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campanha salarial

seeb-ma entrega pauta alternativa de reivindicações à fenaban

R

Diretora Marla Brito (ao centro) e representantes
do SEEB RN e do SEEB Bauru entregam pauta
de reivindicações alternativa à Fenaban.

epresentantes do SEEB-MA, do
SEEB Bauru e do SEEB-RN se
reuniram na sexta-feira (01/07), em São
Paulo, para entregar a pauta alternativa de
reivindicações da categoria à Fenaban.
Os bancários do Maranhão, Rio Grande do Norte e Bauru reivindicam, entre
outros pontos, reajuste de 35%; acordo
anual; PLR linear; fim da terceirização,
do assédio e do banco de horas; além da
reposição das perdas salariais acumuladas.
A pauta alternativa foi aprovada durante o X Congresso Estadual dos Bancários,

campanha salarial

x congresso estadual dos bancários aprova
resoluções e estratégias para o Sindicato

O

s bancários participaram nos dias
24 e 25/06 do X Congresso Estadual, em São Luís. No fim do evento, os
trabalhadores aprovaram resoluções e estratégias de luta para os próximos 3 (três) anos
do Sindicato. Confira:
1. Criação de grupo de trabalho para preparar a alteração do Estatuto do SEEB-MA;
2. Criação de programa de atendimento
psicológico e psiquiátrico para a categoria;
3. Criação de programa de formação política para a categoria bancária do Maranhão;
4. Criação da programação cultural bancária, envolvendo temas como artes, dança, etc.
5. Manutenção de pautas históricas de luta
da categoria, como: reposição das perdas salariais e isonomia entre empregados;
6. Congressos anuais por banco;

7. Inclusão do mês de maio como o "Mês
de Combate ao Assédio Moral e Sexual";
8. Criação da Secretaria Especial de Relações de Gênero;
9. Criação de orçamento específico para
formação política e técnica da categoria (mulheres e homens) sobre temas feministas;
10. Prioridade nas liberações sindicais de
diretoras para o SEEB-MA;
11. Obrigatoriedade do serviço de creche e
recreação infantil nos eventos do SEEB-MA;
12. A paridade de gênero nas representações oficiais do SEEB-MA;
13. Mesa temática sobre temas relativos à
mulher nos eventos oficiais do SEEB-MA;
14. Criação de grupo de trabalho para discutir projeto de criação da Sede Recreativa da
Regional Imperatriz.

realizado nos dias 24 e 25/06, ocasião
em que a categoria também autorizou o
SEEB-MA a negociar e a assinar acordos
coletivos com os banqueiros e o Governo.
Para o presidente do SEEB-MA, Dielson Rodrigues, que participou virtualmente da reunião, a entrega da pauta alternativa
da Campanha Salarial busca a valorização
do bancário por meio de melhores condições de trabalho, da defesa do emprego,
do fim das metas abusivas e de um salário
digno e justo para toda a categoria.
Vamos à luta!
PLANOS DE SAÚDE

SEEB-MA COBRA MAIOR
COBERTURA DE CONVÊNIOS
No Maranhão, bancários não têm utilizado os planos de saúde para tratamentos
psicoterapêuticos por falta de profissionais
conveniados, principalmente, no interior do
Estado, onde menos de 10% dos psicólogos
ou psiquiatras aceitam convênios. Como se
não bastasse, nos bancos privados, os bancários têm evitado procurar auxílio médico
por medo de serem diagnosticados com algum problema de saúde e, por causa disso,
serem demitidos, um absurdo!
SAÚDE CAIXA EM BALSAS
Em Balsas, por exemplo, o SEEB recebeu denúncias sobre o descredenciamento
do único hospital da cidade que prestava
atendimento aos usuários do Saúde Caixa.
Desde então, o Sindicato tem orientado os
bancários da região a registrarem reclamações na ouvidoria do banco e do próprio
convênio médico (https://centralsaudecaixa.
com.br/reclame/).
“Estamos realizando um levantamento
de todas essas reclamações, a fim de tomar
as medidas cabíveis para que a rede credenciada de todos os planos seja aumentada,
garantindo-se, assim, um atendimento de
saúde de qualidade à categoria” – finalizou
a diretora Lívia Moraes.

