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Banco do Brasil Orçamento 2018 Confraternização

Em 22 de novembro, o presidente Mi-
chel Temer (PMDB) ofereceu um jantar no 
Palácio da Alvorada, em Brasília. No ban-
quete, o prato principal foi a aposentadoria 
dos brasileiros. O Governo apresentou a 
nova proposta de Reforma da Previdência 
e deu continuidade às articulações para ten-
tar obter os votos necessários para aprovar a 
mudança nas regras para obtenção da apo-
sentadoria. Repetindo o mesmo “modus 
operandi” com que se livrou das denúncias 
por corrupção na Câmara, Temer intensifi-
cou nas últimas semanas o toma-lá-da-cá 
com partidos e deputados para amarrar vo-
tos a favor da reforma da Previdência, que 
o governo quer ver aprovada na Câmara 
ainda este ano. Como sempre vale tudo. 
Cargos, emendas e a barganha em torno 
da reforma ministerial que o governo está 
fazendo, loteando a direção de 17 ministé-
rios e cargos com partidos como o PP, PSC, 
PRB, PSD, PR, que foram a tábua de sal-
vação de Temer para se livrar dos processos 
por corrupção.  Por isso, cabe aos traba-
lhadores organizarem uma greve geral 
para enterrar - de vez - a Reforma da 
Previdência e a farra dos corruputos!

REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
Temer joga sujo: só uma Greve 
Geral pode enterrar  a reforma

■ Luta contra a Reforma da Previdência 
É preciso mobilização, unidade e luta 
para enterrar - de vez - as reformas!

O SEEB-MA participou do Dia Na-
cional de Luta contra a Reforma da 

Previdência, realizado no dia 5 de dezembro, 
em todo o país. Apesar da traição das cen-
trais sindicais - CUT, Força Sindical, UGT, 
CTB, Nova Central e CSB - que decidiram 
suspender a Greve Geral sem consultar os 
trabalhadores, diversas categorias foram às 
ruas para dizer que A LUTA CONTRA A 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA VAI 
CONTINUAR até o arquivamento desse 
projeto nefasto, que visa acabar com a apo-
sentadoria pública dos brasileiros, mantendo 

os privilégios de deputados e senadores. No 
Maranhão, os bancários protestaram contra 
o Governo Temer, em  São Luís e Impera-
triz. Na Capital, os bancários participaram 
da interdição da BR-135, ocasião em que 
distribuíram panfletos mostrando quais são 
os parlamentares maranhenses que votam 
a favor da retirada de direitos. Para o diretor 
do SEEB-MA, Cláudio Costa, a manifesta-
ção foi proveitosa. "A população dará a res-
posta a esses políticos nas eleições de 2018. 
Enquanto isso, vamos organizar uma Greve 
Geral para enterrar essa reforma" - afirmou. 

SÃO A FAVOR DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

SÃO CONTRA A REFORMA

INDECISOS

André 
Fufuca

Juscelino 
Filho

Aluísio 
Mendes

Eliziane 
Gama

Waldir 
Maranhão

Victor 
Mendes

João 
Marcelo

Pedro 
Fernandes

Cléber 
Verde

José 
Reinaldo

Hildo 
Rocha

Júnior 
Marreca

Julião 
Amim

Rubens 
Júnior

Zé Carlos 
da Caixa

Weverton 
Rocha

Deoclides 
Macedo

Fonte: http://infograficos.estadao.com.br/especiais/placar/votacao/economia/?id=GLwN7vXR3W&state=MA

■ ATENÇÃO 
Veja os deputados 
que são a favor e 
os que são contra 
a Reforma da 
Previdência, que 
acabará com a 
aposentadoria 
pública no Brasil 

Luana 
Costa
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■ CAIXA ECONÔMICA 
SEEB-MA realiza ato em defesa da 
Caixa 100% Pública

C erca de 100 bancários parti-
ciparam no dia 09/11 de uma 

manifestação em Defesa da Caixa 100% 
Pública, em frente ao Edifício Sede do 
Banco, no Renascença II, em São Luís. 

