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campanha nacional 2017 · data-base dos bancários

assembleia defende greve geral
e define reivindicações deste ano

O

s bancários maranhenses decidiram
em Assembleia Geral realizada no
sábado (12/08), na sede do SEEB-MA, em
São Luís, fazer um chamado a todos os sindicatos dos bancários e às centrais sindicais do
país a fim de construírem, juntos, um calendário de lutas com indicativo de greve para o
dia 14 de setembro.

inclusive, com indicativo de greve por tempo
indeterminado para reivindicar um aditivo ao
acordo que garanta o emprego e barre o desmonte dos bancos públicos. Por isso, segundo Eloy Natan, é hora da Contraf-CUT e da
CONTEC/UGT – representantes da grande
maioria dos sindicatos de bancários do país
– ajudarem a construir uma agenda concreta
de mobilização que impeça a retirada de diGREVE GERAL, SIM!
reitos. “Não vamos conseguir convencer os
Para o presidente do SEEB-MA, Eloy banqueiros e o Governo a atenderem as nosNatan, somente uma paralisação nacional da sas reivindicações sem luta” – avaliou.
categoria e, sobretudo, da classe trabalhadora
poderá barrar os ataques da Reforma TrabaNOSSAS REIVINDICAÇÕES!
lhista, as demissões e as reestruturações nos
Em seguida, na Assembleia, os bancários
bancos. “É necessário que avancemos para maranhenses aprovaram a pauta de reivinuma greve geral, nacional e unificada. Por dicações que será entregue aos banqueiros,
isso, definimos o indicativo de greve para o que incluirá, além do combate às terceiridia 14 de setembro, data já escolhida pelos zações, às demissões e às reestruturações, a
metalúrgicos para um Dia de Lutas e Parali- defesa dos planos de saúde e de previdência
sações, que deverá contar com a adesão dos dos bancários da rede pública, bem como a
petroleiros, dos trabalhadores dos Correios e garantia do direito à incorporação de função
do funcionalismo público em geral. Só as- após 10 anos, benefício que acabou com a
sim, impediremos o avanço da terceirização Reforma Trabalhista. A polêmica da Asseme dessa reforma nefasta aprovada pelo Go- bleia foi sobre a inclusão de um abono a ser
verno Temer” – afirmou.
pago para os bancários em virtude das altas
taxas de lucratividade que os bancos contiPOR UM ACORDO ADITIVO!
nuam obtendo. A Assembleia – por maioria
Durante a Assembleia, o presidente do – rejeitou a proposta, defendendo que o foco
SEEB-MA voltou a criticar o acordo bianual, desta data-base é a garantia do emprego.
que fora firmado pelas confederações com
os banqueiros e o Governo. “Esse modelo de
DESCONTO ASSISTENCIAL
acordo, além de reduzir o salário da categoSobre o Desconto Assistencial, a categoria
ria, pois – sequer – repõe a inflação, visou, so- aprovou o desconto de 1% sobre o salário rebretudo, dificultar as lutas em 2017, facilitan- ajustado de setembro com prazo de oposição
do a aprovação de ataques como a Reforma de 10 dias (entre 11 e 20/09). O pedido de
Trabalhista, a Lei da Terceirização Irrestrita oposição será aceito nas sedes administratie, quem sabe, a Reforma da Previdência”. vas do Sindicato, em São Luís e Imperatriz,
Para o SEEB-MA, apesar da assinatura do e pelo e-mail secretariageral@bancariosma.
acordo bianual no ano passado, a categoria org.br. Vale ressaltar, por fim, que não será
pode e deve aprovar um calendário de lutas, aceito pedido de oposição por procuração.

agenda do sindicato

■ 26/08 - Encontro Regional do BASA
■ 16/09 - Seminário sobre a Funcef
■ 30/09 - Seminário sobre a Reforma Trabalhista

reajuste e plr deste ano
Reajuste Provavél: apenas 3%
2,08% (Inflação/INPC) + 1% no salário de setembro e regra do adiantamento
da PLR que será paga até dia 30/09.
A regra básica prevê o pagamento de
90% do salário (já reajustado) mais R$
2.183,53 fixos, com teto de R$ 11.713,59.
Caso a distribuição não atinja 5% do lucro
líquido com o pagamento da regra básica,
os valores individuais serão elevados até
o limite de 2,2 salários, com teto de R$
25.769,88, ou até atingir o percentual de
5% do lucro líquido, o que ocorrer 1º.
PLR Adicional
A distribuição é linear de 2,2% do lucro líquido entre todos os bancários com
teto de R$ 4.367,07. Na primeira parcela
do adicional haverá distribuição de 2,2%
do lucro líquido do primeiro semestre deste ano, podendo chegar a R$ 2.183,53.

