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O  SEEB-MA, representado pelo 
presidente José Maria Nasci-

mento, assinou no dia 13/10, em São 
Paulo, a Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT) 2014/2015 com a Fenaban e 
os acordos aditivos do Banco do Brasil 
e da Caixa Econômica. No dia 21/10, a 
diretora Edna assinou o aditivo do BNB, 
em Fortaleza. Ainda não há previsão 
para a assinatura do acordo do Basa.

CONVENÇÃO COLETIVA
A CCT - com vigência de 

01/09/2014 a 31/08/2015 – prevê 
reajuste de 8,5% sobre salários e 
demais verbas e de 9% sobre o piso 
salarial da categoria. Em relação à 

PLR, permanece a mesma regra do 
ano passado, com reajuste ínfimo.

Os bancos se comprometeram em 
efetuar os pagamentos e reajustes 
atrasados na folha de outubro. 

COMPENSAÇÃO DOS DIAS
De acordo com a CCT e os Acor-

dos Aditivos 2014/2015, as faltas de 
greve não serão descontadas e sim 
compensadas em uma hora por dia 
parado. A compensação compreen-
de as ausências de 30/09 a 06/10 nos 
bancos públicos e privados. 

Sobre a oposição ao Desconto As-
sistencial, acesse: bancariosma.org.
br/paginas/noticias.asp?p=11395.

■ Editorial 
Poderíamos ter conquistado mais

Fotos da Greve no Maranhão 
Greve forte atingiu bancos 
públicos e privados no MA

A Contraf-CUT e seus sindi-
catos demonstraram, mais 

uma vez, que subordina a Campanha 
Salarial dos Bancários aos interesses 
do Governo Federal e dos banquei-
ros. Depois de levar a Campanha no 
banho-maria o mês de setembro pra-
ticamente inteiro, a Contraf não espe-
rou nem o final do primeiro turno das 
eleições para propor a aceitação de 
um acordo rebaixado.

Apesar dos lucros exorbitantes e 
das perdas salariais dos bancários, 
o reajuste de 8,5% e o compromis-
so de contratação de 5.300 bancários 
até 2015 pelos bancos federais (BB, 
Caixa e BNB) foi o suficiente para o 
Comando Nacional de Negociação 
indicar a aceitação do acordo.

O que está por trás de um desfecho 
de greve tão rápido é a preocupação 
com a eleição dos seus aliados. Eles 
queriam ficar livres da Campanha 
Salarial para pedir votos com mais 
tranquilidade. Desta forma, abriram 
mão de buscar um reajuste maior e 
conquistas importantes para catego-
ria como isonomia, recuperação das 
perdas salariais e mais contratações.

O SEEB-MA reafirma a necessi-
dade de construir sindicatos autôno-
mos dos patrões e do Governo que 
tenham o referencial na ação direta 
da classe trabalhadora para enfrentar 
os desafios colocados para as próxi-
mas lutas. Caso contrário, o resultado 
será sempre aquém das nossas possi-
bilidades e das nossas necessidades.

■ Campanha Salarial 
SEEB assina acordo com a Fenaban 
e acordos aditivos da CEF, BB e BNB

Presidente José Maria Nascimento (à dir.) assina CCT 2014/2015 com a Fenaban 
e aditivos da Caixa e do Banco do Brasil, em São Paulo.

■ Reajuste de 8,5% sobre salários;
■ Correção de 9% sobre o piso;
■ Piso passa a ser de R$1.796,45;

■ Caixa executivo: R$ 2.426,76; ■ PLR mantém a regra de 2013;

Principais itens da CCT

■ Auxílio-refeição: R$26,00/dia; ■ Cesta / 13ª cesta: R$431,16;
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M esmo após o fim da greve nos 
demais bancos públicos fede-

rais, a greve dos bancários do Banco da 
Amazônia continua no Maranhão e nas 
demais bases.