O objetivo foi protestar contra os ata-
ques do Governo Temer à Caixa, como 
a reestruturação, o fechamento de agên-
cias, as demissões e o sucateamento do 

plano de saúde do funcionalismo, dentre 
outras medidas que visam preparar o 
banco público para a privatização.  

“Está cada vez mais claro que o desejo 
do Governo Temer é entregar o patrimô-
nio público ao capital privado, ceifando, 
ainda, nossos direitos, a fim de se manter 
no poder. Mas isso, nós não vamos per-
mitir sem luta” – destacou Eloy Natan.

C om a entrada em vigor da Re-
forma Trabalhista, a direção do 

BB voltou a descomissionar funcioná-
rios que litigam com o banco na Justiça, 
no Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

O objetivo é intimidar o funcionalis-
mo para brecar a enxurrada de ações mo-
vidas pelos empregados contra a empre-
sa. Denúncias dão conta de que mais de 
50 gerentes já foram descomissionados 
no país por terem vencido ações judiciais 
em face do Banco do Brasil. Vale ressal-
tar que o ACT 2016/2018 veda esse tipo 
de descomissionamento, que configura 
assédio moral e prática antissindical. 

Além disso, a Justiça do Trabalho, no 

Maranhão, já decidiu que essa conduta 
intimidatória do BB é ilegal. 

Em 2011, o SEEB-MA saiu vitorioso 
em uma ação contra o banco, que havia 
descomissionado trabalhadores por terem 
vencido ações de redução de jornada. Em 
2016, o Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região manteve a decisão favorá-
vel ao Sindicato e ainda condenou o Ban-
co do Brasil por danos morais. 

“Diante dos novos descomissiona-
mentos promovidos pelo BB em vários 
Estados, essa decisão é um importante 
precedente para barrar mais este ataque 
ao funcionalismo do BB” – informou o 
presidente do SEEB-MA, Eloy Natan. 

■ REFORMA TRABALHISTA 
Justiça já barrou descomissionamentos ilegais no BB

O SEEB-MA promoveu no dia 07/11 
um Seminário Contra a Privatização da 
Caixa Econômica Federal, na sede do 
Sindicato, na Rua do Sol, Centro de São 
Luís. O evento contou com a presença de 
Gustavo Machado, palestrante do ILAE-
SE, que explicou a importância da Caixa 
para o desenvolvimento econômico e so-
cial da população brasileira. Na ocasião, 
foram discutidos meios de organizar a 
luta dos empregados contra a reestrutura-
ção e a transformação da Caixa em socie-
dade anônima, que, na verdade, são ten-
tativas do Governo de privatizar o banco 
público. Dentre os encaminhamentos 
aprovados no Seminário, destacou-se 
a criação de um comitê composto por 
integrantes da APCEF ś, ADVOCEF, 
ANEAC, AGECEF, dentre outras asso-
ciações, a fim de discutir estratégias em 
defesa da Caixa 100% Pública.

CAIXA ECONÔMICA 
Seminário contra a 
privatização da Caixa

■ Vigilância 24h nas agências 
SEEB-MA participa de audiência sobre a Lei 10.605/17

O SEEB-MA partici-
pou de audiência no 

dia 28/11, na Assembleia Le-
gislativa, para discutir a Lei 
10.605/17, que trata da im-
plantação de vigilância arma-
da 24h nas agências bancárias. 

A Lei entrou em vigor no 
dia 28/06/2017, mas está sen-
do descumprida pelos ban-
cos. Para resolver a situação, 
foi decidido que o Ministério 

Público ingressará com uma 
Ação Civil Pública para que o 
Poder Judiciário se manifeste 
sobre a desobediência da Lei. 

