
Em reunião com a Fenaban realiza-
da na terça-feira (02/10), em São Pau-
lo, o Sindicato dos Bancários do Mara-
nhão (SEEB-MA), representado pelo 

presidente José Maria Nascimento, 
assinou a Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT) 2012/2013, com vigência 
de 01/09/2012 a 31/08/2013.

Na quinta-feira (04/10), o presidente 
assinou os acordos aditivos da Caixa e 
do Banco do Brasil, em Brasília.

A CCT prevê reajuste de 7,5% sobre 
todas as verbas salariais. Para o piso 
salarial e tíquetes (alimentação + cesta) 
a correção é de 8,5%, enquanto a PLR 
tem a mesma fórmula do ano passado.

Os bancos se comprometeram em 
efetuar os acertos dos créditos atrasa-
dos na folha de outubro. Já a PLR será 
creditada até o dia 11/10/2012.

O SEEB-MA lembra ainda que ha-
verá a incidência do Desconto Assis-
tencial, correspondente a 1% das ver-
bas salariais, debitado em uma única 
vez, conforme autorizado na assem-
bleia realizada em 01/08/2012.

Entretanto, fica assegurada a opo-
sição ao desconto, desde que os inte-
ressados protocolem requerimento na 
secretaria geral do Sindicato no prazo 
de 10 (dez) dias, contados a partir da 
data de assinatura do acordo.
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■ Campanha Salarial 
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Fenaban e aditivos da Caixa e do BB

Sindicatos ligados a Contraf-CUT se 
tornaram a "tropa de choque" do 
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Sob nova administração, bar da sede re-
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Time do BB São Luís vence o Torneio Início 
e surge como um dos favoritos ao título 
do Campeonato Bancário 2012  pág. 04

"Primavera Sindical" Novidade É futebol!

Correção de 8,5% sobre piso e tíquetes;

PLR mantém a mesma regra de 2011;

Piso salarial passa a ser de R$ 1.519,00;

Caixa executivo: R$ 2.056,89;

Reajuste de 7,5% sobre salários;

Auxílio-refeição: R$ 21,46 por dia;

Cesta/13ª cesta-alimentação - R$ 367,90;

■ Principais itens da CCT■ Banco do Brasil
SEEB-MA cobra explicações sobre 

desconto no Visa Vale
O SEEB-MA enviou ofício na sex-

ta-feira (28/09) ao Banco do Brasil co-
brando explicações sobre o desconto 
no valor do tíquete refeição/cesta ali-
mentação dos empregados.

De acordo com denúncias, o banco 
teria descontado cerca de R$ 100 do 
benefício. Em resposta ao Sindicato, a 

Gepes/São Luís afirmou que aguarda 
orientações da Dipes, área gestora do 
cartão Visa Vale, para solucionar o pro-
blema.

O SEEB-MA cobra celeridade do 
banco para que o desconto não ocasio-
ne mais prejuízos para os bancários do 
Maranhão. 
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■ Editorial  
Greve enterrada pode iniciar "Primavera Sindical"

No artigo "Primavera Sindical", o 
bancário aposentado do BB, Fernan-
do Branquinho, analisa nosso últi-
mo movimento grevista, explicando 
como a traição dos grandes sin-
dicatos do país acabou com mais 
uma greve bancária.

 Branquinho mostra como os gran-
des sindicatos se tornaram uma 
espécie de tropa de choque do Go-
verno para controlar o movimento 
e para evitar qualquer contestação à 
política econômica do país.

Apesar de toda a força e poten-
cial da greve bancária, ficou mais 
uma vez evidenciado que as con-
quistas ainda estão muito aquém 
das perdas salariais dos bancários 

durante o Governo FHC e do lucro 
obtido pelos banqueiros nos últimos 
anos. Um dado que mostra o tama-
nho da injustiça no setor financeiro 
é que o salário de um executivo cor-
responde ao salário de 456 bancários.

Para disfarçar tamanha incompe-
tência, o sindicalismo cutista passou 
a esconder das pautas de reivindi-
cação as perdas salariais a partir da 
chegada de Lula à Presidência. 

