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hora é de derrubar a mp no congresso nacional!

seeb-ma não assina acordo aditivo com a
fenaban sobre a mp 905/2019

para o seeb-ma, o momento agora é
de unir forças com outras categorias
para derrubar a mp 905 no congresso
nacional e não de assinar acordo,
abrindo mão de mais direitos.

jurídico

▶ PÁGINA 2

itaú

caixa econômica

bancários recebem
novo ataque do
pagamento de ação de governo bolsonaro
7ª e 8ª horas
ameaça bancários da
caixa econômica
▶ PÁGINA 2

seeb paralisa agência
por falta de condições
de trabalho

banco do brasil

finanças

seeb-ma realiza ato
contra assédio moral
e descomissionamentos
▶ PÁGINA 3

▶ PÁGINA 3

previsão orçamentária
2020 e balancentes do
3º trimestre; confira!
▶ PÁGINA 2

festa de fim de ano anima a categoria

Sindicato promoveu confraternização na sede recreativa com
direito a churrasco, feijoada, música ao vivo, além de sorteio
de diversos brindes, como uma SMART TV 50''. • PÁG. 6

▶ PÁGs. 4 e 5

confira os
campeões do
40º campeonato
bancário • P. 6

mp 905/2019: acordo aditivo coloca em risco direito dos bancários

seeb realizará plenárias no ma para esclarecer aditivo da fenaban

Em reunião no dia 13/12, SEEB-MA
explica perigos da proposta da Fenaban.

SEEB-MA não assinou acordo da Fenaban sobre a MP 905 no dia 10/12, em
São Paulo. Antes, bancários precisam conhecer o teor perverso da proposta.

E

m reunião realizada na sexta-feira
(13/12), na sede do SEEB-MA,
em São Luís, os bancários maranhenses decidiram realizar plenárias em todas as regionais do Estado, a fim de esclarecer pontos
do acordo aditivo proposto pela Fenaban
sobre a Medida Provisória 905/2019. Vale
ressaltar que essa MP visa acabar com a jornada de 6h dos bancários, além de permitir
o trabalho da categoria aos sábados.
Na proposta - não assinada pelo SEEB-MA,
SEEB-RN e SEEB Bauru no dia 10/12, em
São Paulo - a Fenaban condiciona a não aplicação da MP aos bancários até o dia 31/12/2020,
desde que os sindicatos desistam das ações judiciais em curso sobre 7ª e 8ª horas, bem como
se reúnam previamente com os bancos antes do

ajuizamento de qualquer ação coletiva em favor
dos seus associados.
Para a diretora do SEEB-MA, Gerlane Pimenta, esse acordo é uma chantagem, que – uma vez assinado – poderá
ocasionar prejuízos sem precedentes aos
bancários. "Exemplo disso é a perniciosa
cláusula 4 do aditivo, que inviabilizará,
também, as ações individuais ou coletivas
futuras, que visem buscar o pagamento
da 7ª e 8ª horas na Justiça. Por isso, não
assinamos de imediato essa proposta na
reunião com a Fenaban” – aﬁrmou.
De acordo com o diretor Dielson Rodrigues, causa estranheza o fato da Contraf-CUT
e da Contec terem assinado o aditivo ainda na
mesa de negociação, sem ao menos consultar

Bancários decidem realizar novas
reuniões para esclarecer a base no Estado.
a base, uma vez que o prazo dado pela Fenaban para assinatura ou não do acordo só se encerrará em fevereiro.
“Não é hora de assinar acordo para entregar direitos, mas, sim, de lutar para derrubar a MP 905 no Congresso Nacional.
Diferentemente da Contraf e da Contec,
não vamos assinar nada sem uma ampla
discussão com os nossos associados. Não
aceitaremos pressão dos banqueiros e do
Governo Bolsonaro. Só após consultarmos a base e acompanhar o desenrolar
da MP, em Brasília, chamaremos uma
assembleia para decidir sobre o aditivo,
resguardando, com compromisso e responsabilidade, o direito dos bancários
maranhenses” – ﬁnalizou Dielson.

