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Vitória! A Justiça do Trabalho 
deu ganho de causa ao SEEB-MA 
e determinou no último dia 10/02 
que a Caixa Econômica Federal 
suspenda qualquer procedimento 
que vise à demissão de emprega-
dos que acumulam as atividades de 
bancário e professor no Maranhão.

A decisão também exige que 
a Caixa reintegre os empregados 
desligados por esse motivo. Caso 

descumpra a determinação da Jus-
tiça, o banco estará sujeito ao pa-
gamento de R$ 100 mil, que deve-
rá ser rateado entre os bancários 
que acumulam as duas funções.

Em 17 de fevereiro de 2012, 
o SEEB-MA obteve vitória seme-
lhante contra o Banco do Brasil. 
E no dia 27 de outubro de 2011, 
contra o Banco da Amazônia. 

SEEB-MA entrou com ação na Justiça 
pedindo a interdição do prédio da Caixa 
na Estrada da Vitória  pág. 02

Sindicato repudia omissão do Banco do 
Nordeste e cobra PLR justa e garantia 
de direitos  pág. 03

Divulgado edital de eleições para 
o sistema diretivo do Sindicato no 
triênio 2012/2015  pág. 03

“Galpão” da Caixa Rebaixamento não! Atenção para o Edital

Reunião sobre o passivo trabalhista do BNB no dia 31/03

Jornal

CEF, BB e BASA não podem demitir bancários 
que também exercem a atividade de professor

O Sindicato dos Bancários do 
Maranhão (SEEB-MA) convoca os 
bancários do Banco do Nordeste 
para reunião no próximo dia 31/03 
(sábado), a partir das 15h30, na 
sede do SEEB-MA, no Centro de 
São Luís. Durante a reunião, o 
assessor jurídico do Sindicato, 
Dr. Antônio Nunes, atualizará as 
informações sobre o passivo tra-
balhista (ações das folgas, licen-
ça-prêmio e anuênios). Participe!  

Inscreva-se
O quê? Curso de Certificação da 
ANBIMA (CPA-20)
Quando? 16/04 (previsão) 
Onde? Sede do SEEB-MA, Centro
Instrutor? Cláudio Raposo

O quê? Curso História das Lutas 
dos Trabalhadores no Brasil 
Quando? 14/04 (sábado) 
Onde? Sede do SEEB-MA, Centro
Palestrante? Vito Gianotti

Saiba mais: www.seebma.org.br

Imposto Sindical 2012: tributo é descontado em março
O Imposto Sindical, herança da Era 

Vargas, é descontado da folha de pa-
gamento dos bancários em março. Esta 
contribuição é um tributo recolhido com-
pulsoriamente de todos os trabalhadores.

O Imposto Sindical foi criado por um 
Decreto-Lei, que regulamentou o Ar-
tigo n° 138 da Constituição Federal de 

1937, e hoje obedece a seguinte distri-
buição: 60% do valor são destinados 
aos sindicatos; 15% à federação dos 
trabalhadores; 5% à confederação dos 
trabalhadores; 10% ao Ministério do 
Trabalho e Emprego - que faz o repas-
se ao Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT) – e 10% para as centrais sindicais.

O SEEB-MA ressalta que é con-
tra a cobrança do Imposto e em duas 
oportunidades postulou na Justi-
ça que o tributo não fosse cobrado 
dos bancários maranhenses, contu-
do, a Justiça não acolheu o pedido.

O Imposto equivale a um dia de 
trabalho descontado no contracheque.     
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SEEB-MA toma providências sobre a Caixa da Estrada da Vitória
O SEEB-MA entrou com ação judicial 

pedindo a interdição do prédio da Caixa, 
localizado na Estrada da Vitória, no Mon-
te Castelo. No início deste mês, a Defesa 
Civil já havia pedido a interdição depois 
de verificar diversos problemas estrutu-
rais (rachaduras, infiltrações, deforma-
ções no forro, etc.) que colocam em risco 
os empregados que trabalham no local.

A Caixa ainda não se pronunciou 
oficialmente sobre a remoção dos 
bancários e deve iniciar nos próxi-
mos dias obras de reforma no pré-
dio. Há anos, o Banco promete re-
mover os trabalhadores para outra 
unidade, mas nunca apresentou solução.