É notório o atrelamento das dire-
ções sindicais com o Governo, que 
impõe acordos claramente prejudi-
ciais aos trabalhadores, como à re-
núncia judicial à questão da jornada 
de 6h (no caso do BB), nem que para 
isso faça-se uso do autoritarismo, da 

manipulação e da convocação de ge-
rentes e "fura-greves" para as assem-
bleias.

O texto aponta que somente a or-
ganização de base poderá derrotar as 
direções traidoras. Os bancários de-
vem se filiar nos grandes sindicatos 
e construir chapas de oposição que 
tenham um projeto de sindicalismo 
autônomo e independente dos pa-
trões e dos governos. 

Este continuará sendo o cami-
nho proposto pelo SEEB-MA, para 
fazermos uma campanha salarial di-
ferente! Acesse o artigo "Primavera 
Sindical" no Blog do Branquinho: 
http://blogdobranquinho.blogspot.
com.br/.

■ Itaú
SEEB-MA cobra fim do

atendimento discriminatório

Usuários de diversos 
bancos estão tendo dificul-
dades para pagar suas con-
tas nas agências do Itaú em 
São Luís. De acordo com 
denúncias, apenas os bole-
tos com a bandeira do banco 
podem ser pagos diretamen-
te nos caixas.

Para piorar a situação, o 
Itaú tem colocado bancários 
na porta das agências, sob 
sol escaldante, para redire-
cionar as pessoas para ou-
tros locais de atendimento.

“Isso é ilegal e abusivo. 
Não é esta a função do ban-
cário. Além disso, o usuário 
tem o direito de pagar as 
suas contas onde desejar, 
desde que estejam dentro 
do vencimento. Essa prática 
do banco é discriminatória” 
– afirmou o diretor Edvaldo 
Castro.

Caso o Itaú continue des-
respeitando os bancários e a 
população, o Sindicato de-
nunciará o caso ao Procon. 

■ Isonomia
SEEB-MA reforça a luta pela 

isonomia de direitos

Em ato público realiza-
do no dia 31/08, em frente 
à agência da Caixa Gonçal-
ves Dias, no Centro de São 
Luís, o SEEB-MA reforçou 
a luta pela isonomia nos 
bancos públicos federais.

O ato teve como objetivo 
pressionar o Congresso Na-
cional a aprovar o Projeto 
de Lei Nº 6.259/2005 que 
prevê a igualdade de direi-
tos entre novos e antigos 
empregados da Caixa, BB, 
BASA e BNB.

Para o presidente do 
SEEB, José Maria Nasci-
mento, a falta de isonomia 
fortalece a discriminação. 
“É inadmissível que tra-
balhadores que exercem a 
mesma função recebam sa-
lários e vantagens diferen-
tes”- afirmou.

O presidente criticou ain-
da a atuação da Contraf, que 
nas campanhas salariais, ig-
nora a isonomia, vista como 
uma das principais reivindi-
cações dos bancários. 

Santander
SEEB pressiona e banco 
conserta ar-condicionado

Após pressão do SEEB-MA, o 
Santander resolveu o problema de re-
frigeração da agência Rua da Paz, no 
Centro de São Luís. Agora, bancários 
e clientes podem usufruir de melhores 
condições de trabalho e atendimento.

BASA/CAPAF 
Beneficiários ratificam: 
'não vamos migrar'

No Encontro Estadual realizado no 
dia 01/09, em São Luís, os aposen-
tados, pensionistas e empregados do 
BASA vinculados ao plano BD da 
CAPAF reafirmaram que não migra-
rão para o novo plano do banco!

Caixa Econômica 
SRTE-MA autua três 
agências da Caixa

Após denúncia do SEEB-MA e 
vistoria da Superintendência do Tra-
balho, a Caixa teve que melhorar 
as condições das agências Tropical 
Shopping, Kennedy e São Francisco. 
Bancário, denuncie irregularidades!
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De acordo com denúncias recebi-
das pelo SEEB-MA, a CAPAF/BASA 
tem feito ligações para as residências 
dos vinculados ao plano BD com o in-
tuito de pressioná-los a migrarem para 
o novo plano proposto pelo banco. 