Festa do Bancário

Demissão Voluntária

Não merecem voto!

SEEB-MA realizará festas para comemorar
o Dia do Bancário pág. 02

Bancário: não aceite pressão para aderir
ao PDVE do Bradesco pág. 03

Deputados do Maranhão votam contra o
povo e a favor de Michel Temer pág. 04

confraternizações pelo dia do bancário

vem aí a festa do
bancário 2017

O

SEEB-MA convida os bancários maranhenses para a
festa em comemoração ao Dia do
Bancário, que será realizada no dia 27
de agosto (domingo), na sede recreativa da entidade, no Turu, em São Luís.
A partir das 8h, ocorrerá o Torneio
Início de Futebol Society, que dará
o pontapé inicial para o 38º Campeonato Bancário. Após a premiação
dos vencedores, às 12h, será servido,
gratuitamente, o tradicional churrasco
para a categoria. Água e refrigerante
também serão liberados e a cerveja
custará somente R$ 3.
Para animar os presentes, com o
melhor da música local e nacional,
haverá os shows do grupo Feijoada
Completa (pagode), Taís Moreno &
Banda, além do Forró Estilizado. Bancário: você não pode perder!
ACESSO AO LOCAL DO EVENTO
a) Bancário sindicalizado – apresentar documento de identiﬁcação,
com foto, na portaria;
b) Dependentes (cônjuge e ﬁlho
menor, inscritos no Sindicato) – bancário terá que pegar os convites na Secretaria Geral;
c) Convidados (amigos e parentes) – os bancários sindicalizados terão que adquirir senhas na Secretaria
Geral, a partir da quarta-feira (16/08),
ao preço de R$ 30,00 (trinta reais/pes2
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soa). A venda de senhas terminará no
dia 25/08, às 18h;
* OBS¹: bancário que não tiver
dependente inscrito no Sindicato
tem direito a 1 (um) convite;
* OBS²: cada bancário só poderá
comprar, no máximo, 2 (duas) senhas
para amigos e/ou parentes;
* OBS³: bancário não sindicalizado
também deverá adquirir as senhas na
Secretaria Geral.
REGIONAL IMPERATRIZ
O SEEB-MA – Regional Imperatriz
– promoverá no sábado (26/08) a festa
em comemoração ao Dia do Bancário,
na AABB, em Imperatriz.
A confraternização começará às 8h,
com a realização de um torneio de futebol. Em seguida, a partir das 12h, serão servidos aos presentes churrasco e
feijoada por conta do Sindicato. Água
e refrigerantes também serão liberados. A cerveja custará somente R$ 4 a
unidade. A animação da festa ﬁcará a
cargo da banda Farra de Luxo (forró) e
da banda Assalto (pop & rock).
Para inscrever seu time no Torneio
do Dia do Bancário ou para obter mais
informações sobre a festa, ligue: (99)
3525-3351. Falar com Leonardo.
OUTRAS CIDADES
Para informações sobre a Festa em
outras cidades, acesse o nosso site!

banco da amazônia

encontro regional
será no dia 26/08
O SEEB-MA promoverá, em parceria com a AEBA, o 1º Encontro Regional dos Empregados do Banco da
Amazônia, no Maranhão. O evento
ocorrerá no sábado (26/08), a partir das
8h, na sede do Sindicato, na Rua do Sol,
nº 413/417, Centro de São Luís.
Pela manhã, os bancários receberão
informes jurídicos e discutirão sobre a
conjuntura nacional com os debatedores
Eloy Natan (presidente do SEEB-MA)
e Sílvio Kanner (presidente da AEBA).
À tarde, os trabalhadores do Basa
debaterão, ainda, questões relativas à
saúde do funcionalismo com o presidente da CASF, Madison Paz, e com a
diretora da AEBA, Andrea Amaral.
Em seguida, às 18h, ocorrerá a Plenária Final, que definirá um calendário
de lutas e reivindicações contra a reestruturação do Banco da Amazônia e
em defesa do emprego, salários, plano
de cargos (PCCS), mais contratações e
condições dignas de trabalho.
DESPESAS
Vale ressaltar que o SEEB-MA garantirá aos bancários maranhenses alimentação, transporte e hospedagem.
Bancário do BASA: compareça. Sua
presença é indispensável!

