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■ FORA TEMER!

2017: ano de luta contra as reformas
nefastas do Governo Michel Temer

A

Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara Federal aprovou na madrugada do dia 14/12
a admissibilidade da PEC 287/16, que
trata da Reforma da Previdência.
Na ocasião, os parlamentares avaliaram somente a constitucionalidade da
proposta, ou seja, se ela possuía os critérios técnicos para ser votada futuramente. Em 2017, será criada uma Comissão
Especial para analisar o texto da PEC.
Se a reforma for aprovada, para ter
direito à aposentadoria, o trabalhador
deverá ter 25 anos de contribuição e
pelo menos 65 anos de idade. Não vale
ter um ou outro, é preciso possuir os
dois requisitos.
Além disso, pela reforma proposta
por Temer, o trabalhador - seja homem

ou mulher, urbano ou rural - precisará
trabalhar por 49 anos para obter a aposentadoria integral. Um absurdo!
Na prática, uma pessoa – hoje – com
menos de 50 anos, dificilmente se aposentará e terá que recorrer à previdência privada, fato que só beneficiará os
banqueiros, sempre sedentos por lucro.
Vale ressaltar que dos 31 votos favoráveis à admissibilidade da PEC, merece destaque o do deputado Juscelino
Filho (DEM-MA), que ignorou o povo
e os indicadores sociais do Maranhão.
O parlamentar desconsiderou, por
exemplo, o fato de que a expectativa de
vida do maranhense é bem próxima dos
65 anos, como bem pontuou o deputado Ivan Valente (PSOL-SP).
O SEEB-MA informa que não medi-

rá esforços para combater essa medida
nefasta do Governo Temer, que visa jogar no bolso e na vida dos trabalhadores os rombos da corrupção política.
“Vamos pressionar parlamentares,
fazer campanha de mídia, organizar fóruns e manifestações contra a Reforma
da Previdência. Não vamos deixar que
acabem com a aposentadoria do brasileiro. Se depender de nós, essa medida não passará” – afirmou o diretor do
SEEB-MA, Enock Bezerra.
Em janeiro de 2017, durante o I Encontro Estadual dos Bancários, um dos
principais assuntos a serem discutidos
pela categoria, no Maranhão, será a Reforma da Previdência e os impactos negativos dessa medida na vida do bancário e do trabalhador brasileiro em geral.
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■ ABAIXO A PEC DO TETO

Referendo para derrubar a PEC 55

A

nefasta PEC 55, que congela
os gastos sociais por 20 anos e
prejudica os mais pobres, foi promulgada pelo Congresso Nacional e passou a
ter força de lei na quinta-feira (15/12).
No entanto, nem tudo está perdido.
O objetivo agora é manter a resistência e lutar por um referendo, para que a PEC 55 só possa
ser validada após consulta popular.
A ideia foi levantada por alguns senadores, que solicitaram a realização do referendo, caso a PEC fosse
aprovada pelo Congresso, mas reprovada pela população, o que – de
fato – está acontecendo.
Para o presidente do SEEB-MA,
Eloy Natan, os trabalhadores não
podem aceitar esse retrocesso proposto por um governo e por um parlamento corruptos, sem autoridade
para decidir em nome do povo.
“A reação dos movimentos sociais
deve se ampliar. Os bancários, também, devem se mobilizar, pois esses
senadores que votaram pela PEC, incluindo os maranhenses, João Alberto, Edison Lobão e Pinto da Itamaraty,
não falam pelos maranhenses. Referendo já” – exigiu Eloy.

CONVITE

I Encontro Estadual 2017
será no dia 28 de janeiro

O

SEEB-MA convida todos os
bancários para participarem
do I Encontro Estadual 2017, que será
realizado no dia 28 de janeiro (sábado), na sede recreativa do Sindicato, no
Turu, a partir das 8h30.
Um dos principais temas a serem discutidos no Encontro será a Reforma da
Previdência e os impactos catastróficos
dessa medida para os bancários e para a
classe trabalhadora em geral.
À tarde, ocorrerá a cerimônia de
posse dos delegados sindicais que exercerão o mandato 2017/2018, além das
reuniões por banco. Confira mais informações no site do Sindicato.