No entendimento do SEEB-MA, 
esta prática insistente caracteriza assé-
dio moral e deve ser denunciada.

Diante disso, o SEEB-MA orienta 
os aposentados, pensionistas e bancá-
rios que anotem os dados dos telefo-
nemas, como: nome de quem ligou, 
telefone, data e detalhes da conversa. 
De posse desses dados, o SEEB-MA 
tomará as medidas cabíveis, de acordo 
com o teor das ligações. 

■ Campanha Salarial 
Greve forte, acordo rebaixado... Contraf enterra o movimento!

A adesão massiva dos trabalhadores 
tornou a greve dos bancários do Mara-
nhão uma das mais fortes do país. Já no 
primeiro dia de paralisação, 95% das 
agências foram fechadas em São Luís e 
60% no interior, incluindo bancos públi-
cos e privados.

Greve forte e organizada
Para o presidente do SEEB-MA, José 

Maria Nascimento, a grande mobiliza-
ção da categoria decorre de uma campa-
nha salarial bem planejada e informativa 
desde os encontros regionais. Durante a 
campanha, o Sindicato visitou diversas 
agências e buscou informar a população 
e a categoria sobre os passos movimento. 

Contraf enterra a greve 
O presidente parabenizou os bancá-

rios maranhenses pela luta, mas lamen-
tou o resultado da greve. “Infelizmente, 
enquanto a Contraf-CUT representar a 
maioria dos sindicatos do país, teremos 
que engolir esses reajustes rebaixados, 
muito aquém das reivindicações da cate-

goria” - afirmou. 
José Maria ressaltou que a greve no 

Maranhão foi encerrada em virtude do 
quadro nacional, mas lembrou que nas 
assembleias, todas as propostas foram 
rejeitadas.  “Temos certeza de de que po-
deríamos conquistar bem mais, se a Con-
traf-CUT não tivesse mandado as demais 
bases cederem, na contramão dos anseios 
dos trabalhadores” – destacou.

Sindicato combativo 
Durante o movimento, o SEEB-MA 

ainda combateu as práticas anti-sindicais 
e, em alguns casos, conclamou a popu-
lação a exigir atendimento nas agências, 
que mesmo fechadas, funcionavam inter-
namente atendendo de modo seletivo e 
discriminatório. 

Acordo rebaixado
Pelo novo acordo da Fenaban, os ban-

cários terão reajuste de 7,5% sobre todas 
as verbas salariais e correção de 8,5% 
sobre os tíquetes (alimentação + cesta). A 
PLR teve a mesma fórmula de 2011.

■ BASA/CAPAF 
Bancários devem 

denunciar assédio 
A governadora Roseana Sarney ve-

tou o Projeto de Lei nº 029/2011, de 
autoria do deputado Rigo Teles, que 
determinava a instalação de biombos, 
portas eletrônicas, detectores de metais 
e câmeras nas agências, postos e salas 
de auto-atendimento em todo o Estado. 

O Projeto foi aprovado na Assem-
bleia Legislativa  no dia 28/08/2012 
e partiu de uma proposta entregue em 
março de 2011 pelo SEEB-MA aos 
deputados Bira do Pindaré e Zé Carlos.

A Lei de Segurança Bancária é 
um anseio da categoria e da popu-
lação, tendo como objetivo coibir a 
prática de saidinhas bancárias, assaltos 
e arrombamentos de caixas eletrônicos.

■ Segurança Bancária 
Governadora veta 

Projeto de Lei 
O SEEB-MA continua entregando 

os alvarás referentes à ação dos 25% 
do Banco do Estado do Maranhão.

Até o  momento, a Justiça do Tra-
balho liberou 16 lotes de pagamentos. 
Ao todo, 784 beneficiários já foram 
chamados para receber a parte incon-
troversa devida pelo banco. 

Os beneficiários que foram chama-
dos, mas não puderam comparecer ao 
Sindicato na data marcada, podem re-
ceber os alvarás no setor jurídico da en-
tidade. É necessário levar a identidade.