aposentados

2ª edição do encontro com os aposentados será no dia 22 de julho

O

SEEB promoverá na sexta-feira (22/07), das 17h às 20h, na
Sede Recreativa da categoria, no Turu,
o Projeto “Bancários e Bancárias na
Ativa”, uma atividade que visa aproximar o Sindicato dos(as) associados(as)
aposentados(as), por meio de uma interação política, social e cultural. A
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segunda edição começará com a atualização do andamento dos processos
judiciais pela Assessoria Jurídica do
SEEB-MA. Em seguida, haverá uma
palestra com o psicólogo Alexandro
Cruz, cujo tema será: "Ressigniﬁcando
a vida após a aposentadoria", uma fase
cheia de possibilidades e realizações.

“Dando continuidade a esse importante
projeto de integração com os aposentados, trataremos, desta vez, sobre o tema
saúde mental. Logo após, teremos um
"coffee break" e o show de Katiana &
Banda, com o melhor da MPB. Participe - convidou o diretor do SEEB-MA,
Enock Bezerra.
bancariosmaranhao
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BANCO DA AMAZÔNIA

JUSTIÇA manda basa não demitir quadro de apoio

V

itória! Em ação ajuizada pela
AEBA e pelo SEEB-PA, com o
apoio do SEEB-MA, do SEEB-AM, do

SINTEC-TO e do SEEB-AC, a Justiça determinou, por meio de uma liminar, a manutenção dos empregos dos funcionários
do quadro de apoio do Banco da Amazônia
em todo o território nacional. A tese jurídica
vencedora foi elaborada pelos Sindicatos e
pela AEBA, que trabalharam em conjunto em defesa dos empregados do BASA.
“Sem dúvidas, uma grande vitória. Parabéns a todos. Basta de demissões! A nossa
luta continua, agora, contra o fechamento das agências do BASAno Maranhão”
– afirmou a diretora Marla Brito.

FORMAÇÃO SINDICAL

curso gratuito sobre a história
do maranhão no dia 29 de julho

O

SEEB-MA promoverá o curso
“História do Maranhão”, no dia
29/07, das 9h às 18h, na Sede do Sindicato,
na Rua do Sol, Centro. O curso é aberto e gratuito aos trabalhadores em geral. Na programação, palestras sobre a história da Balaiada
e a comunicação sindical; exibição e debate
sobre o filme Bacurau, com professores,
sindicalistas e jornalista, como Cláudia Santiago, Leide Caldas, Josenildo Pereira, Beth
Arantes e Cláudia Durans. Bancário(a):
inscreva-se no site do Sindicato.

jurídico

SINDICATO AJUIZARÁ ação EM FAVOR DE bancários com filhos autistas

O

SEEB-MA solicita aos bancários
e às bancárias, com dependentes
diagnosticados com transtorno do espectro
autista ou doenças similares de tratamento
médico frequente, que preencham o formulário on-line disponível no site do Sindicato.
O objetivo é avaliar a possibilidade de
ajuizar uma ação coletiva, a fim de assegu-

rar aos(às) associados(as) horário especial
de trabalho, com redução de jornada e sem
prejuízo da remuneração para dedicar ainda mais tempo e cuidado aos seus filhos,
conforme jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. "Vamos avaliar os casos e buscar a Justiça"- ressaltou o diretor
jurídico Gilberto Alves.

