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No dia 13/08, o SEEB-MA lan-
çou a Campanha Salarial dos 

Bancários no Maranhão. O ato ocorreu 
em frente à agência do BB da Praça 
Deodoro, no Centro de São Luís.

Na ocasião, o diretor do SEEB-MA, 
Eloy Natan, ressaltou que os banqueiros e 
o Governo têm totais condições de atender 
os pedidos da categoria, considerando os 
lucros bilionários obtidos a cada ano.

Para se ter uma ideia, apenas no pri-
meiro semestre de 2013, a soma dos lu-
cros do Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, 
Caixa Econômica, Santander e HSBC 
alcançou a marca de R$29 bilhões.

No entanto, os banqueiros não têm in-
vestido em melhorias para os emprega-

dos. "Pelo contrário, eles têm explorado 
a categoria cada vez mais" - criticou.

Para Eloy Natan, é de fundamental im-
portância o fortalecimento da mobilização 
e o esclarecimento da sociedade para al-
cançar a vitória nesta Campanha Salarial, 
ainda mais nesse momento de manifesta-
ções populares em que vive o país.

Assembleia sobre paralisação
O SEEB-MA convoca os bancários 

para a assembleia geral que será reali-
zada no dia 27/08 (terça-feira) às 18h30, 
na sede do Sindicato, na Rua do Sol, 
Centro de São Luís. O objetivo é delibe-
rar sobre a paralisação de 24h no dia 
30 de agosto. Bancário, participe!
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■ Campanha Salarial 2013 
Bancários lançam Campanha Salarial 
e decidem sobre paralisação, dia 27

Sindicato está na luta para garantir pla-
nos de saúde de qualidade para os ban-
cários maranhenses   pág. 03

Garanta o seu convite até o dia 28/08 e 
participe da tradicional festa em come-
moração ao Dia do Bancário  pág. 04

Especial Saúde Festa do Bancário!

Fenaban 
SEEB-MA, RN e Bauru/SP 
entregam pauta conjunta

N o dia 31/07, o presidente José 
Maria (SEEB-MA) e os direto-

res Marcos Tinoco (SEEB-RN) e Maria 
Bueno (SEEB Bauru) entregaram a pau-
ta conjunta de reivindicações a represen-
tante da Fenaban, em São Paulo. 

No dia 01/08, José Maria entregou a 
pauta específica da Caixa e Sílvio Kan-
ner (AEBA), a do Banco da Amazônia.

Enquanto isso, a Contraf-CUT vol-
tou a apresentar uma pauta rebaixada, 
pedindo apenas 11,93% de reajuste. 

Como de costume, a Contraf não co-
brou a reposição das perdas salariais, pre-
judicando os bancários mais uma vez.

Presidente José Maria (à dir.) representou 
o SEEB-MA na reunião com a Fenaban.

Diretor Eloy Natan esclarece a população sobre as reivindicações dos bancários maranhenses.

1. Reajuste salarial de 22%;
2. PLR de 25% do lucro líquido;
3. Reposição das perdas salariais;
4. Contratação de mais bancários;
5. Respeito à jornada de 6h;
6. Isonomia, entre outros.

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES
Banco do Brasil - R$ 10 bilhões
Itaú - R$ 7 bilhões
Bradesco - R$ 5,8 bilhões
Caixa - R$ 3,1 bilhões
Santander - R$ 2,9 bilhões
HSBC - R$ 351 milhões

LUCRO DOS BANCOS - 1º SEMESTRE

Desconto Assistencial 
Bancários aprovam pauta 
e desconto assistencial

E m assembleia realizada no dia 
25/07, os bancários maranhen-

ses aprovaram, por unanimidade, 
a pauta de reivindicações propos-
ta pelo SEEB-MA e rejeitaram com 
veemência a proposta rebaixada da 
Contraf-CUT. 

A categoria aprovou também o 
Desconto Assistencial 2013, uma 
das verbas que sustentam a luta do 
Sindicato e custeiam as despesas es-
pecíficas da Campanha Salarial.

Bancários aprovam pauta do SEEB-MA 
e desconto assistencial 2013. 
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N o mês de junho, a juventude 
mostrou nas ruas que é pre-

ciso estar unido e mobilizado para 
conquistar seus objetivos. A redução 
no preço das passagens de ônibus em 
diversas capitais e a reprovação da 
PEC 37 no Congresso Nacional são 
exemplos de que é possível vencer.

