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diretoria do SEEB-MA aprovou na segunda-feira (27/03),
indicativo de greve geral para o próximo dia 28 de abril. O objetivo da paralisação nacional é protestar contra
a tercerização sem limites e contra as
reformas da Previdência e trabalhista

proprostas pelo Governo Temer.
A partir de agora, o Sindicato irá realizar reuniões e assembleias nas principais cidades do Estado, a ﬁm de aprovar a participação da categoria na greve
geral, que foi organizada por sindicatos
e centrais sindicais de todo o país.

A greve deve ser construída em cada
local de trabalho, escolas, universidades,
bairros e pelos movimentos sociais e da
juventude, a ﬁm de evitar o desmonte da
Previdência Pública e a precarização das
relações de trabalho, que visam acabar
com os direitos dos brasileiros.
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BANCO DO BRASIL

ATO POR MAIS
BANCÁRIOS NO BB

O

E

m assembleia no sábado
(25/03), na sede do Sindicato,
em São Luís, os bancários aprovaram,
por unanimidade, as contas do Sindicato referentes ao exercício de 2016.
Na ocasião, o diretor de ﬁnanças,
Enock Bezerra, e o assessor contábil,
Ronaldo França, explicaram as receitas e despesas do Sindicato e responderam as perguntas dos presentes.
Para o presidente Eloy Natan, ﬁcou

evidenciado na prestação de contas,
que a prioridade da diretoria do SEEB
continua sendo o bancário, com investimentos no patrimônio da entidade e, o
mais importante, na luta da categoria e
dos trabalhadores em geral em defesa
do emprego e do salário.
Durante a assembleia, os bancários
autorizaram, ainda, que a diretoria a
venda, doe ou descarte materiais e
bens do Sindicato em desuso.

regional imperatriz

assédio moral no itaú
O

Itaú, maior banco privado em
atividade no país, é a instituição ﬁnanceira que mais lucra e mais
assedia os bancários no Brasil. Embora tenha lucrado R$ 22 bilhões líquidos
em 2016, o banco cortou 2.610 postos
de trabalho em 12 meses e reforçou a
política de assédio moral para ampliar,
ainda mais, a sua lucratividade.
Conforme constatou o SEEB-MA
em visitas às suas regionais, a pressão
por metas é tão massacrante, que nove
empregados do banco, na Regional
Imperatriz, encontram-se afastados
do trabalho por problemas de saúde,
como estresse e depressão.
O SEEB-MA informa que tem
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acompanhado de perto o caso dos
bancários adoecidos e aﬁrma que tomará todas as medidas cabíveis para
fazer cessar os abusos do banco.
"Vamos fazer protestos, bem como
uma representação junto ao Ministério Público, para tentar punir o Itaú, a
exemplo do que ocorreu no início deste ano, quando a Justiça condenou o
banco a pagar multa de R$ 1 milhão
por danos morais coletivos, em razão
de discriminação, abuso de poder, humilhações, dentre outras condutas intimidatórias contra os seus empregados, na Bahia” – aﬁrmou a diretora do
SEEB-MA e bancária do Itaú, Gerlane
Pimenta. Assédio moral: denuncie!

SEEB-MA promoveu no dia
29/03, ato público contra a
reestruturação do Banco do Brasil, em
frente à agência Areinha, em São Luís.
Com a medida, o BB fechou agências,
transformou outras em PAs e aumentou
o investimento em unidades digitais. O
processo resultou, também, em milhares
de desligamentos, o que gerou sobrecarga de trabalho para os bancários e péssimo atendimento para os clientes. Na ocasião, o SEEB-MAorientou a população a
denunciar a precariedade nas agências ao
Bacen (145) e ao Procon (151).

bancário, participe!