bradesco

SINDICATO
AJUIZARÁ AÇÃO
EM FAVOR DE
BANCÁRIOS COM
FILHOS AUTISTAS

BANCO DA AMAZÔNIA

seeb-ma ajuíza ações em favor de bancários

Vitória! SEEB-MA vence Ação da PLR
2013 do BANCO DA AMAZÔNIA

O

O

SEEB-MA ajuizou uma ação coletiva requerendo do Bradesco o
pagamento de adicional de periculosidade
a todos os bancários lotados nos postos de
atendimento do banco (PAs), no Maranhão.
Em estudo realizado pelo Sindicato,
constatou-se a grande vulnerabilidade a que
estão submetidos os funcionários e clientes
dos PAs, devido ao descumprimento de
normas de segurança pelo Bradesco.
“É inaceitável que um banco que lucrou
quase R$ 7 bilhões somente no primeiro trimestre de 2022, se omita dessa forma, colocando em risco a vida dos seus empregados
e clientes” – criticou o diretor Cláudio Costa.
Na ação, além do adicional de periculosidade, o SEEB-MA solicitou, ainda, que
o Bradesco seja obrigado a adequar os PAs
com câmeras e portas giratórias.
“Afinal, o banco precisa entender que
o que precisa ser protegido não é apenas o
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seu patrimônio, mas, sobretudo, as pessoas,
a população que utiliza seus serviços e os
bancários que trabalham arduamente para
garantir essa lucratividade. Esperamos que
seja feita justiça, com o pagamento do adicional aos trabalhadores e a condenação do
banco a investir em segurança” - destacou o
diretor Edvaldo Castro.
7ª E 8ª HORAS
O SEEB-MA ajuizou, ainda, uma ação
coletiva cobrando do Bradesco o pagamento da 7ª e 8ª horas como jornada extraordinária para os gerentes e assistentes
lotados nos postos de atendimento (PAs)
do banco, no Maranhão. Além disso, o
Sindicato requereu a adequação do expediente para 30h semanais. “Como sempre,
o Sindicato está atento aos direitos dos
bancários, como o respeito à jornada de
6h" - finalizou o diretor Cássio Valdenor.

SEEB-MA venceu a “Ação da
PLR 2013” em favor dos funcionários do Banco da Amazônia.
De acordo com a decisão da Justiça, o
valor distribuído a alguns bancários na época foi inferior ao que realmente era devido
pelo BASA. O pagamento das diferenças
as quais os beneficiários têm direito começou na segunda-feira (27/06).
Para saber se você possui valores a receber, entre em contato com o setor jurídico,
de segunda à sexta, das 9h às 17h, pelos telefones (98) 3311-3516, (98) 98477-5789 ou
pelo e-mail juridico@bancariosma.org.br.
Parabéns, bancários e bancárias!
BANCO DA AMAZÔNIA

SEEB ajuíza ação contra cobrança
de IR no auxílio-creche

O

SEEB-MA informa que ajuizou ação civil coletiva na
Justiça Federal (processo nº 102918587.2022.4.01.3700 – 6ª VF), com o objetivo de impedir a incidência de Imposto de
Renda sobre o auxílio-creche dos bancários
do Banco da Amazônia, no Maranhão.
Qualquer novidade sobre o processo, informaremos em nosso site e nas redes sociais.
Jornal
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basta de assédio moral e sexual!

seeb-ma realiza atos públicos contra o assédio

O

SEEB-MA realizou atos públicos, em Balsas e em São Luís,
contra o assédio moral e o assédio sexual nos bancos públicos e privados. A luta
do Sindicato ganhou ainda mais força
após as denúncias contra o presidente
da Caixa, Pedro Guimarães, acusado de
assediar sexualmente as funcionárias do
banco. O objetivo dos atos públicos foi
encorajar a categoria a denunciar esses
abusos nos locais de trabalho no Maranhão. Para isso, bancária ou bancário,
ligue (99) 99160-5168 ou mande e-mail
para denuncia@bancariosma.org.br.
Suas informações serão mantidas em sigilo. Assédio é crime: denuncie!

BANCO DO BRASIL - VITÓRIA!
m ação coletiva ajuizada pelo
SEEB-MA, a Justiça do Trabalho condenou o Banco do Brasil a pagar a
multa de 20% sobre os depósitos do FGTS
mais a metade do aviso prévio aos empregados já aposentados que aderiram aos
planos PAQ (Programa de Adequação de
Quadros) e PDE (Plano de Desligamento
Extraordinário) do BB. Na decisão, o juízo
ainda anulou a cláusula que excluía os aposentados e ceifava seus direitos à multa e ao
aviso prévio. De acordo com a Justiça, “[...]
apenas à negociação coletiva é reservada a