O Sindicato reafirma que a Caixa é 
responsável pela saúde e a integrida-

de física dos seus empregados e não 
pode jogar o problema de achar outro 
local de trabalho nas mãos dos bancá-
rios. Além disso, o SEEB-MA acredita 
que reformas não solucionarão os gra-
ves problemas estruturais e que é pre-
ciso imediatamente interditar o prédio.

SEEB cobra atuação de órgãos
Também está em andamento des-

de dezembro do ano passado na SRTE 
(Secretaria Regional do Trabalho e Em-
prego), antiga DRT, ofício do Sindicato 
pedindo interdição do local. Em visita ao 
órgão, já com o laudo da Defesa Civil, 
os diretores do SEEB-MA foram infor-
mados que ainda este mês um audi-
tor do trabalho fará a vistoria do local.

SEEB apoia CHAPA 5 nas eleições da Cassi

O processo eleitoral que defini-
rá os novos gestores da Cassi será 
realizado entre os dias 02 e 13 de 
abril. O SEEB-MA apoia a Chapa 
5 “Uma Nova Cassi”, pois acredi-
ta na competência desta Chapa 
para mudar e melhorar a qualida-
de assistencial do plano de saúde.

Dentre as propostas estão: a 
instalação adequada de ambu-
latórios nos grandes prédios do 
Banco do Brasil e a responsabi-

lização da instituição pela 
assistência dos emprega-
dos incorporados de outros 
bancos. Neste caso, o BB 
assumiria o custo da saúde 
destes trabalhadores uti-
lizando, provisoriamente, 
o convênio reciprocidade 
da Cassi em todo o Brasil.

A Chapa 5 defende ain-
da o aperfeiçoamento do Pro-
grama de Atenção Familiar 
(PAD), por meio de conselhos 
de usuários e gestores regio-
nais, além da regularização do 
Prontuário Eletrônico do Pacien-
te (PED), cujo sistema ineficaz 
provoca atrasos no atendimento.

Portanto, entre os dias 02 
e 13 de abril, VOTE CHAPA 
5 PARA UMA NOVA CASSI!

Descontos para o 
conserto do seu carro!

O SEEB-MA firmou convênio com 
a Raicar Autopeças. A oficina oferece 
descontos em diversas peças e serviços 
automotivos para os bancários filiados. 

O valor dos descontos varia de 
acordo com as formas de pagamento.
Vale ressaltar que para usufruir do be-
nefício, o bancário interessado precisa 
apresentar a carteira de associado ou 
declaração concedida pelo SEEB-MA. 

O endereço da Raicar Autope-
ças é Avenida Camboa, n° 96-A, 
Bairro Camboa, São Luís. Telefo-
ne para contato: (98) 3251-7640.

Produtos e serviços
- Mecânica Geral
- Suspensão
- Funilaria e Pintura
- Polimento Cristalizado
- Alinhamento e Balanceamento
- Peças
- Baterias
- Escapamentos
- Troca de Óleo
- Limpeza de Bico

SEEB-MA cobra solução dos problemas do BASA de Imperatriz
Em reunião realizada na quinta-

-feira (15/03) com o superintenden-
te regional do Banco da Amazônia, 
os diretores do SEEB-MA, Raimundo 
Costa e Regina Sanches, cobraram 
solução imediata para os problemas 
estruturais do BASA de Imperatriz.

Na ocasião, os dirigentes entre-
garam ao superintendente o laudo 
técnico emitido pela Defesa Civil 
apontando irregularidades graves na 

estrutura do prédio, além das péssi-
mas condições de trabalho e higiene.

Para a diretora de saúde e segu-
rança do SEEB-MA, Regina Sanches, 
“a agência coloca em risco a saúde 
e a integridade física dos bancá-
rios, clientes e usuários do Banco”.

O Sindicato pediu agilidade na re-
solução dos problemas constatados, 
caso contrário, tomará as medidas 
judiciais cabíveis.
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É inadmissível o que o Banco do Nordeste 
tem feito com seus empregados nos últimos 
anos. Desta vez, o BNB está ameaçando 
rebaixar a PLR do funcionalismo, por causa 
do lucro pífio obtido em 2011.