■ BANCO DO BRASIL

SEEB-MA busca apoios na luta contra a reestruturação

O

SÃO LUÍS
Reunião com a Prefeitura da Capital

SEEB-MA continua firme na
luta contra a reestruturação do
Banco do Brasil, no Maranhão. Desde
o anúncio desse maléfico processo, o
Sindicato realizou diversos atos públicos em São Luís, Imperatriz, Açailândia e em outras cidades do Estado.
Com uma forte campanha de mídia,
o SEEB-MA tenta alertar a população e
as autoridades a se posicionarem contra
a reestruturação, que prejudicará não
só o atendimento às pessoas de baixa
renda, mas, também, os bancários, que
perderão funções e postos de trabalho.
O SEEB-MA tem buscado, ainda, o
apoio do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, da Prefeitura de São

Luís e de órgãos como o Procon e o Ministério Público, a fim de definir estratégias para barrar esse ataque sem precedentes do Banco do Brasil. Uma liminar
suspendendo o fechamento das agências
chegou a ser deferida, mas foi cassada
pelo Tribunal de Justiça (TJ-MA).
No entanto, esse revés não desanimou a categoria que continuará na luta
através de atos, manifestações e novas
ações na Justiça para garantir o direito dos consumidores, dos idosos e da
população em geral, pois o Banco do
Brasil não pode, em nome do lucro,
relegar sua função social, precarizando a vida dos bancários e, sobretudo, a
dos clientes e usuários do banco.

AÇAILÂNDIA
Reunião na agência Parque das Nações

AÇAILÂNDIA
Ato contra o fechamento da agência

IMPERATRIZ
Ato em frente à agência Praça da Cultura

SÃO LUÍS
Ato na Praça Pedro II, Centro
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Retrospectiva 2016

JANEIRO
I Encontro Estadual 2016

JANEIRO
Festa do Bancário - Regional Imperatriz

FEVEREIRO
Baile de Carnaval dos Bancários

FEVEREIRO
Reunião do Conselho de Delegados Sindicais

MARÇO
Campanha contra a recusa de atendimento

MARÇO
Assembleia de prestação de contas

ABRIL
Ato contra as mentiras dos políticos

ABRIL
Ato, em ITZ, pela Caixa 100% Pública

MAIO
Encontro Regional em Pedreiras

MAIO
Encontro Estadual dos Bancos Públicos

JUNHO
Congresso Estadual dos Bancários

AGOSTO
Bancários lançam Campanha Salarial em Caxias

AGOSTO
Pagamento da Ação de LP do BNB

AGOSTO
Ato contra as demissões no Itaú

AGOSTO
SEEB cobra do Governo segurança bancária

SETEMBRO
Bancários decidem entrar em greve

SETEMBRO
Bancários em greve fazem passeata

OUTUBRO
SEEB-MA assina CCT com a Fenaban

NOVEMBRO
Pagamento da Ação dos Deltas da CEF

NOVEMBRO
Orçamento 2017 é aprovado por unanimidade

DEZEMBRO
Protesto contra as reformas nefastas de Temer
Jornal
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BALSAS E SÃO JOÃO DOS PATOS

SEEB convida bancários
para confraternizações

O

SEEB-MA convida os bancários para as confraternizações
que serão realizadas, em Balsas, no sábado (14/01), e em São João dos Patos, no
domingo (15/01). Cada festa começará
ao meio-dia, na AABB da respectiva cidade. Na ocasião, haverá almoço e atrações musicais, que tocarão o melhor da
música nacional. Bancário, compareça!

IMPERATRIZ

Final do Campeonato e
Festa serão no dia 21/01

N

o dia 21 de janeiro (sábado), o
SEEB-MA - Regional Imperatriz - realizará a final do 5º Campeonato
Bancário de Futebol. No mesmo dia,
a partir das 12h, terá início a Festa do
Bancário, com várias atrações musicais
e sorteios de brindes. Em breve, o local e
a programação dos eventos estarão disponíveis no site do Sindicato.