consulta pública
sobre AS reformas

N

o período de 14/03 a 30/06,
está sendo realizada uma
Consulta Pública, em todo o país,
com o objetivo de saber a opinião
da população sobre as reformas da
Previdência e trabalhista e sobre as
privatizações. A consulta quer saber,
também, se a população apoia a realização de uma Auditoria da Dívida
Pública para revelar as reais condições dos cofres públicos do Brasil.
Diante da contradição entre a abundância do nosso país, com suas riquezas e potencialidades, e o cenário de
escassez vivido pelo brasileiro: com
desemprego recorde e retirada de direitos, que só visam enriquecer, ainda
mais, os banqueiros, surgiu a necessidade de ouvir a opinião do cidadão
que paga essa conta.
O Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida apresentou a proposta da Consulta
Nacional sobre as Reformas e a Auditoria da Dívida. O SEEB-MA e diversos sindicatos, entidades e movimentos
sociais estão apoiando essa iniciativa
na luta pelos direitos dos brasileiros.
Por isso, contamos com você, bancário,
nos ajudando com a sua opinião no site:
www.consultanacional2017.com.br.

CONFIRA A PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 APROVADA

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Conforme explanado na Assembleia de Prestação de Contas realizada
no dia 25/03/2016, estamos republicando o Demonstrativo do Superávit do
Exercício, em virtude da publicação
indevida do mesmo no jornal anterior.
Os números apresentados naquele demonstrativo referiam-se à posição do
balanço encerrado em 30/09/2016. O
ora apresentado [ao lado] demonstra o
resultado acumulado até 31/12/2016.
Pedimos desculpas pelo equívoco.
Modelo Contabilidade Ltda.
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

REGIONAL imperatriz

FALTA TRANSPARÊNCIA
NAS PERÍCIAS DO INSS

delegados sindicais

reunião do conselho

Em reunião no dia 06/03, na gerência do Instituto Nacional de Segurança
Social (INSS), em Imperatriz, o Sindicato cobrou mais transparência nos resultados das perícias médicas emitidas
pelo INSS aos bancários de Imperatriz
e região. Durante a reunião, os diretores do SEEB-MA, Cássio Valdenor e
João de Siguinez, argumentaram que
bancários com doenças ocupacionais
comprovadas por atestados e laudos
médicos tiveram seus benefícios indeferidos ou erroneamente classificados
como auxílio-doença previdenciário,
quando o correto seria o auxílio por acidente de trabalho, o que ocasionou perda de direitos para os bancários. No fim
da reunião, a gerente regional do INSS,
Denízia Ramos, se colocou à disposição
e, desde então, já solucionou alguns casos denunciados pelo SEEB-MA.

8 de março - dia da mulher

seeb-ma promove evento
especial para a mulher

C

erca de 30 delegados sindicais
participaram da reunião do Conselho de Delegados, que ocorreu no dia
24/03, na sede do SEEB-MA, em São
Luís. Pela manhã, o educador popular,
Acrísio Mota, ministrou palestra sobre a
“Crise da Estrutura Sindical”. O objetivo
foi fazer com que os delegados refletissem
sobre a atual crise de representatividade de
grande parte dos sindicatos, que tem destruído o trabalho coletivo na base.
À tarde, a professora da UFMA, Josefa

Batista Lopes, coordenadora do Núcleo
da Auditoria Cidadã, no Maranhão, incentivou os bancários a participarem da
Consulta Pública sobre as reformas da
Previdência e trabalhista, as privatizações
e a Auditoria da Dívida Pública.
No encerramento, foram definidas algumas ações para os delegados sindicais,
tais como: realizar reuniões nas agências
para incentivar a participação dos bancários na Consulta Pública e na greve geral
contra os ataques do Governo Temer.