O SEEB-MA reitera que divulgará 
novas listas à medida que a Justiça libe-
rar novos lotes. Saiba mais em: www. 
bancariosma.org.br/acoesbem/.

■ Ação dos 25% 
16 lotes de alvarás 
já foram liberados 

■ Novidade na Sede Recreativa 
Sob nova administração, bar tem cardápio variado

Com cardápio variado, lanches 
rápidos e a tradicional cerveja gelada, 
o bar da sede recreativa do SEEB-MA 
está sob nova administração. 

Para o diretor do SEEB-MA, 
Edvaldo Castro, a mudança faz parte 
do desejo do Sindicato em melhorar 
cada vez mais a qualidade dos serviços 

na sede recreativa.
O Sindicato convida os bancários 

para conhecer as novas opções 
do bar. “Venha almoçar na sede. 
Traga a sua família. Experimente as 
novidades e acompanhe as emoções 
do Campeonato de Futebol dos 
Bancários” – convidou o diretor.
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■ Futebol Bancário 
Time do Banco do Brasil é campeão do Torneio Início

O time do Banco do Brasil São Luís sagrou-se campeão 
do Torneio Início de Futebol 2012. Na final, o BB venceu o 
HSBC/Santander por 3 x 2, em jogo realizado no dia 25/08, 
na sede recreativa do SEEB-MA, no Turu. O Itaú ficou em 
terceiro lugar por critérios de aproveitamento.

Com a conquista, o BB São Luís aparece como um dos 
favoritos ao título do Campeonato dos Bancários 2012, que 
atualmente está na quarta rodada. 

O artilheiro do Torneio Início foi o atacante Samuel (BB) 
com quatro gols. Franck Willian, do HSBC/Santander, 
foi eleito o melhor goleiro. Os troféus e medalhas foram 
entregues aos times pelos diretores do SEEB-MA.

O torneio contou com a participação de oito equipes e 
deu o pontapé inicial para a festa em comemoração ao Dia 
do Bancário. A competição também serviu de aquecimento 
para o XXXIII Campeonato de Futebol da categoria, que 
começou no dia 15 de setembro.      
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Publicação Mensal do Sindicato dos 
Bancários do Maranhão

Mais um absurdo da CUT! 
Anteprojeto de lei quer 
flexibilizar a CLT

O Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC apresentou ao Congresso antepro-
jeto de lei que pretende modificar a CLT, 
fazendo com que o ne gociado prevaleça 
sobre o legislado. Se aprovado, estariam 
legalizados acor dos que permitem a 
contratação temporária e a terceirização 
dentro das empresas sem nenhum limi-
te; além de outras manobras. 

Pegadinha do Português 
Houveram muitos 
problemas?

O verbo haver, no sentido de 
existir ou acontecer, ou na indicação 
de tempo decorrido, é impessoal. 
Logo, ele não tem sujeito, devendo 
ficar na terceira pessoa do singular.
Certo: Houve muitos problemas?
Errado: Houveram muitos problemas?

■ Dia do Bancário 
Festa em homenagem aos bancários é sucesso absoluto

No sábado, dia 25 de agosto, foi 
realizada a festa em homenagem ao 
Dia do Bancário, na sede recreativa 
do SEEB-MA, no Turu. Cerca 
de 600 pessoas participaram da 
confraternização.

A animação ficou por conta de 
Garrincha e da cantora Drika Pinheiro. 
No repertório, sucessos que foram do 

rock ao MPB. O almoço foi servido 
logo após a premiação dos vencedores 
do Torneio início de Futebol.

A comemoração começou às 8h 
e se estendeu até às 19h. O evento 
superou as expectativas e a animação 
foi geral. Embora o Dia do Bancário 
seja comemorado em 28 de agosto, 
a festa da categoria maranhense foi 

antecipada para o dia 25.
Durante o evento, o Sindicato 

realizou o sorteio de uma TV 
LED 32" entre os bancários que se 
sindicalizaram no período de 02 
de janeiro à 24 de agosto de 2012. 
Rodrigo de Castro Sá, bancário do 
Bradesco (Rosário), foi o grande 
ganhador deste ano.