Os bancários têm mostrado resistência, 
mesmo diante das tentativas frustradas 
da direção do banco de fragilizar o movi-
mento, através de ameaças como o corte 
de ponto, o desconto dos “dias parados”, 
o ajuizamento unilateral de dissídio, dentre 
outros ataques ao direito de greve.

No Maranhão, os bancários realizaram 
atos públicos, cafés da manhã e um abra-
ço simbólico na agência do Basa da Praça 

Pedro II, no Centro de São Luís, exigindo 
uma solução negociada para a greve, uma 
proposta digna, além da valorização da 
instituição Banco da Amazônia.

No entanto, o Governo Federal e a di-
reção do banco se mantêm em silêncio, 
numa evidente demonstração de intran-
sigência, desrespeito e discriminação 
com os bancários do Basa.

Para o SEEB-MA, é inadmissível a con-
duta do Governo Dilma em tratar de modo 
desigual o Banco da Amazônia, empresa 
que paga os menores salários entre os ban-
cos públicos, que enfrenta problemas para o 
fomento da região amazônica, dificuldades 

tecnológicas, entre outras.
É inadmissível, também, a postura da 

Contraf-CUT, que defende a chamada 
“mesa única” de negociação, onde todos 
os bancários entram em greve juntos, 
mas os do Basa são – sempre – os últimos 
a encontrarem uma solução que atenda, 
minimamente, suas reivindicações.

Diante disso, o SEEB-MA cobra a 
imediata reabertura das negociações a 
fim de assegurar aos bancários do Basa 
o respeito, o tratamento isonômico e a 
dignidade que lhe cabem por direito, 
além de salários decentes e condições 
dignas de trabalho!

SEEB-MA tem realizado atos públicos para 
cobrar a retomada das negociações.

■ Greve no Basa 
Greve no Basa continua no Maranhão e demais bases

■ Delegados sindicais 
Assembleia escolhe comissão que coordenará eleições
E m assembleia realizada 

na sexta-feira (10/10), 
na sede do SEEB-MA, em São 
Luís, os bancários maranhen-
ses escolheram a comissão que 
conduzirá o processo de eleição 
dos (as) delegados (as) sindi-
cais que exercerão o mandato 
2014/2015.

Foram eleitos os bancários: 
Marcelo Araújo Bastos (dire-
tor de organização do SEEB/

MA - Santander), Luiz Augus-
to Silva dos Santos (diretor 
regional do SEEB/MA – Ban-
co do Brasil), José Wanderley 
Matos (aposentado – Banco do 
Brasil) e Bartolomeu Carvalho 
Prazeres (bancário do Banco 
da Amazônia).

Para mais informações so-
bre a eleição dos novos dele-
gados sindicais, acesse o site 
do Sindicato.

Comissão que coordenará eleições para 
delegados sindicais 2014/2015 em novembro.

■ Regional Imperatriz 
Justiça manda Bradesco reintegrar bancário demitido

E m decisão favorável ao 
Sindicato, a Justiça deter-

minou a reintegração do bancário 
Jorge Martins Rodrigues, demitido 
sem justa causa pelo Bradesco no 
último dia 15/08, em Carolina-MA.

De acordo com a Justiça, além 
de ser dispensado imotivadamente, 
Jorge estava no período de pré-apo-
sentadoria, gozando de estabilidade 
prevista na convenção coletiva de 

trabalho da categoria.
Diante do exposto, o juiz decla-

rou “nula a dispensa efetuada [...] 
devendo o autor ser imediatamente 
reintegrado [...], sob pena de multa 
diária de R$1.000,00”.

Jorge Martins voltou a exercer 
suas funções no dia 13/10. A rein-
tegração foi acompanhada pelos 
diretores regionais do SEEB-MA, 
Cássio Valdenor e Luiz Maia. 