“Reafirmamos que a pre-
sença do vigilante nas agên-
cias inibe a ocorrência de cri-
mes. Por isso, estamos na luta 
para que os bancos sejam pu-
nidos, caso insistam em igno-
rar a lei ”, afirmou o presiden-
te do SEEB-MA, Eloy Natan. 
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Balanço patrimonial, demonstrativo de 
superávit e resultado do 3º trimestre

E m assembleia realizada no dia 
18/11, na sede do Sindicato, 

em São Luís, os bancários maranhen-
ses aprovaram a previsão orçamentária 
do SEEB-MA para 2018. A proposta 
aprovada já não contempla o Imposto 
Sindical, uma vez que a Reforma Tra-
balhista acabou com essa contribuição. 
O SEEB-MA sempre foi a favor do fim 
do Imposto Sindical, defendendo a con-
tribuição espontânea de seus associados 
para a sustentação financeira do Sindi-
cato. No início dos anos 2000, o SEEB 
tentou, por duas vezes, acabar com o 
desconto obrigatório, porém, não obteve 
êxito na Justiça Federal. Para o diretor 
Enock Bezerra, a aprovação da previsão 
orçamentária ressalta, mais uma vez, a 
transparência, o equilíbrio financeiro eo 
respeito que o SEEB-MA tem com as 
contribuições de seus associados.

ORÇAMENTO 2018 
Bancários aprovam 
previsão orçamentária
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Previsão orçamentária 2018 aprovada
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■ Confraternização 
Vem aí a Confraternização de Fim de Ano no dia 16/12

■ BANCO DA AMAZÔNIA 
SEEB cobra posição do 
Governo do Estado

A s eleições dos delegados e de-
legadas sindicais que exercerão 

o mandato 2018/2019 foram realizadas 
com tranquilidade, em todo o Maranhão. 
O processo foi realizado entre os dias 21 
e 23 de novembro, nos locais de trabalho 
dos candidatos, sob a coordenação da Co-
missão Eleitoral eleita em assembleia no 
dia 17/10. Neste ano, as eleições ocorre-
ram em mais de 71 unidades bancárias. O 
resultado sairá, em breve, no site do Sin-
dicato - www.bancariosma.org.br.

O SEEB-MA convi-
da todos os ban-

cários para a Confraterni-
zação de Fim de Ano, que 
será realizada no dia 16 de 
dezembro (sábado), a par-
tir das 11h, na sede recrea-
tiva, no Turu. 

Durante a festa, haverá 
a inauguração do Parque 
Aquático (balde, tobogã e 
outros brinquedos) e dos 
novos vestiários, bem como 
a reabertura das piscinas.

Na ocasião, haverá, ain-
da, o sorteio de vários brin-
des para os sindicalizados, 
como uma TV de LED 32 
polegadas. Ao meio-dia, 

será servido o tradicional 
churrasco. 

O evento será animado 
pelo cantor Daniel Nasz-
Car (Voz e Violão - das 11h 
às 13h30), pelo grupo de 
pagode Feijoada Completa 
(das 13h30 às 16h) e por 
Viviane Brasil e Banda, 
das 16h às 19h.    

Comida, água e refrige-
rante serão gratuitos, en-
quanto a cerveja custará R$ 
somente R$ 3,00 a unidade. 

Para informações sobre 
como ter acesso à festa, 
acesse o site do Sindicato, 
www.bancariosma.org.br.

Bancário, compareça!

Atenção, bancário! Não aceite ho-
mologar sua demissão no próprio local 
de trabalho.  Embora a Lei da Reforma 
Trabalhista, que entrou em vigor no dia 
11/11, permita essa opção, lembre-se 
que a assistência do Sindicato ou do Mi-
nistério do Trabalho é fundamental para 
alertá-lo sobre possíveis irregularidades 
na rescisão do contrato, muito comuns 
por parte dos bancos. Em caso de dúvi-
das, você terá à disposição a assessoria 
jurídica do Sindicato, que está prepara-
da para orientá-lo contra as armadilhas 
dessa reforma imposta pelo Governo 
Temer. Não entregue seus direitos!