O engraçado é que a queda não 
foi ocasionada por baixa produção dos 
bancários, mas pelo modelo de gestão, 
conforme denúncia feita pela AFBNB no dia 
29/02/2012.

De modo absurdo, o BNB quer que o 
bancário pague pelo que não fez. Enquanto 
isso, a categoria sofre e adoece sem saber 
como e quando vai receber a segunda 
parcela da PLR.

Como se não bastasse, agências 
sucateadas ou em reforma colocam em risco 
a saúde e a integridade física dos bancários, 
como no caso da agência Rua Grande, no 
Centro de São Luís. Além disso, o Banco 
assedia moralmente, pressionando com 
metas abusivas e descomissionando sem 

motivos transparentes.
Com o quadro de empregados já reduzido, 

o BNB ainda se nega a convocar os candidatos 
aprovados no concurso de 2010, cujo prazo 

de expiração se aproxima. Evidencia, desse 
modo, preferência pelos terceirizados, que, 
mesmo recebendo menos, são obrigados a 
realizar as mesmas tarefas de um bancário. 
Em diversas agências, os contratados já são 

maioria. E, apesar disso, o Banco não lucra. 
Estranho, não? O desrespeito do BNB com os 
empregados engloba também as mesas de 
negociação ou “enrolação” permanente, que 
se arrastam há muito tempo sem avanços. 
Por tudo isso, o SEEB-MA repudia a postura 
omissa do BNB, cobrando:

- PLR integral e correspondente 
ao trabalho, dedicação e produção/
produtividade dos funcionários;

- quitação imediata dos passivos 
trabalhistas;

- estabelecimento de política de RH 
com isonomia e transparência;

- implantação de PCR 
compatível com uma instituição de 
desenvolvimento;

- convocação dos aprovados em 
concurso;

- o fim das terceirizações abusivas e 
de toda e qualquer forma de opressão 
aos bancários!

PLR justa e garantia de direitos para os bancários do BNB!

Futebol na sede recreativa terça, quinta e sábado!
Enquanto não começa a tem-

porada do Campeonato Bancá-
rio, todas as terças, quintas e 
sábados têm futebol, na sede re-
creativa do SEEB-MA, no Turu.

Para participar, você só preci-
sa apresentar sua carteira de fi-
liado na portaria. Nas terças e 
quintas, os jogos começam às 

20h. No sábado, a partir das 16h.
A cada ano, o número de parti-

cipantes do Campeonato Bancário 
aumenta e novas equipes se inscre-
vem em São Luís. Em Imperatriz, 
a diretoria regional tem realizado 
torneios para envolver ainda mais 
os bancários na prática esportiva.

Junte seus colegas e participe!
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Publicação Mensal do Sindicato 
dos Bancários do Maranhão

O presidente do Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos 
Bancários no Estado do Maranhão 
- SEEB/MA, no uso das atribuições 
previstas no Título IV do Estatuto 
da Entidade, convoca a todos os 
associados no pleno gozo de seus 
direitos para realização de eleições 
para o sistema diretivo do Sindicato, 
no triênio 2012 a 2015, conforme 
resumo ao lado:

DIVULGAÇÃO DAS ELEI-
ÇÕES:

Publicação do texto integral do 
Edital de Convocação 

- No Jornal Pequeno, de 
21/03/2012 (quarta-feira), página 
14;

- No site www.bancariosma.org.
br/eleicoes/, a partir de 22/03/2012;

- Na sede do Sindicato, na sub-
sede de Imperatriz e na subsede de 
Bacabal; e

- Nos locais de trabalho.

CONSTITUIÇÃO DA COMIS-
SÃO ELEITORAL:

Data da Assembleia Geral: 31 de 
março de 2012 (sábado)

Local: Auditório Che Guevara, 
Rua do Sol, 413, Centro, São Luís-
-MA

Horário de início: às 14h30min, 
em 1ª convocação; e às 15h00, em 
2ª convocação. 