Comemoração pelo Dia Internacional
da Mulher, no sábado (11/03), na sede
recreativa, contou com café da manhã,
almoço, debates, aulas de yoga, de defesa
pessoal e sorteios de brindes. Sucesso!
Jornal
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contra o fechamento de agências no ma

seeb-ma se reúne com a
bancada federal no df
U

ma comitiva formada por diretores do SEEB-MA, políticos e representantes da sociedade civil
da cidade de Imperatriz (MA) se reuniu
com os deputados federais maranhenses e com o senador Edson Lobão no
dia 08/03, em Brasília (DF). O objetivo
foi discutir o fechamento de agências
do Banco do Brasil, BNB e Basa, no
Maranhão. Na ocasião, a bancada federal ﬁrmou o compromisso de lutar
contra essa decisão dos bancos, que

prejudicará milhares de maranhenses.
“A bancada se mostrou unida para
lutar pelos interesses da população do
nosso Estado. Prometeram dialogar e,
se preciso for, pressionar o Governo
Federal e as diretorias dos bancos a
reverem a decisão de fechar agências
no Maranhão” – aﬁrmou o presidente
do SEEB-MA, Eloy Natan, que representou o Sindicato, na Capital Federal,
juntamente com os diretores regionais
Cássio Valdenor e Pietro Marino.

bacabal

justiça suspende
fechamento do basa
O

deputado estadual Roberto
Costa ajuizou ação popular
contra o fechamento da agência do
Banco da Amazônia, na cidade de Bacabal. Na quinta-feira (23/03), a Justiça
deferiu o pedido de tutela antecipada e
suspendeu o fechamento da agência.
Na ação, o parlamentar defendeu
a missão do Basa, que visa ajudar a
reduzir as desigualdades regionais
e incentivar o desenvolvimento da
Amazônia, valores previstos no Estatuto do Banco.
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A ação também tem como réu o
atual presidente do banco, Marivaldo
Melo, por ser um dos principais defensores do fechamento das agências
do Basa, no interior da Amazônia.
O SEEB-MA, em parceria com
a AEBA, continuará ﬁrme na defesa dos direitos dos empregados do
Banco da Amazônia e da população, que necessitam dos serviços da
instituição, não só em Bacabal, mas
em todas as agências espalhadas no
Maranhão e na grande Amazônia.

EXPEDIENTE

regional balsas

justiça manda bradesco
reintegrar bancário

A

Justiça mandou no dia 20/03/17,
que o Bradesco reintegre o bancário Jeferson de Azevedo Lisboa, lotado
na agência Balsas. Jeferson foi demitido
sem justa causa durante a greve da categoria em 2016, enquanto gerenciava temporariamente o posto de atendimento (PA)
da cidade de Sambaíba. O bancário sofre
de doença ocupacional desencadeada por
um assalto seguido de sequestro ocorrido
em um PA do Bradesco, em 2010. Hoje,
o bancário está afastado pelo INSS. Assim que cessar o benefício, o Sindicato
acompanhará a sua reintegração.

BANCO DA AMAZÔNIA

BASA DESLIGA BANCÁRIOS QUE
ADERIRAM AO PAI
O Banco da Amazônia desligou
no dia 15/03 os empregados que aderiram ao Programa de Aposentadoria
Incentivada (PAI), no Maranhão. O
Basa só tomou essa atitude, após ter
sido condenado várias vezes pela Justiça do Trabalho, que além de rejeitar
recursos, arbitrou multas pesadas caso
o banco descumprisse as decisões.
Em duas oportunidades, em janeiro
e fevereiro de 2017, o banco chegou
a marcar a data de desligamento dos
bancários, mas recuou sem justiﬁcativas, o que reforçou a atuação judicial
do SEEB-MA. Apesar do desrespeito
do banco, para o qual dedicaram toda
uma vida de trabalho, os bancários
receberam a notícia do desligamento
com alegria. Ante o exposto, o presidente do SEEB-MA, Eloy Natan,
agradeceu a paciência dos bancários
do Basa, convidando-os a continuarem presentes na luta do Sindicato em
prol da categoria e dos trabalhadores.

DICA DE PORTUGUÊS

O POLítico que se pode
confiar ainda não nasceu
Este é erro próprio da fala popular. Erros desse tipo são muito explorados em
provas de concursos. Esteja alerta, caro
leitor. A regência do verto confiar exige a
preposição em, pois quem confia, confia
em alguém, e não confia alguém. Depois
da correção: O político em que se pode
confiar ainda não nasceu.
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