Juiz determinou, ainda, o pagamento de todos 
os direitos salariais desde a data de dispensa.
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■ Atenção, bancário! 
Atualize seu cadastro e concorra a um Motorola Moto G

O SEEB-MA lançou uma cam-
panha de atualização cadastral 

para facilitar a comunicação com os 
seus associados. O procedimento é fácil. 

Basta preencher a ficha de atualiza-
ção disponível no site e enviá-la para o 
e-mail atualiza@bancariosma.org.br. 

O bancário que atualizar seu cadastro, 
concorrerá a um smartphone Motorola 
Moto G, que será sorteado  no dia 07/11.

A ficha de atualização também pode 

ser entregue pessoalmente, na Secretaria 
Geral do Sindicato, de segunda a sexta, 
das 8h30 às 17h30, na Rua do Sol, Cen-
tro de São Luís. 

O SEEB-MA ressalta que a atuali-
zação cadastral é de suma importância, 
pois além de facilitar o contato com a 
categoria (via SMS e e-mail, por exem-
plo), possibilitará ao Sindicato oferecer 
outros serviços com maior qualidade e 
agilidade. 

Exemplo disso será a emissão de con-
vites para dependentes que desejarem 
participar dos eventos culturais e confra-
ternizações promovidas pelo Sindicato. 

Atualmente, os dados dos dependen-
tes representam a maior pendência no 
sistema do SEEB-MA. Por isso, ban-
cário, não perca tempo. Acesse agora: 
bancariosma.org.br/paginas/noticias.
asp?p=11333, atualize seus dados e fi-
que mais próximo do Sindicato!

■ Campanha Salarial 
Novidade no combate às metas abusivas e ao assédio moral

A greve dos bancários 
obteve novidades em 

relação ao combate às metas 
abusivas e ao assédio moral, 
hoje os principais responsá-
veis pela "epidemia" de ado-
ecimentos na categoria.

Segundo dados do INSS, 
18.671 bancários doentes 
foram afastados do trabalho 
em 2013, um crescimento de 
41% em relação aos últimos 
cinco anos. Desse total de 
auxílios-doença acidentários 
registrados pelo INSS, 52,7% 
tiveram como causas princi-
pais os transtornos mentais e 
do sistema nervoso.

Além da proibição da pu-
blicação de ranking indivi-
dual de resultados e da co-
brança de metas por parte do 
gestor via SMS, a nova cláu-
sula estenderá a vedação de 
cobrança de resultados por 
qualquer meio eletrônico, 
como o Whatsapp.

A partir de agora, o bancário 
que se sentir pressionado por 
cumprimento de metas abu-
sivas, colocando em risco sua 
saúde física e mental, deverá 
denunciar imediatamente ao 
SEEB-MA. Os bancos, por sua 
vez, terão prazo para dar uma 
resposta sobre o caso.

Campanha de Sindicalização 
O SEEB-MA lança a Campan-

ha de Sindicalização 2014 com o 
intuito de integrar, de forma efe-
tiva, os bancários ainda não fili-
ados à entidade que representa a 
categoria bancária no Maranhão.  

É a partir da sindicalização que 
os trabalhadores iniciam sua con-
tribuição para o fortalecimento deste 
reconhecido instrumento de luta.  

Visando estimular o ingresso de 
novos associados, o SEEB-MA 
sorteará 1 (um) televisor 32” en-
tre os bancários filiados a partir 
de 1º de janeiro de 2014, cuja 
premiação ocorrerá em dezembro, 
na tradicional Confraternização  
de Fim de ano da categoria.  

Não perca tempo, filie-se e for-
taleça o seu Sindicato!  

ATUALIZAÇÃO 
CADASTRAL
concorra a um smartphone!
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Redação, diagramação e fotos: Ascom/SEEB-MA
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Publicação Mensal do Sindicato dos 
Bancários do Maranhão

Bradesco Completo, campeão do 
Torneio Início da Regional Imperatriz.