possibilidade de dispor sobre direitos trabalhistas legalmente assegurados e desde que
observem as normas que têm assento constitucional. [...] Em consequência, a cláusula
é nula, [...] uma vez que fora estipulada sem
a participação do Sindicato”. Para o diretor
do SEEB-MA, Rodolfo Cutrim, essa é
mais uma importante vitória em favor dos
bancários aposentados, bem como para os
funcionários da ativa do BB que aderiram
ao PAQ e ao PDE. “Continuamos firmes na
luta por nenhum direito a menos. Parabéns
a todos e todas” – finalizou o diretor.

SÃO JOÃO DOS BANCÁRIOS

Animação e integração marcam o Arraiá de Lutas

C

entenas de bancários, bancárias
e convidados participaram no
dia 25/06 do “Arraiá de Lutas 2022”,
na Sede Recreativa, no Turu. Durante
a festa, os presentes se divertiram muito com os diversos ritmos e sotaques do
São João do Maranhão, como o forró
Chá de Catuaba, a Companhia Encantar,
o Boi Valente, o Boi de Morros e o Boi
de Maracanã. Além disso, os bancários
e familiares puderam saborear o me4
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SEEB-ma orienta o uso de
máscara nas agências

O SEEB-MA orienta os bancários a continuarem a utilizar máscaras no ambiente de
trabalho, de preferência, a N95. Em tempo,
o SEEB-MA cobra dos bancos reforço nos
protocolos sanitários, com a conscientização
do uso de máscaras pelos clientes, disponibilização de luvas e álcool em gel, entre outras
medidas. É importante lembrar que a liberação dos festejos juninos e a baixa cobertura
do reforço vacinal ocasionaram o aumento
dos casos de Covid-19, no Maranhão. “O
nosso intuito é preservar a saúde da categoria
e da população. Vamos cobrar que os bancos
disponibilizem máscaras para os bancários”
– afirmou o diretor Rodolfo Cutrim.
jurídico

PAQ/PDE: SEEB garante direitos a aposentados

E

covid-19

lhor da comida típica junina nas barracas do Arraial. A criançada também não
deixou por menos: dançou, brincou de
bombinhas e contribuiu para uma noite inesquecível. Para o presidente do
SEEB-MA, Dielson Rodrigues, com o
arrefecimento da pandemia, foi muito
gratiﬁcante promover a confraternização, que além de integrar a categoria,
a deixa mais unida para os desaﬁos da
Campanha Salarial. Avante, bancários!

EXPEDIENTE

SEEB oferece atendimento
jurídico virtual e presencial

Com o objetivo de melhor atender a categoria bancária, o SEEB-MApassou a oferecer atendimento jurídico virtual e presencial com os dois Escritórios de Advocacia
(Lobo de Azevedo e MNZ), que prestam
assessoria ao Sindicato. Vale ressaltar que
o atendimento deverá ser agendado pelos
telefones (98) 3311-3516 ou 98477-5789
(não é WhatsApp).Atabela com os horários
dos advogados está disponível em https://
www.bancariosma.org.br/paginas/noticias.
asp?p=17926. Agende seu atendimento!
banco do brasil

reestruturação coloca em
risco a vida de bancários
O SEEB-MA cobra compromisso do
Banco do Brasil com as condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como
com a segurança dos seus empregados e
clientes. No Maranhão, em cidades como
Peritoró e Bom Jardim, o banco já começou
a implantar o “BB + Leve”, novo processo de reestruturação que visa transformar
agências bancárias em lojas com ênfase na
venda de produtos. Segundo o BB, a fim de
tornar o ambiente mais leve e voltado para
os negócios é preciso retirar o serviço de
vigilância armada e desativar as portas giratórias das unidades. “Essa medida do BB é
absurda e digna de repúdio. Além de tratar
os bancários como vendedores, precarizando o trabalho, o banco colocará a vida de todos em risco com diminuição da segurança
nas agências. Não vamos admitir. Pelo fim
das reestruturações, tomaremos as medidas
cabíveis” – afirmou o diretor João Siguinez.
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