INSCRIÇÃO DE CHAPAS:

Prazo: de 04 a 23 de abril de 
2012

Local: Secretaria Geral, na Sede 
do Sindicato, Rua do Sol, 413, Cen-
tro, São Luís-MA

Horário: das 08h00 às 12h00 e 
das 14h00 às 18h00

COLETAS DE VOTOS:
Período de votação: dias 22, 23 e 

24 de maio de 2012 (terça, quarta e 
quinta-feira)

Horário de votação: das 08h00 
às 18h00

Locais de votação:
- Urna fixa: São Luís - Sede do 

SEEB/MA - Rua do Sol, nº 413, Cen-
tro. 

- Urnas Itinerantes: roteiro a ser 
definido pela comissão eleitoral (Es-
tatuto, art. 109).

São Luís, (MA), 22 de março de 
2012.

José Maria Corrêa Nascimento 
Presidente 

Sindicato divulga edital de eleição - gestão 2012/2015
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Oficina ecológica pela preservação do planeta!

Foi um sucesso a oficina 
ecológica “Resíduo Orgânico Zero” 
realizada no sábado (03/03), na 
sede recreativa do SEEB-MA, no 
Turu.

Na oficina, o escritor e 
ecologista, Moisés Matias, ensinou 
como reaproveitar o lixo orgânico 

doméstico, transformando-o em 
adubo para hortas residenciais.

O processo é feito por meio 
do kit orgânico Panakuí, um 
equipamento que pode ser 
instalado facilmente em casas e 
apartamentos.

Os 25 participantes ganharam 

um kit para dar continuidade ao 
processo em suas casas. O objetivo 
é disseminar esta ideia para ajudar 
a preservar o planeta.

Os bancários aprovaram a 
iniciativa. Para o secretário de 
assuntos sócio-culturais do SEEB, 
Edvaldo Ferreira, a experiência 
aumentou a consciência ambiental 
de todos.

“A oficina foi um momento 
muito especial. Caminhamos por 
toda a sede recreativa e pudemos 
compreendê-la por outros ângulos. 
Não apenas como um espaço para 
festas, eventos, mas como um 
local de preservação. Vimos que 
cada espaço pode ser aproveitado 
em harmonia com a natureza. 
Saímos de lá com um sentimento 
de responsabilidade ambiental” - 
avaliou.

Cerca de 300 pessoas prestigia-
ram o jantar dançante realizado pelo 
SEEB-MA em homenagem às mu-
lheres no sábado (10/03), na sede 
recreativa do Sindicato, no Turu.

O evento foi marcado pelo ro-
mantismo: da decoração com 
flores ao repertório musical de 
Josué, “O Sax Romântico”.  As mú-

sicas entusiasmaram os presen-
tes que ocuparam o salão e dan-
çaram até depois da meia-noite.

Durante a festa, o SEEB-MA 
reproduziu um vídeo homenage-
ando as mulheres que com sua 
competência, dedicação e demais 
qualidades transformaram os am-
bientes de trabalho, romperam as 

barreiras do preconceito e ajuda-
ram a construir um mundo melhor 
com mais respeito e igualdade. 

Para as diretoras do SEEB-MA, 
Regina Sanches e Edna Vascon-
celos, o evento foi um grande su-
cesso. “Um presente especial para 
as bancárias em comemoração 
ao Dia da Mulher” – afirmaram.  

Homenagens, música e alegria em comemoração ao Dia da Mulher
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Bancários do BASA comemoram vitória no Consad
O SEEB-MA ofereceu um café da ma-

nhã na sexta-feira (16/03) para parabe-
nizar os empregados do Banco da Ama-
zônia, no Maranhão, que mostraram 
consciência de classe ao eleger o ban-
cário Antônio Ximenes para o cargo de 
representante da categoria no Conselho 
de Administração do BASA (Consad).

Ximenes – apoiado pelo Sindicato e 
pela AEBA - ganhou a eleição em todas 
as urnas e obteve 90% dos votos válidos 

nas agências do Estado. Pela primeira 
vez na história do Banco, um autêntico 
representante dos trabalhadores inte-
grará o Conselho de Administração. Um 
fato marcante que evidencia o anseio 
dos bancários do BASA em ter um aliado 
competente e afinado com as necessi-
dades da categoria!

Parabéns bancários do BASA, pela 
consciência e pela participação massiva 
na eleição! 