novo convênio

seeb firma convênio
com a fonomult
O SEEB-MA firmou convênio com
a Fonomult - Consultório Multifuncional. A utilização dos serviços estende-se
aos bancários filiados, seus dependentes
(cônjuge e filhos) e aos funcionários
do Sindicato. Os serviços oferecidos
são: fonoaudiologia, teste da orelhinha,
teste da linguinha, terapia ocupacional,
massoterapia, psicologia, psicopedagogia, nutrição, clínica geral e psiquiatria.
Para usufruir dos descontos, o beneficiário deverá apresentar a carteira de
identidade, carteirinha do Sindicato, ou
declaração de sindicalização emitida
pela Secretaria Geral (secretariageral@
bancariosma.org.br). A Fonomult fica
localizada na Rua Queops, nº 12, 4º andar, Sala 411, Edifício Executive Center,
Renascença II, São Luís.
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CAIXA ECONÔMICA

SEMINÁRIO SOBRE A FUNCEF OCORRERÁ EM SÃO LUÍS

O

SEEB-MA promoverá no dia
16 de setembro, das 9h às 13h,
um Seminário sobre a FUNCEF (Fundação dos Economiários Federais), na
sede administrativa do Sindicato, na
Rua do Sol, Centro de São Luís.
O Seminário – destinado a bancários aposentados e da ativa – abordará
temas, como: a situação atual da FUNCEF, o equacionamento e os resultados da fundação. Estarão presentes no
evento diretores e conselheiros ﬁscais
da FUNCEF. Bancário: compareça!

CAIXA ECONÔMICA

GOVERNO TEMER QUER ACABAR COM A CAIXA

A

reabertura do Programa de Demissão Voluntária significa mais
um passo na tentativa de destruir a Caixa
como banco público. De forma consciente,
para aplicar o terror entre os funcionários, o
banco apresentou, também, o processo de
reestruturação que irá fechar agências em
todo país e centralizará diversas unidades
meio da empresa. Para o SEEB-MA, a
luta dos empregados e das entidades sindi-

SANTANDER

apesar de lucro
recorde, demissões

cais deve ser pelo fortalecimento da Caixa
com a contratação de mais empregados e
investimento em políticas públicas para a
população. Este deve ser o mote para uma
Campanha Nacional que envolva todos os
empregados dos bancos públicos! É necessária, ainda, a realização de um Encontro
Nacional dos Bancários da Rede Pública
para enfrentar o desmonte não só da Caixa,
mas também do BB, do BNB e do BASA.

bradesco

não aceite pressão
para aderir ao pdve

O

Santander atingiu o maior lucro
de sua história para um semestre
nesses primeiros meses de 2017, obtendo
R$ 4,612 bilhões. O montante representa crescimento de 33,2% em relação ao
mesmo período de 2016. Esse resultado
significa 26% do lucro global do banco
espanhol, sendo o Brasil o país mais lucrativo para a instituição. Mas o resultado expressivo não representou criação de postos
de trabalho. Pelo contrário. No período, o
banco eliminou 2.281 vagas, reduzindo o
total de funcionários para 46.596. O banco
também fechou agências. Foram 11 unidades encerradas no semestre.
Para o diretor do SEEB-MA e bancário
do Santander, Marcelo Bastos, o banco deveria investir na contratação de mais bancários ao invés de fechar agências e demitir
pais e mães de família, responsáveis diretos pelo lucro recorde obtido pelo banco
em 2017. "A garantia do emprego é uma
de nossas reivindicações na Campanha
Nacional deste ano. Por isso, a importância
da mobilização da categoria - afirmou.
bancariosma
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O

SEEB-MA alerta os bancários
a não aceitarem pressão para
aderirem ao Programa de Demissão Voluntária Especial (PDVe) do Bradesco.
De acordo com denúncias, as principais
vítimas da coação do banco têm sido
os empregados oriundos do HSBC e
os que já estão aposentados pelo INSS.
Diante disso, a direção do SEEB-MA
orienta os bancários que pretendem
avaliar o seu desligamento, que o faça
de modo tranquilo, avaliando todas as
vantagens e desvantagens. Qualquer
forma de coação para adesão ao PDVe
deve ser denunciada imediatamente ao
SEEB-MA. Bancário: denuncie!

ITAÚ

seeb protesta contra
demissões e assédio
O SEEB-MA realizou nos dias
19/07 e 09/08 protestos contra as
demissões, a recusa de atendimento,
o assédio moral e a cobrança excessiva para o cumprimento de metas
nas unidades do Itaú, no Maranhão.
Os atos ocorreram nas agências Rua
Grande e João Paulo, em São Luís, e
contou com a participação dos diretores Marcelo Bastos, Cláudio Costa,
Edna Vasconcelos, Gerlane Pimenta,
José Pereira, dentre outros.
Na ocasião, o SEEB-MA lembrou
que não há razão para demissões no
Itaú, uma vez que o banco lucrou R$
6,1 bilhões somente no primeiro semestre de 2017. Para o SEEB-MA,
o objetivo do banco com os desligamentos é abrir vagas para terceirizados, com salários mais baixos e
menos direitos. “Porém, não vamos
aceitar esses ataques, sem tomar as
medidas cabíveis” – aﬁrmou a diretora Gerlane, avisando que novos protestos devem ser realizados no Estado.

