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Jornal

■ Encontro Estadual dos Bancários 

Encontro Estadual será no dia 23 de junho

O SEEB-MA convida os bancários 
maranhenses para participarem do 
Encontro Estadual que será reali-
zado no dia 23/06 (sábado) a partir 
das 9h, na sede do Sindicato, na Rua 
do Sol, Centro de São Luís. O obje-
tivo do encontro é debater a pauta 
de reivindicações da categoria e or-
ganizar a Campanha Salarial 2012. 

Bancários do interior do Estado te-
rão direito à alimentação, hospeda-
gem e ressarcimento das despesas 
de transporte equivalente à passa-
gem de ônibus. Neste ano, a análise 
da conjuntura política e econômica fi-
cará a cargo da professora e auditora 
fiscal da Receita Federal, Maria Lú-
cia Fatorelli. Bancários, participem! 

Auditora Fiscal da Receita, Coor-
denadora da Auditoria Cidadã da Dí-
vida pela Campanha Jubileu Sul, foi 
uma das responsáveis pela revisão da 
dívida do Equador e autora dos do-
cumentos “Mentiras e Verdades sobre 
a Reforma da Previdência” e “Estado 
máximo, só para os bancos".

Quem é Maria Lúcia Fatorelli?

■ 9h - Abertura e saudação;
■ 9h30 - Palestra sobre conjuntura;
■ 12h - Almoço;

■ 14h - Reuniões específicas por banco;
■ 15h30 - Plenária Final;

PROGRAMAÇÃO

■ São João dos Bancários 
Tudo pronto para o "Arraiá de Lutas"  
Dia 23/06 com muitas atrações!

■ Unidade, Resistência e Luta  
Nova diretoria do SEEB 
toma posse no "Arraiá"

Durante o "Arraiá de Lutas", 
ocorrerá a solenidade de posse da 
nova diretoria e do conselho fiscal 
do SEEB-MA. A Gestão Unidade, 
Resistência e Luta é composta pela 
maioria dos integrantes da atual 
gestão e é encabeçada pelo atual 
presidente José Maria Nascimento. 
A renovação na diretoria chega a 
36,6%. O mandato dura três anos. 

Tudo pronto para o “Arraiá de Lu-
tas 2012”! A confraternização será 
realizada no sábado (23/06), a partir 
das 18h, na sede recreativa do Sindica-
to, no Turu.

Refrigerantes e comidas típicas se-
rão oferecidos gratuitamente. A cer-
veja custará apenas R$ 2,00.  Dentre 
as atrações do evento, Papete e Banda 
e Boi Brilho da Ilha. 

Bancários sindicalizados terão acesso 
mediante carteira de filiado ou caso o 
nome conste na lista da portaria. 

Para dependentes legais, o bancário 
deve adquirir o(s) convite(s) até o dia 
20/06, na sede do SEEB-MA, na Rua do 
Sol, Centro. Chegue cedo! Participe!

■ 21h - Boi Brilho da Ilha (Orquestra)

CONFIRA AS ATRAÇÕES

■ 00h - Papete e banda (show)

■ 20h30 - Solenidade de Posse

■ 23h - Quadrilha Formosinha do Sertão

■ 19h - Cacuriá Estrela do São Francisco

■ 22h - Boi da Pindoba (Matraca)



2 Jornal

O SEEB-MA realizou, de 04 a 06 
de junho, uma série de manifesta-
ções nas agências do Itaú em pro-
testo contra as demissões, as metas 
abusivas e as péssimas condições 
de trabalho que imperam nas unida-
des do banco em todo o país, inclu-
sive no Maranhão.

Em São Luís, o Sindicato parali-
sou as atividades das agências Rua 
da Paz, São Francisco e Cohama. 
Durante os protestos, a diretora do 
SEEB-MA, Edna Vasconcelos, de-
nunciou a pressão e a exploração do 
Itaú sobre os empregados da área 
operacional.

“Devido ao número reduzido de 
bancários, o gerente operacional 
é obrigado a exercer, além da sua 
função, os ofícios de tesoureiro e 
caixa. Tudo isso para que a Lei das 

Filas seja cumprida e o banco não 
seja multado. O Itaú joga toda a res-
ponsabilidade do cumprimento des-
ta Lei nas costas dos funcionários. 
Caso eles não consigam executar 
todas as determinações acumula-
das, o banco fatalmente os demite. 
Esta é a política do Itaú, que ao in-
vés de contratar mais empregados 
para dividir as tarefas e facilitar o 
serviço, prefere explorar, sobrecar-
regar e demitir” – criticou Edna.

Para a diretora de saúde e segu-
rança do SEEB-MA, Regina San-
ches, estas medidas abusivas têm 
ocasionado o adoecimento físico e 
psicológico dos bancários. "O Sin-
dicato está atento a esses ataques e 
tomará todas as medidas cabíveis 
para acabar com a exploração e de-
missões”, finalizou.

■ Protesto 
SEEB-MA fecha três agências contra 
demissões no Itaú Unibanco

Em assembleia realizada no dia 
(05/06), na sede do SEEB-MA, os 
bancários da Caixa decidiram NÃO 
aderir à Comissão de Conciliação 
Voluntária do banco (CCV). A 
decisão da categoria ratifica o 
posicionamento do Sindicato, que 
avalia a comissão como armadilha 
para o bancário e não como 
“conquista”, segundo alardeia a 
Contraf-CUT.

“A CCV tenta seduzir o trabalha-
dor que, muitas vezes, acaba acei-
tando propostas rebaixadas em 

troca de solução mais rápida para 
impasses, como o não pagamento de 
horas extras e desvio de funções" – 
destacou o diretor Eloy Natan.

O assessor jurídico do SEEB, Dr. 
Antônio Nunes, explicou que a CCV 
é um instrumento utilizado pelo ban-
co para tentar convencer o bancário 
a não ingressar na Justiça na busca 
por seus direitos. “O próprio TST 
já afirmou que as comissões são 
dispensáveis, tendo em vista que o 
trabalhador pode reclamar direta-
mente ao Judiciário” – finalizou. 

Pegadinhas do Português 
Ela quer se aparecer.

Certos verbos são essencialmen-
te pronominais, como suicidar-se. 
Outros, porém, jamais podem ser 
usados com pronomes, caso do 
verbo aparecer. 

Esse é um típico verbo intran-
sitivo. Não admite voz reflexiva, 
nem objetos de espécie alguma. 
Não se pode aparecer ninguém 
e, também, aparecer a si mesmo.

Conclusão:
Certo: Ela quer aparecer.
Errado: Ela quer se aparecer.

Em ação civil pública ajuizada 
pelo Ministério Público do Trabalho 
(MPT), o Banco da Amazônia foi 
condenado pela Justiça trabalhis-
ta a pagar 200 mil reais, a título de 
dano moral coletivo, por causa de 
irregularidades no controle de jor-
nada de seus empregados no Mara-
nhão. O valor será revertido ao Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Entenda o caso
A ação foi movida após 

denúncia feita pelo SEEB-MA 
à Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego (SRTE-MA). 
O órgão promoveu uma ação 
fiscal junto às agências do banco e 
constatou irregularidades, dentre as 
quais: bancários em atividade depois 
de terem pré-assinado o controle de 
ponto. Após a fiscalização, a SRTE-
MA encaminhou o caso ao MPT. A 
sentença foi divulgada no dia 14 /05.

■ Condenação
Banco da Amazônia 

é condenado por 
dano moral coletivo

■ CCV da Caixa 
Bancários da Caixa decidem NÃO 
aderir à Comissão de Conciliação
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