■ Esporte

Caixa Forte é campeã do 37º Campeonato Bancário

N

a final realizada no
dia 10/12, na sede
recreativa, no Turu, a Caixa
Forte venceu o Bradesco por
3 a 2, sagrando-se campeã do
37º Campeonato Bancário
de Futebol de São Luís.
A Caixa chegou a abrir
dois gols de vantagem no
primeiro tempo, mas o Bradesco conseguiu igualar na
segunda etapa. O gol da vi-

■ Confraternização

Confira os ganhadores dos prêmios
da Confraternização de Fim de Ano

A

Confraternização de Fim de
Ano dos Bancários, promovida
pelo SEEB-MA no sábado (10/12), na
sede recreativa, no Turu, foi repleta de
alegria e descontração. Bancários e familiares saborearam um delicioso churrasco
e se divertiram muito ao som da dupla
Kiko e Johan Sancho, da cantora Anastácia Lia e do Grupo Feijoada Completa,
que apresentaram um repertório variado.
Durante a festa, a bancária Stefany
Almeida, do Bradesco Magalhães de Almeida, em São Luís, foi sorteada e levou
uma TV LED 32''. Outros brindes, também, foram sorteados para os bancários
sindicalizados. Confira os ganhadores:
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Stefany S. Almeida - Bradesco M. de Almeida
Ana Iza de Souza Gomes Penha - BB São Luís
Antonia Gomes dos Santos - Aposentada BB
Carlos Alexandre Cunha Arantes - BB
David O. M. Azevedo - BB Cidade Operária
Elizangela Araujo da Silva - BB São Luís
Enivaldo L. P. Junior - BB Estilo Olho D'Agua
Iris Regina Silva Martinz Eftimie - BB PSO
Leandro Galvão Freire - BB Estilo O. D'Agua
Luis Carlos Oliveira Silva - BB Aposentado
Raul Milhomem Nava - PSO BB Palácio
Francisco Adriano Carneiro Vasconselos - BNB
Fabio Araujo Rodrigues - CEF
José Bispo dos Santos - CEF Tirirical
Erica Cristina C. Sousa - Bradesco São Francisco
Leonardo Cruz A. de Jesus - Bradesco
Monique M. Silva - Bradesco M. Castelo Branco
Kaio W. Silva Nogueira - Santander Centro
Sidney Souza de Farias - Santander Renascença

EXPEDIENTE

tória da Caixa Forte foi marcado pelo atacante Jecé. Na
disputa pelo terceiro lugar,
o Basa venceu o Banco do
Brasil pelo placar de 5 a 2.
Além do título, a Caixa
levou mais dois troféus: o de
artilheiro, com Alysson (26
gols) e o de defesa menos
vazada, recebido pelo goleiro
Arthur. O Basa, por sua vez,
foi o time mais disciplinado.

BRADESCO

Justiça reintegra bancária
demitida arbitrariamente

E

m decisão favorável ao Sindicato,
a Justiça determinou a reintegração da bancária Diana Marrama, lotada
no Bradesco 6299, em Imperatriz. Diana
foi demitida arbitrariamente, mesmo com
problemas de saúde. Para o SEEB-MA,
o Bradesco deveria contratar mais empregados ao invés de demiti-los, fato que
só prejudica o atendimento ao público e
sobrecarrega os poucos bancários que permanecem nas agências, no Maranhão.
IMPERATRIZ

Conselho de Delegados
Sindicais se reúne em ITZ

O

SEEB-MA, representado pelos
dirigentes Eloy Natan e Luiz
Maia, promoveu na sexta-feira (16/12)
a reunião do Conselho de Delegados
Sindicais das Regionais Balsas e Imperatriz. Na ocasião, os bancários discutiram
estratégias de luta contra a Reforma da
Previdência e contra a reestruturação dos
bancos no país, principais ataques que a
categoria terá que enfrentar em 2017.
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