No dia 11 de julho, diversas cate-
gorias paralisaram suas atividades em 
todo o país. Foi uma manifestação 
importante que há muito tempo não 
se via por aqui. O movimento mos-
trou que os trabalhadores também 

devem ir às ruas para apresentar suas 
reivindicações, tais como: o fim do fa-
tor previdenciário, aumento geral dos 
salários e aposentadorias, contra as 
terceirizações, dentre outras.

Esse novo momento vivido no 
Brasil permite que os trabalhadores 
obtenham conquistas superiores ao 
dos outros anos. No entanto, não é 
isso que a Contraf-CUT e a Contec 
pensam e querem. As duas confedera-
ções apresentaram mais uma vez uma 
pauta rebaixada pedindo reajuste de 
11,93% (INPC+5% de aumento real). 

A Contraf, inclusive volta a abrir mão 
das perdas salariais da categoria.

Para que a Campanha Salarial des-
te ano seja diferente, é preciso que os 
bancários despertem também para as 
mobilizações e façam com que outros 
colegas também se engajem na luta. 

A greve é um instrumento muito 
importante para demonstrar insatisfa-
ção e pressionar os patrões a fazerem 
concessões. Cada conquista só será 
possível com união e organização.

Por Eloy Natan, bancário da Caixa 
e secretário geral do SEEB-MA.

■ Editorial  

É hora de ir às ruas, reivindicar e conquistar!

SEDE RECREATIVA 
Campos e piscinas interditados

■ Notícias rápidas

O SEEB-MA informa que os campos e as piscinas da 
sede recreativa do Turu estão interditados temporaria-
mente para reparos. Por causa da interdição, as tradicio-
nais peladas estão suspensas. Segundo o diretor Edval-
do Ferreira, os serviços devem ser concluídos até o dia 
31 de agosto. Nesta data, será realizado o Torneio Início 
de Futebol 2013. Contamos com a sua compreensão.

■ Contra a terceirização
SEEB pede arquivamento 
de Projeto do de Lei 4.330

O SEEB-MA parti-
cipou no dia 06/08 

da manifestação nacional 
contra o Projeto de Lei 
nº 4.330/2004, que regu-
lamenta a terceirização e 
ameaça os empregos e di-
reitos dos trabalhadores. A 
manifestação ocorreu em 
frente ao Banco do Brasil 
da Praça Deodoro, no Cen-
tro de São Luís.

Para o Sindicato, o proje-
to – de autoria do deputado 
e empresário Sandro Mabel 
(PMDB-GO) - é um retro-
cesso, pois precariza as re-
lações de trabalho nas em-
presas públicas e privadas. 

Vale ressaltar que os úni-
cos beneficiados pelo PL 
são os patrões, que querem 

economizar dinheiro  à cus-
ta da exploração dos traba-
lhadores. 

Para se ter uma ideia, o 
terceirizado ganha 27% a 
menos que o empregado 
contratado diretamente pela 
empresa. Além disso, tem 
carga horária maior, ado-
ece mais e fica 2,6 anos a 
menos no emprego. A ter-
ceirização também é ruim 
para o povo, que muitas 
vezes recebe serviço de má 
qualidade porque faltam 
instrumentos de trabalho 
e condições dignas a esses 
trabalhadores. 

Por isso, o SEEB-MA 
solicita o arquivamento 
do PL 4.330! 

FORMAÇÃO SINDICAL 
SEEB realiza curso sobre Previdência

O Sindicato realizou no sábado (17/08), em São 
Luís, o curso de Noções de Regime Geral e Comple-
mentar de Previdência. Ministrado por Sebastião Car-
los Pereira, membro da CSP-Conlutas e da equipe de 
formadores do ILAESE, o curso deu orientações so-
bre direitos previdenciários, principalmente, o da apo-
sentadoria.  Os participantes aprovaram a iniciativa!

Como parte da Campanha de Sindicalização 
2013, o SEEB-MA sorteará um televisor 32” na 
confraternização pelo Dia do Bancário, que será 

realizada no sábado (31/08), na sede recreativa do 
SEEB-MA, no Turu. Participarão do sorteio os 
bancários sindicalizados no período de 02/01/2013 
a 24/08/2013.  Não perca tempo, sindicalize-se!

BANCO RURAL - DICA JURÍDICA 
Sindicato oferece assistência jurídica

O SEEB-MA informa aos empregados do Banco 
Rural que a assessoria jurídica do Sindicato está à dis-
posição, de segunda à sexta-feira, das 9h as 19h, para 
orientá-los sobre possíveis problemas nos contratos 
de trabalho decorrentes da liquidação do banco. No 
dia 05/08, diretores do SEEB-MA foram à agência do 
Rural em São Luís, mas, lamentavelmente, não foram 
recebidos pelo gerente geral da unidade.

