à sobrecarga de trabalho por meio do acúmulo de funções.
O Sindicato repudia a atitude do
banco e cobra a contratação imediata
de mais bancários com o intuito de
melhorar as condições de trabalho e
atendimento nas unidades do Estado.
A SRTE-MA solicitou ao banco a
apresentação de documentação relacionada às denúncias e marcou nova
audiência para o dia 24 de julho.

■ 13º do BASA

Sindicato peticiona
bloqueio de valores
e execução de multa

No dia 31 de maio, a Justiça do
Trabalho concedeu liminar determinando que o Banco da Amazônia pagasse o adiantamento do 13º
salário dos aposentados e pensionistas da instituição. No entanto, a
direção do banco ignorou a decisão
da Justiça e não realizou o pagamento. Em resposta a mais essa atitude
desrespeitosa da direção do BASA,
a assessoria jurídica do SEEB-MA
já peticionou nos autos do processo o bloqueio dos valores devidos e
a execução da multa pelo descumprimento da decisão judicial. Saiba
mais no site do Sindicato.
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■ Santander

SEEB-MA cobra contratação de mais bancários, fim da
sobrecarga de trabalho e do acúmulo de funções
O SEEB-MA cobra a contratação de mais bancários para
as agências do Santander em São Luís. O quadro escasso de
empregados está sobrecarregando e adoecendo a categoria.
A diretora Regina Sanches criticou o acúmulo de funções
constatado em todas as unidades da Capital. “Para se ter uma
ideia, tem bancário que exerce quatro funções ao mesmo
tempo” – afirmou.
A diretora Edna Vasconcelos ressaltou que a falta de pessoal
também atinge o salário dos empregados com renda variável,
um modelo de remuneração injusto adotado pelo Santander.
“A renda variável é uma armadilha dos bancos privados. É
por isso que o Sindicato defende a valorização do piso salarial e o fim desse modelo cruel de remuneração” – criticou.
O SEEB-MA repudia o descaso do Santander com seus
empregados e clientes e informa que a situação já foi
denunciada à SRTE-MA. Caso o banco não resolva o
problema, o Sindicato voltará a fazer protestos e paralisará
agências por tempo indeterminado.

■ XXXIII Campeonato Bancário

Campeonato Bancário 2012 não terá mais terceirizados
E agora? Por que não jogar?
A partir deste ano, os times
participantes do Campeonato Bancário
não poderão mais inscrever jogadores
terceirizados. O objetivo da mudança
é incentivar a participação de mais
bancários no campeonato, tornando-o
mais equilibrado e atrativo. “Esta era
uma reivindicação antiga e frequente
dos bancários. Por isso, a mudança” –

explicou o diretor Edvaldo Castro.
De acordo com o regulamento, os
times permanecem com quatro vagas
para não bancários. No entanto, estas
vagas só poderão ser ocupadas por
dependentes, ex-bancários (demitidos
ou que pediram demissão até seis
meses antes do início da competição)
e funcionários do Sindicato.

A saída dos terceirizados foi definida
no ano passado e regulamentada a
partir deste ano. Permanece a regra em
que todo atleta que assinar a súmula,
obrigatoriamente, entrará em campo.
A Confraternização pelo Dia do
Bancário e o Torneio Início serão
realizados no dia 25 de agosto
(sábado).

■ São João dos Bancários

Com muita alegria e animação, mais de mil pessoas
lotam Arraiá de Lutas 2012

Cerca de mil bancários e familiares
lotaram no sábado (23/06) a sede recreativa
do SEEB-MA, no Turu, para curtir o
“Arraiá de Lutas 2012” e para participar da
posse da nova diretoria do Sindicato.
A confraternização se estendeu até a
madrugada fechando com Papete e Banda.
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Os bancários dançaram os ritmos juninos e
se deliciaram com as comidas típicas.
De acordo com o diretor Edvaldo
Castro, a participação massiva da categoria
só ratifica a sintonia entre os bancários e
o Sindicato, o que reforça o ânimo da
diretoria para os desafios que estão por vir!
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