caixa econômica

Vitória! Bancários recebem pagamento de ação de 7ª e 8ª horas

V

itória! O SEEB-MA realizou no dia 06/12 o pagamento da segunda “Ação de 7ª e
8ª horas” aos empregados que exerciam a função de analista da Caixa
Econômica, em São Luís. O valor
pago diz respeito à parcela incontroversa da ação. Ao todo, 15 funcionários da Caixa foram beneficiados.
Vale ressaltar que o processo
continua a tramitar no TRT-MA,
a ﬁm de discutir o pagamento da
parte controversa da ação, uma
vez que o SEEB-MA entende que
ainda há diferenças que a Caixa
deve pagar aos bancários.
De acordo com o diretor Enock Bezerra, a vitória no processo
323/2009 é muito importante para
os bancários, ainda mais diante da
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perversa MP 905/2019 do Governo Bolsonaro, que visa aumentar a
jornada da categoria de 6h para 8h.
“Felizmente, a Justiça deu
um recado aos bancos e ao próprio Governo, determinando o
respeito ao direito histórico dos
bancários à jornada de 6h, ordenando, ainda, a devolução dos
valores que foram usurpados dos
empregados” – ﬁnalizou.
Essa é a segunda vitória dos
bancários da Caixa, em 2019, contra a tentativa do banco de impor a
jornada de 8h ao funcionalismo. A
primeira ocorreu no último mês de
outubro. Em ambos os processos,
os bancários tiveram a carga horária reduzida e receberam o pagamento retroativo.
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banco do brasil

cassi

seeb-ma realiza Ato contra o assédio moral Proposta do banco do
e descomissionamentos no banco do brasil brasil para a Cassi é
rejeitada de novo!

O

O

SEEB-MA realizou no dia
29/11 um ato público contra o
assédio moral e os descomissionamentos praticados pelo Banco do Brasil, no
Maranhão. A manifestação ocorreu em
frente à agência da Praça Deodoro, no
Centro de São Luís. Conforme apurou
o Sindicato, diversos bancários têm
perdido as suas funções por não conseguirem bater as metas inalcançáveis
impostas pelo BB a cada semestre.
Embora o acordo coletivo da categoria autorize o descomissionamento após
três avaliações negativas, o SEEB-MA
entende que essa cláusula não deveria
ser utilizada diante desse cenário. Aﬁnal, tem sido humanamente impossível
alcançar os resultados exigidos pelo
banco, principalmente, em razão da escassez de funcionários nas agências, fruto das diversas reestruturações e programas de demissão voluntária promovidos
pelo BB nos últimos anos.
Vale ressaltar, ainda, que a pressão
exagerada pelo cumprimento de me-

tas tem agravado o assédio moral e a
sobrecarga de trabalho no Banco do
Brasil, contribuindo, assim, com o adoecimento da categoria no Estado.
De acordo com o funcionário do BB
e diretor do SEEB-MA, Rodolfo Cutrim,
os bancários estão apavorados com a
ameaça de serem descomissionados, ainda mais, por causa de metas impossíveis
de serem alcançadas, atitude imoral do
banco, que tem prejudicado o sustento e
a vida dos funcionários e de suas famílias.
Diante disso, o Sindicato cobra o ﬁm
das metas abusivas e dos descomissionamentos imorais, exigindo do Banco
do Brasil condições dignas de trabalho,
a contratação de mais empregados e,
sobretudo, respeito com o funcionalismo, responsável pelo lucro de R$ 12,6
bilhões obtidos pelo banco até setembro de 2019. Caso o BB não se abstenha dessa prática perversa contra seus
funcionários, o SEEB-MA tomará outras medidas cabíveis.
Bancário (a): denuncie!