Projeto de Lei regulamenta a terceirização, colocando em 
risco o emprego e os direitos dos trabalhadores.
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■ Itaú e HSBC 
Bancários cobram substituição de plano de saúde
B ancários do Itaú e do 

HSBC cobram a substi-
tuição imediata do plano de saú-
de UNIMED por outro com am-
pla rede de médicos e hospitais 
credenciados.

De acordo com denúncias, a 
UNIMED não é mais aceita no 
Maranhão, o que tem provocado 
prejuízos à saúde e às finanças 
dos bancários. “Muitas vezes, te-
mos que recorrer à consulta par-
ticular, mesmo pagando o plano 
mensalmente. Isso é um absur-
do” – reclamou um bancário. 

Para pressionar os bancos, o 

SEEB-MA realizará paralisa-
ções de advertência em agências 
de São Luís. 

Enquanto isso, o Sindicato 
orienta os bancários a denuncia-
rem junto à Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), 
médicos e hospitais que se recu-
sarem a atender o plano. 

Vale ressaltar que o Sindicato 
já protocolou denúncia no Mi-
nistério Público solicitando que 
os bancos cumpram suas obriga-
ções contratuais e restabeleçam 
o pleno atendimento hospitalar a 
seus empregados e dependentes.

Segundo denúncias, UNIMED não é mais aceita 
no Maranhão, provocando prejuízos a bancários.

■ Banco do Brasil
Bancários reclamam da Cassi 

■ Caixa Econômica
Saúde Caixa para PADVs

E mpregados do Ban-
co do Brasil cobram 

uma solução para a falta de 
médicos conveniados à Cas-
si em Açailândia e região. 

Segundo denúncia, ape-
nas uma pediatra aceita o 
plano de saúde na cidade, o 
que inviabiliza o atendimen-
to médico aos trabalhadores. 
Para piorar, várias especiali-
dades não são cobertas tam-
bém em Imperatriz. 

Em ofício encaminha-
do ao banco e à Cassi, os 
bancários relatam ainda 
a série de constrangi-
mentos e humilhações 
para marcarem uma con-
sulta. “O fato é que não 

podemos contar com a 
Cassi” – desabafam.  

O cúmulo do desrespei-
to ocorre quando o banco 
sugere que os empregados 
façam o exame periódico 
em São Luís, a 600 km de 
Açailândia. Diante de mais 
esse abuso, os bancários 
questionam. “Quem custea-
rá a ida à Capital? E os dias 
gastos, serão abonados? Isso 
é ridículo” – criticam. 

Nesse sentido, o SE-
EB-MA lamenta o des-
caso do banco e exige, 
além de respeito e saúde, 
a ampliação do quadro 
de médicos associados à 
Cassi na região. 

■ Banco do Nordeste 
Camed: falta de médicos deve ser denunciada

O SEEB-MA solicita aos 
bancários do BNB que 

se manifestem sobre a aceita-
ção do plano de saúde Camed 
em clínicas e hospitais do Ma-
ranhão. 

O Sindicato recebeu denúncia 
de que a rede de médicos con-
veniados ao plano é insuficiente.

Para denunciar a situação da 
Camed em sua cidade, o ban-
cário deve enviar um e-mail 

para secretariageral@bancario-
sma.org.br. 

O ideal é que apenas um re-
presentante da agência envie o 
e-mail. O assunto da mensa-
gem deverá ser “Situação Ca-
med – nome da cidade”. 

O Sindicato conta com a sua 
participação para cobrar da di-
reção do banco respeito e me-
lhor atendimento médico para 
os bancários do BNB.

Bancário deve denunciar situação da Camed para 
pelo e-mail secretariageral@bancariosma.org.br.  

O SEEB-MA aderiu à 
mobilização nacio-

nal que cobra da Caixa Eco-
nômica o restabelecimento do 
Saúde Caixa para os primei-
ros 4.765 ex-empregados – 
hoje aposentados - que se des-
ligaram do banco por meio do 
Plano de Apoio à Demissão 
Voluntária (PADV). 

A mobilização se jus-
tifica, pois os bancários 
que aderiram à segunda 
etapa do PADV continu-
aram tendo direito ao pla-
no de saúde, ao contrário 
dos primeiros trabalhado-
res que optaram pela De-
missão Voluntária. 

