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■ Eleições

Eleições dos delegados sindicais 2013/2014
ocorrem de 7 a 9 de novembro

As eleições dos(as) delegados(as)
sindicais que exercerão o mandato
2013/2014 serão realizadas de 7 a 9 de
novembro nos locais de trabalho dos
candidatos. As inscrições para concorrer ao cargo terminaram no dia 05/11.
Todo o processo está sendo coordenado pela Comissão Eleitoral, eleita
em assembleia no dia 17 de outubro
e formada pelos bancários Jaffi Carvalho (diretor do SEEB-MA/BB),
Wanderley Matos (aposentado/BB) e
Jacintho Limeira (aposentado/Caixa).
O SEEB-MA convida todos os bancários para participarem de mais este
momento importante no calendário
de lutas da categoria, ressaltando que
o delegado sindical é um representante
do SEEB-MA dentro de sua agência.

Jacintho, Jaffi e Wanderley - Comissão Eleitoral (Foto: Leydiane Ramos - Ascom/SEEB)

■ Compensação de horas

SEEB-MA tomará todas as medidas cabíveis para
resguardar direitos dos bancários
direito constitucional de greve.
Como se não bastasse, os bancos
ainda ameaçam tratar sob o aspecto
disciplinar aqueles que por uma razão
ou outra não puderem compensar todas as horas. O SEEB-MA adotará as
providências judiciais possíveis para resguardar os direitos dos bancários maranhenses e orienta que não assinem qualquer documento adicional apresentado
pelos bancos, visto serem estranhos ao
Acordo Coletivo de Trabalho.

O SEEB-MA repudia a atitude do BB,
BNB e BASA, que têm aterrorizado os
empregados que lutaram na greve em
favor de toda a categoria. Embora o texto
da cláusula de compensação das horas
seja o mesmo dos anos anteriores, a postura das direções desses bancos tem sido
a de ameaçar aqueles que participaram
do movimento grevista.
O BB, por exemplo, normatizou a
suspensão de todas as ausências programadas para o período de outubro a

dezembro, inclusive férias, de quem fez
greve. Há relatos de empregados que
já haviam recebido o crédito de férias e,
ainda assim, tiveram o direito suspenso
para que as horas sejam “pedagogicamente” compensadas integralmente.
No outro lado do processo, a Contraf/CUT simula descontentamento
com este desdobramento quando na realidade aceitou, na mesa de negociação,
que os patrões impusessem tal humilhação aos trabalhadores que exerceram o
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■ BASA/CAPAF

Banco da Amazônia

Vitória! Banco da Amazônia tem
que pagar benefícios, decide TRT-PA
Em julgamento realizado no dia 30/10,
o Tribunal Regional do Pará (TRT-PA)
manteve por unanimidade a decisão da 8ª
Vara do Trabalho (Processo Nº 302/2011)
que obriga o BASA a pagar os benefícios
dos vinculados ao plano BD da CAPAF.
Para o SEEB-MA, essa vitória ratifica
o posicionamento da Justiça sobre o caso,

evidenciando que os contratos assinados
pelos trabalhadores serão respeitados! O
Sindicato ressalta sua confiança no Judiciário e reafirma a orientação aos bancários ligados ao plano BD da CAPAF: não
migrem para o novo plano do banco.
Diga não à entrega de direitos! Parabéns a todos que acreditaram na luta!

■ Passivo Trabalhista

Informações atualizadas sobre o
passivo trabalhista do BNB

1) Ação da LP - A assessoria jurídica foi notificada (andamento de
11/10/2012) da abertura do prazo
de 30 dias para manifestação quanto à impugnação dos cálculos oferecidas pelo BNB. O jurídico prepara
peça em conformidade com o acordado na reunião;
2) Ação das Folgas e ATS – enviado ofício ao escritório de Brasília que nos presta assessoria pedindo que seja requerida celeridade ao

andamento. Aguardando resposta;
3) Negociação com o BNB – Direção do SEEB-MA enviou ofício
ao Banco solicitando agendamento
de reunião para construção de uma
proposta negocial para solução do
passivo;
4) Ação de IR sobre conversões
em espécie (LP, Férias, etc.) – Ficou acordado que Dr. Nunes promoveria a individualização da ação
(BASA/BNB).

■ Caixa Econômica

Bancários da Caixa Santa Inês não
terão faltas descontadas
Na luta por condições dignas de
trabalho e atendimento, os bancários
da Caixa Econômica de Santa Inês
paralisaram as atividades da agência nos dias 3, 4 e 5 de outubro.
A manifestação contou com o
apoio do SEEB-MA e teve como
objetivo a solução definitiva do problema de refrigeração da unidade.
Pressionada e sentindo nos cofres
os prejuízos ocasionados pela paralisação, a Caixa reconheceu a condição
insalubre da agência, recuperando a
climatização. No entanto,o banco
não perdeu a oportunidade de afligir
os bancários com a possibilidade de
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descontar os dias parados no protesto.
Após duas semanas de acompanhamento e de cobranças do Sindicato, a Caixa comunicou a decisão de
abonar as faltas.
Nesse sentido, prevaleceu o bom
senso, uma vez que o banco restabeleceu as condições minimamente
apropriadas para o desempenho das
atividades daqueles que, na linha de
frente, o representam junto a clientes, usuários e ao público em geral.
Fica, portanto, a lição de que somente resistindo aos ataques dos
patrões é possível ao trabalhador
ter seus direitos respeitados.