delegados sindicais

conselho se reúne
em são luís
O Conselho dos Delegados Sindicais se reuniu na sexta-feira (11/08),
na sede do SEEB-MA, no Centro de
São Luís. Na oportunidade, os bancários debateram sobre a conjuntura
nacional, as Reforma Trabalhista e
da Previdência, além das reestruturações nos bancos públicos e privados.
Durante a reunião, os delegados
decidiram realizar campanhas nas
agências contra o assédio moral, a
terceirização e a pressão pelo cumprimento de metas abusivas. Para
isso, serão realizadas reuniões nos
locais de trabalho, em todo o Estado.
Para Dilson Aquino, Diretor de
Organização do SEEB-MA, a reunião do Conselho de Delegados Sindicais é importante para a troca de
informações sobre a realidade vivida nas agências, buscando soluções
para os problemas enfrentados pela
categoria. A próxima reunião ocorrerá no dia 13 de outubro, na Capital.
Delegado (a): compareça!
Jornal
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protestos contra temer e as reestruturações

C

omo parte do calendário de lutas
contra os ataques do Governo
Temer e contra as reestruturações nos
bancos, o SEEB-MA realizou atos públicos nos dias 02 e 09 de agosto, respectivamente, no Banco do Brasil da Praça
Deodoro, no Centro, e em frente à Caixa
Econômica do João Paulo, em São Luís.
De modo geral, os bancários protestaram contra a Reforma Trabalhista e
contra manobra da Câmara Federal, que
“agraciada” com bilhões em emendas,
rejeitou a denúncia de corrupção que

pesava contra o presidente Michel Temer. O objetivo da maioria dos deputados foi livrar o presidente das acusações
para acelerar Reforma da Previdência,
medida nefasta que visa acabar com a
aposentadoria do brasileiro.
Durante a manifestação, os bancários
dialogaram com populares e distribuíram panﬂetos mostrando o rosto dos deputados federais maranhenses que votaram contra os direitos dos trabalhadores,
prejudicando a população em geral.
Na ocasião, os bancários criticaram,

política

desaposentação

deputados do ma votam
contra o povo e pró-temer

O

Plenário da Câmara dos Deputados arquivou no dia 02/08 a
denúncia por crime de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer.
Agraciada com bilhões em emendas,
a maioria dos deputados aprovou o relatório da Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), que recomendava a rejeição da denúncia. Segundo a ONG
Contas Abertas, no topo do ranking de
agraciados com emendas está a bancada
4
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do Maranhão. Dos 18 deputados maranhenses, 11 [foto] votaram pelo arquivamento da denúncia contra Temer, ignorando os anseios dos maranhenses. Para
o SEEB-MA, os eleitores devem guardar bem na memória o nome desses deputados que negociaram seus votos em
favor desse governo corrupto, que tem
massacrado os trabalhadores. Contra a
retirada de direitos e contra a corrupção,
esses deputados não merecem seu voto!

EXPEDIENTE

ainda, o desmonte dos bancos públicos,
como é o caso da Caixa, que fechará, em
breve, cerca de 200 unidades da área de
suporte, inclusive, no Maranhão. Além
da Caixa: BB, BNB e Basa também
anunciaram planos de reestruturação,
com fechamento de agências, redução de
comissões e desligamentos de funcionários, apesar dos lucros exorbitantes.
Portanto, em defesa do emprego e da
renda dos trabalhadores; contra a Reforma da Previdência; e pela saída de Temer: a luta continua!

Justiça desobriga
aposentada que trabalha
a contribuir para o INSS
A Justiça reconheceu o direito de
uma aposentada do INSS que continua
no mercado de trabalho com carteira
assinada a não contribuir mais para a
Previdência. O Judiciário determinou
ainda que R$ 42 mil em descontos para
o instituto sejam devolvidos à segurada.
A decisão é do Juizado Especial Federal
Cível de Assis, interior de São Paulo.
A decisão abre precedentes para que
outros aposentados que estão no mercado de trabalho peçam a suspensão do
desconto do INSS na Justiça. Segundo
dados da Advocacia-Geral da União
(AGU) há 480 mil aposentados trabalhando com carteira assinada no país.
O SEEB-MA informa aos bancários
já aposentados, mas que continuam trabalhando e contribuindo para o INSS,
que procurem o Setor Jurídico do Sindicato, na Rua do Sol, Centro de São
Luís, munidos do CNIS - remuneração,
identidade, CPF e comprovante de residência, para que seja ajuizada uma ação
pedindo a suspensão dos descontos e a
devolução dos valores já pagos.
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