Por ser um plano sóli-

do e superavitário, não há 
por que a Caixa excluir 
pessoas idosas que traba-
lharam arduamente pelo 
banco e que hoje, face 
aos reajustes defasados 
nos seus benefícios, estão 
impossibilitadas de con-
tratar um plano de saúde 
de qualidade.

O Sindicato convida 
os bancários a travarem 
mais esta luta pela iso-
nomia de direitos. Para 
isso, participe do Abai-
xo-Assinado disponível 
no site Petição Públi-
ca, no endereço: www.
peticaopublica.com.
br/?pi=P2013N42724.
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■ Confraternização 
Dia do Bancário: festa será no sábado (31/08) 
Garanta o seu convite até o dia 28 e participe!

EXPEDIENTE

Redação, diagramação e fotos: Ascom/SEEB-MA
Tiragem: 5.000 exemplares

Gestão “Unidade, Resistência e Luta”
Fone: 3311 3500 / Fax: 3311 3520

comunicacao@bancariosma.org.br  / www.bancariosma.org.br
www.facebook.com/bancariosma  / twitter.com/bancariosma

Publicação Mensal do Sindicato dos 
Bancários do Maranhão

■ Imperatriz
Campeonato Bancário 
começa no dia 21/09

O SEEB-MA informa 
que o Torneio Início 

de Futebol será realizado no 
dia 21 de setembro na Re-
gional Imperatriz. 

A competição marca a 
abertura do 3º Campeonato 
Bancário de Futebol Socie-
ty da região.

De acordo com o diretor 
Cássio Valdenor, os últimos 
preparativos estão sendo fi-
nalizados e a expectativa é 
de grande participação da 
categoria. 

Para mais informações, 
o bancário deve ligar para: 
(99) 3525-3351. 

A derrocada das empresas de Eike 
Batista colaboraram para um déficit 
milionário no fundo de pensão dos 
funcionários dos Correios (R$ 985 
milhões). Desde abril, os salários dos 
trabalhadores estão sendo desconta-
dos para cobrir o rombo. Lamentável.

Pegadinha do Português 
Ela já se habituou com 
o trabalho.

É melhor  habituar-se, primeiramente,  
à regência correta desse verbo. O correto 
é habituar-se a. Note a preposição a. 
Habituar-se a trabalhar, habituar-se ao 
trabalho. 

Certo: Ela já se habituou ao 
trabalho.

V em aí a festa em home-
nagem ao Dia do Bancá-

rio! É no sábado (31/08), na sede 
recreativa do Sindicato, no Turu.

O Torneio Início começa às 
8h e dá o pontapé inicial ao 34º 
Campeonato de Futebol dos 
Bancários de São Luís.

Após o meio-dia será ser-
vido o tradicional churrasco 
ao som de Neném Bragança 
e James Brito. Comida, água 
e refrigerante são gratuitos. 
A cerveja será vendida por 
apenas R$2,50 a unidade. 

A programação conta ain-
da com o sorteio de brindes.

 Acesso ao evento:
a) Bancário sindicalizado – 

deve apresentar documento 
de identificação, com foto;

b) Dependentes (cônjuge 
e filho menor, inscritos no 
Sindicato) – apresentar os 
convites que estarão dispo-
níveis na sede do SEEB, na 
Rua do Sol, Centro;

c) Convidados (amigos 
e parentes)  - os bancários 
sindicalizados terão que 
adquirir senhas na Secre-
taria Geral do sindicato, ao 
preço de R$ 25,00 (vinte e 
cinco reais) por pessoa. 

ATENÇÃO: os convites devem ser retirados, 
impreterivelmente, até o dia 28/08/2013.

■ Banco do Brasil
SEEB vistoria agência do 
BB em Gonçalves Dias

No dia 12/07, o Sin-
dicato vistoriou a 

agência do BB de Gonçal-
ves Dias/MA e comprovou 
as péssimas condições de 
trabalho na unidade.

Segundo informações, após 
a explosão dos caixas eletrôni-
cos da agência, no dia 26 de ju-

nho, o local entrou em reforma. 
No entanto, os bancários 

continuaram trabalhando nor-
malmente, mesmo em meio 
aos escombros. O problema 
só foi resolvido após o Sin-
dicato denunciar o caso à 
Defesa Civil e ao Ministério 
do Trabalho. 

Diretores do SEEB-MA em visita ao Banco do 
Brasil da cidade de Gonçalves Dias/MA.

A expectativa é que a categoria participe em peso do 
3º Campeonato de Futebol da Regional Imperatriz.

Correios 
Eike traz perda a fundo 
de pensão dos Correios