SEEB assina acordo
preliminar com o BASA

O SEEB-MA assinou no dia 09/10,
em Belém, o Acordo Preliminar à
Convenção Coletiva de Trabalho
2012/2013 com o Banco da Amazônia. O Sindicato foi representado pelo
presidente José Maria Nascimento.
Banco do Nordeste

Assinado acordo aditivo
com o Banco do Nordeste

O Sindicato, representado pela diretora Edna Vasconcelos, assinou no
dia 08/10, em Fortaleza, o Acordo
Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho (ACT 2012/2013) com o Banco
do Nordeste.
Os bancários destacaram que, depois de um processo que já durava 10
anos, a negociação finalmente chegou
a um grau de profissionalismo.
Os bancários ainda esperam que o
BNB tenha a mesma postura em relação à resolução de outros itens, como
o Plano de Cargos e Remuneração.
Fator Previdenciário

Fim do mecanismo pode
ir a votação neste ano

O fator previdenciário pode estar
com os dias contados. É que a proposta
para acabar com o mecanismo deve ir à
votação em novembro deste ano.
A Câmara Federal já aprovou a
urgência para o projeto de lei. Criado
durante o Governo FHC, o fator reduz
até 40% o valor da aposentadoria.
A categoria defende a extinção da
fórmula com o retorno do antigo método. Assim a aposentadoria deve ser
concedida por tempo de contribuição, ou seja, para ter direito ao benefício,
o trabalhador deve ter contribuído
por 35 anos (homem) e 30 anos (mulher), sem qualquer redutor.

Proposta Orçamentária 2012
A direção do Sindicato dos Bancários do Maranhão (SEEB-MA) divulga os dados da proposta
orçamentária para o exercício de 2013 e convida a categoria para a assembleia de deliberação
no sábado (24/11) às 15h30, 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=5438.
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■ Novidade

Agora tem pagode aos sábados na sede recreativa
Bancários: venham curtir um pagode animado todos os
sábados a partir das 11h, na sede recreativa do SEEB-MA,
no Turu.
Aproveite para experimentar as novas opções do bar e
restaurante, que desde setembro está sob nova administração,
com refeições deliciosas, lanches rápidos e a tradicional
cerveja gelada.
Venha almoçar, se divertir e acompanhar as emoções do
Campeonato dos Bancários. A primeira fase da competição
está chegando ao fim com jogos empolgantes!
Traga a sua família. A sede recreativa é, sem dúvida, uma
ótima opção de lazer e diversão. Fica o convite!
Pegadinha do Português

Se ele propor acordo,
eu aceito.

Há dois erros de conjugação verbal
nessa frase. O primeiro erro é o verbo
propor.
Quando a oração se iniciar por se
ou quando, o verbo estará no futuro
do subjuntivo, e o verbo pôr e seus
derivados, nesse tempo, conjugamse -puser (se eu depuser, quando nós
compusermos), e não -por;
O segundo erro é o verbo aceitar,
pois, na formação de período
composto com futuro do subjuntivo,
deveremos usar o futuro do presente
(aceitarei).
Então a frase apresentada deverá
ser elaborada desta maneira:
Se ele propuser acordo, eu aceitarei.

Sindeducação

SEEB-MA participa da
posse da nova diretoria

O SEEB-MA parabeniza a Chapa 1
pela vitória nas eleições do Sindeducação. A nova diretoria, encabeçada pelo
professor Antonísio Furtado, tomou
posse no dia 01/11, após vencer as eleições de modo legítimo, democrático e
com o apoio massivo dos professores
municipais. O SEEB-MA esteve presente na cerimônia desejando sucesso à
nova diretoria e conquistas para os trabalhadores da rede municipal de ensino!

PLR BV Financeira

Empregados aprovam
proposta de acordo

Em assembleia realizada no dia
25/10, na sede do SEEB-MA, na Rua
do Sol, Centro de São Luís, os empregados da BV Financeira aprovaram a
proposta de Acordo Coletivo sobre a
Participação nos Lucros e Resultados.
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■ Visa Vale

■ Imperatriz

Após cobranças feitas
pelo SEEB-MA, os problemas relacionados aos descontos nos tíquetes-refeição
e cestas-alimentação dos
bancários maranhenses já
foram solucionados.

O bancário José Maia foi
afastado de suas funções
após comunicar o descumprimento da "Lei das Filas" ocasionado por manipulação no sistema de
atendimento eletrônico na
agência Nova Imperatriz.
Na tentativa de resolver o problema, José Maia
relatou o caso ao gerente
geral Arnóbio Bandeira
Barros, que não gostou da
atitude do bancário, passando a assediá-lo moralmente por meio de cobranças constantes.
Ciente do assédio, o ban-

Tiragem: 5.000 exemplares

Problemas com o cartão Visa BB: Bancário é afastado por
Vale já foram solucionados
defender direitos de clientes
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Vale ressaltar que o atendimento ao Visa Vale também foi restabelecido. Os
bancários podem utilizar
o cartão normalmente na
rede de supermercados Mateus em todo o Estado.

cário formalizou denúncia
contra o gerente na Ouvidoria Interna do Banco, na
Super, na Gepes e no Sindicato dos Bancários.
Insatisfeito, o gerente
voltou a retaliar o bancário, desta vez, com o afastamento por "comportamento indevido".
Diante dos fatos e com
o entendimento de que o
único a mostrar "comportamento indevido" foi o gerente Arnóbio Bandeira, o
SEEB-MA já está tomando
as providências cabíveis.

Leia a matéria na íntegra em: www.bancariosma.org.br/paginas/noticias.asp?p=5437