REFORMA TRABALHISTA 
Não homologue rescisão 
no local de trabalho

■ DELEGADOS SINDICAIS 
Eleições ocorrem com 
tranquilidade no MA

■ REGIONAL BALSAS 
SEEB discute reformas 
com bancários

O SEEB-MA realizou em no-
vembro, nas cidades de Balsas 

e Alto Parnaíba, reuniões para discutir 
estratégias de luta contra as reformas im-
postas pelo Governo Temer. Durante os 
encontros, os bancários debateram pon-
tos polêmicos das reformas trabalhista e 
da previdência, refletindo, ainda, sobre a 
atual conjuntura política e econômica do 
país. Participaram das reuniões o presi-
dente do SEEB-MA, Eloy Natan e os di-
retores Cláudio Costa e Cássio Valdenor.

O SEEB-MA, representado pelo di-
retor regional João Siguinez, se reuniu 
no dia 16/11 com o gerente da PSO 
do Banco do Brasil, Júlio Nantes, para 
discutir a falta de segurança nas agên-
cias do BB, em Imperatriz. Na oca-
sião, Siguinez relatou os dois assaltos 
ocorridos no mesmo dia nas agências 
Nova Imperatriz e Praça de Fátima. 
O diretor do SEEB-MA cobrou pro-
vidências do gerente, que se compro-
meteu a reforçar a segurança nas uni-
dades, a fim de evitar assaltos e outras 
ocorrências, que possam prejudicar os 
funcionários das agências e o público 
que utiliza os serviços bancários.

REGIONAL IMPERATRIZ 
SEEB cobra segurança em 
agências do BB

O SEEB-MA se reuniu no dia 
17/11 com o Secretário de Go-

verno do Estado, Antônio Nunes, para 
tratar sobre o fechamento de agências e 
setores do Banco da Amazônia, no Ma-
ranhão. Recentemente, o BASA encerrou 
as atividades da Central de Crédito, em 
São Luís, e anunciou que está analisando 
o fechamento de mais três agências. Du-
rante a reunião, o SEEB-MA cobrou um 
posicionamento do Governo do Estado, 
que se comprometeu em lutar pela per-
manência do BASA, no Maranhão.

Na ocasião, haverá a inauguração do Parque Aquático 
da sede recreativa (Foto meramente ilustrativa).

Presidente Eloy e diretor Arnaldo 
representaram o SEEB-MA na reunião.
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Retrospectiva 2017

JANEIRO 
I Encontro Estadual 2017

ABRIL 
Pagamento de ação a ex-bancários do BEM

MARÇO
Luta contra o fechamento de agências

JUNHO 
Seminário em Defesa das Estatais

JULHO
Bradesco Prime é campeão no futsal

NOVEMBRO
Dia de Luta contra as privatizações

FEVEREIRO 
Ato em Defesa da Caixa 100% Pública

MAIO 
Ato, em Brasília, contra as reformas

MARÇO 
Ato contra demissões no Bradesco

JUNHO
II Encontro Estadual 2017, em ITZ

OUTUBRO
Passeata em defesa das empresas públicas

AGOSTO
Festa do Dia do Bancário em Bacabal

NOVEMBRO
Orçamento 2018 é aprovado

FEVEREIRO 
Carnaval Bancário

MAIO
Campanha: quem vota contra os trabalhadores 

ABRIL 
Greve Geral contra as reformas de Temer

JUNHO
Greve geral contra as reestruturações

OUTUBRO
Seminário sobre a Reforma Trabalhista

SETEMBRO
Encontro sobre a FUNCEF

AGOSTO
Festa do Dia do Bancário em Caxias

AGOSTO
Festa do Dia do Bancário em Balsas