caixa econômica

Novo ataque do Governo Bolsonaro ameaça
bancários da caixa econômica

O

SEEB-MA denuncia mais um
ataque do Governo Bolsonaro
contra os empregados da Caixa Econômica Federal. Trata-se de uma nova
reestruturação que visa acabar – de vez
– com as funções de tesoureiro e de caixa nas agências.
Para se ter ideia, com a extinção da
função, os tesoureiros terão que concorrer a um novo cargo de gerente, que ainda será criado. Caso não seja aprovado,
será sumariamente descomissionado, o
que impactará negativamente a sua vida,
renda e condições de trabalho.
O objetivo do Governo com essa medida é claro: continuar o desmonte da Caixa,
precarizar o atendimento ao público, passar
a imagem de ineficiência para a população,
fortalecer os correspondentes bancários e,
em seguida, privatizar o banco público, be-
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neficiando os banqueiros. Segundo a Direção da Caixa, tudo não passa de um “teste”
para checar a aceitação dos funcionários.
Porém, essa atitude do banco viola o
acordo coletivo da categoria, que determina a realização de reuniões com os
representantes dos bancários para discutir qualquer reestruturação na rede de
agências, reuniões essas que não tem
ocorrido por negativa do banco.
Para o diretor do SEEB-MA, Raimundo
Neto, diante de tantos ataques do Governo
Bolsonaro aos direitos dos trabalhadores, é
indispensável a mobilização permanente
dos bancários da Caixa em defesa do seu
plano de cargos e da própria CEF como
banco público. “Em caso de dúvidas, o associado que estiver correndo o risco de ser
descomissionado deve procurar o jurídico
do Sindicato” – afirmou.

SEEB-MA informa que o corpo social rejeitou – mais uma
vez – a perversa Reforma Estatutária proposta pelo Banco do Brasil para a Cassi.
Do total de 124.267 votos válidos, 81.982
foram favoráveis à proposta, 39.608 contrários, 1.516 nulos e 1.161 brancos.
Apesar da ampla vantagem do “SIM”
– fruto de uma campanha de desinformação de centrais e sindicatos pelegos junto
aos associados – o quórum exigido para a
aprovação da Reforma não foi alcançado,
conforme as regras de cálculo definidas
no art. 73 do Estatuto Social da Cassi.
Vale ressaltar que este é único instrumento que deve ser considerado
para a apuração da votação, apesar
da tentativa do BB de burlar o resultado, adotando regras inaplicáveis ao
pleito, como a legislação eleitoral.
No presente caso, nos termos do
art. 73 do Estatuto, seriam necessários 82.070 votos para que a alteração
fosse aprovada, mas o banco só conseguiu 81.982, tendo sido, portanto, derrotado mais uma vez nas urnas.
Na ocasião, o SEEB-MA parabeniza
os associados da Cassi, no Maranhão,
pois – novamente – foram essenciais para
a rejeição dessa proposta nefasta do BB.
Ao todo, 1.100 maranhenses votaram
contra a reforma estatutária, enquanto
701 votaram a favor da mudança.
Apesar da vitória do “NÃO”, o
Banco do Brasil anunciou que a alteração do Estatuto foi aprovada, numa
total afronta à legalidade e à vontade
soberana do corpo social da Cassi.
Diante disso, o SEEB-MA – juntamente com outros sindicatos de oposição
– ajuizou uma ação na Justiça Federal, em
Brasília, com o objetivo de anular essa alteração estatutária ilegal, visando, ainda,
impedir, via liminar, que o BB aumente a
contribuição dos associados da Cassi.

No dia 03/12, o SEEB-MA paralisou a
agência do Itaú, na Rua da Paz, no Centro
de São Luís. Após o ato, o problema no
ar-condicionado da unidade foi resolvido.
Jornal
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Previsão orçamentária 2020 aprovada
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Balanço patrimonial, demonstrativo de
superávit e resultado do 3º trimestre

TRANSPARÊNCIA

BANCÁRIOS APROVAM PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA PARA 2020

Em Assembleia Geral realizada no dia
30/11, na sede do SEEB-MA, em São Luís,
os bancários aprovaram – por unanimidade –
a previsão orçamentária do Sindicato para o
exercício 2020. Na ocasião, o diretor Enock
Bezerra, destacou o equilíbrio financeiro do
Sindicato, apesar dos ataques do Governo
Federal às fontes de renda das entidades de
classe. Segundo Enock, no próximo ano,
medidas como o fechamento de agências e
os programas de demissão voluntária devem
ser intensificadas, o que reduzirá, ainda mais,
a receita dos sindicatos.“Porém, organizamos
as finanças do SEEB-MA, com transparência e responsabilidade, garantindo, assim,
condições financeiras suficientes para enfrentar os desafios que estão por vir, como a
Campanha Salarial” - afirmou.
seebma_OFICIAL
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■ Campeonato Bancário

Basa/Bradesco (master) e a Caixa Forte (livre) são
bicampeões no 40º Campeonato Bancário de SLZ

Itaú: vice-campeão livre

Disciplina (livre): Caixa Forte

Melhor defesa (livre): Caixa Forte

Artilheiro (livre): Ítalo - Caixa Forte (26 gols)

Extracaixa: vice-campeão master

Disciplina (master): Basa/Bradesco

Melhor defesa (master): Basa/Bradesco

Artilheiro (master): Werberth - Basa/Bradesco

Time da Caixa Forte comemora o título
de campeão da categoria livre!

Time do Basa/Bradesco comemora o título
de campeão da categoria master!

C

aixa Forte e Basa/Bradesco
sagraram-se bicampeões no 40º
Campeonato Bancário de Futebol Society de São Luís. Na categoria livre, a
Caixa Forte venceu o Itaú na ﬁnal por 3
x 0, com gols de Ítalo (2) e Ronaldo (2).

Já na categoria master, quem levantou
o caneco, de novo, foi o Basa/Bradesco, que venceu o Extracaixa por 8 x 0.
Werberth (4), Janilson (2) e Wlisses (2)
balançaram as redes para o Basa/Bradesco. Com os resultados, Ítalo (Caixa

Forte) foi o artilheiro da categoria livre,
com 26 gols, enquanto Werberth (Basa/
Bradesco) foi o goleador da categoria
master com 13 gols. No geral, esse foi o
10º título da Caixa Forte no Campeonato. Saiba mais, no site do Sindicato.

confraternização

Confraternização de Fim de Ano dos bancários de slz foi um sucesso!

S

Confira a lista completa de prêmios e
ganhadores no site do Sindicato.
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ucesso! Centenas de pessoas marcaram presença na Confraternização de Fim de Ano, realizada no sábado
(14/12), na sede recreativa, no Turu.
Após as premiações do 40º Campeonato Bancário, o diretor do SEEB-MA,
Marcelo Bastos, ressaltou as conquistas
da categoria neste ano e os desaﬁos que
estão por vir em 2020.
“2019 foi um ano difícil, mas obtivemos várias vitórias, principalmente, na
esfera judicial. Já 2020 será um ano ainda
mais desafiador. Por isso, precisamos estar unidos para derrubar a MP 905, que
quer acabar com a nossa jornada de 6h e
nos impor o trabalho aos sábados. Além
disso, teremos uma difícil Campanha
Salarial, mas juntos vamos vencer os ata-

EXPEDIENTE

ques dos banqueiros e do Governo Bolsonaro, a fim de manter nossos direitos e
buscar novas conquistas” – afirmou.
Em seguida, a festa “bombou” ao som
do Grupo Feijoada Completa. A banda
animou os participantes, que se deliciavam
com churrasco e feijoada, além de refrigerantes e picolés gratuitos. Durante o evento,
os bancários aproveitaram todas as áreas de
lazer, parabenizando a Diretoria pela excelente estrutura da sede recreativa.
Dando continuidade à festa, a cantora
Thays Moreno assumiu o palco e fez todo
mundo dançar ao som de diversos "hits".
Para fechar o ano com chave de ouro,
houve, ainda, o sorteio de diversos brindes, com destaque para uma TV Smart de
50’’, além de produtos eletrônicos.
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