Jornal
bancariosmaranhao

@seebma

seebma_OFICIAL

bancariosma

www.bancariosma.org.br • Maranhão, fevereiro de 2019 • Ano 22 • Nº 250

I Encontro Estadual 2019 Define resoluções
em defesa dos direitos e da aposentadoria
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vem aí o pré-carnaval dos bancários 2019

Festa será no sábado (23/02), a partir das 12h, na sede recreativa,
no Turu. Venha se divertir ao som de Viviane Brasil e da Banda
Super Music, que vão embalar a sua tarde de folia! • PÁG. 4
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da justiça e do direito
do trabalho
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de filiado para
ter acesso à
sede recreativa
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luta contra a reforma da previdência e em defesa dos direitos e dos bancos públicos

encontro estadual define metas para 2019
O

I Encontro Estadual dos Bancários 2019 foi realizado no dia
26/01, na sede do SEEB-MA, em São
Luís. Durante todo o dia, os bancários maranhenses discutiram pautas de extrema relevância para a categoria, como conjuntura, saúde e comunicação, definindo, ainda,
estratégias de luta para este ano.
Pela manhã, o economista da Auditoria Cidadã da Dívida, Rodrigo Ávila, e o
deputado federal, Bira do Pindaré, ﬁzeram
uma análise do contexto político-econômico nacional. Para Ávila, a grande vilã da
estabilidade ﬁnanceira do Brasil é a dívida
pública e não a Previdência Social. Porém,
o Governo tenta mascarar essa realidade
para blindar os bancos – credores da dívida – empurrando, assim, a conta para os
trabalhadores, por meio das reformas que

RESOLUÇÕES PARA 2019

saúde bancária

estão sendo propostas. “Quando a gente
olha o orçamento do Governo Federal, em
2018, de cara a gente vê que tem alguma
coisa estranha. 40% desse orçamento foram destinados ao pagamento dos juros
e amortizações da dívida pública e o Governo diz que o problema é a Previdência?
Claro que não” – esclareceu.
Em seguida, o deputado Bira do Pindaré destacou o momento de ataques sofridos pelo movimento sindical e social,
principalmente, em razão do Projeto de
Lei 5.065/2016, de autoria do deputado
federal Edson Moreira (PR/MG), que
visa a tipiﬁcar como terrorismo atos com
motivação ideológica, política e social, a
exemplo de uma greve contra a retirada
de direitos por um governo corrupto.
De acordo com Bira, para que o mo-

▪ Contra a Reforma da Previdência e o ataque aos direitos dos trabalhadores;
▪ Pela correção da tabela do Imposto de Renda;
▪ Em defesa dos bancos públicos e da soberania nacional;
▪ Contra a Reforma Trabalhista, a PEC 300 e o ﬁm da Justiça do Trabalho;
▪ Contra a entrega da Base de Alcântara para os EUA;
▪ Pela contratação de mais bancários e pelo ﬁm das demissões;
▪ Em defesa das liberdades democráticas;
▪ Contra a criminalização das lutas e dos lutadores;
▪ Contra a lei antiterrorismo;
▪ Pelo combate ao feminicídio;
▪ E por mais empregos e políticas públicas de combate à violência contra a mulher.

comunicação sindical

bancários têm recorrido sem comunicação não há
até ao suicídio no brasil mudança nem direitos

D

urante o Enconto, a doutora em
psicologia, Denise Leda, ministrou palestra com dados alarmantes
sobre a saúde dos bancários brasileiros.
Segundo Leda, há uma realidade sombria de adoecimento nos bancos, que
atinge principalmente os bancários mais
jovens, vítimas de doenças como LER,
Dort, depressão e até suicídio. Esse quadro nefasto tem ocorrido em razão da
cobrança abusiva de metas e do assédio
moral. Para a psicóloga, o Sindicato deve
auxiliar o bancário a romper o silêncio;
denunciar os casos de assédio; procurar
assistência médica, "além de conscientizar a categoria a acolher os afastados que
retornam ao trabalho" - afirmou Denise.
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vimento sindical bancário se mantenha
como foco de resistência, é imprescindível
lutar não só pelos interesses da categoria,
mas também pelos da população.
“Temos que unificar a luta dos bancários, com a luta do povo e dos trabalhadores em geral. Quando nós lutamos contra
as privatizações, temos que mostrar para o
povo a importância de um banco público.
Essa aliança com a população é imprescindível. Temos que fazer com que eles entendam as nossas razões, para não parecer que
estamos olhando só para o nosso umbigo.
Nossa luta não deve ser isolada, mas coletiva, com solidariedade de classe” – afirmou.
Após a mesa de análise de conjuntura,
os bancários definiram as resoluções que
nortearão as ações da categoria para o ano
de 2019. Confira abaixo:

D

ando continuidade ao Encontro,
a jornalista Cláudia Santiago
(NPC/RJ) ressaltou que a comunicação
deve ser exercida por todos no Sindicato:
diretores, jornalistas e, sobretudo, pelos
delegados sindicais, a fim de atrair a base
para as atividades da entidade, conscientizando-a acerca da luta, que visa a atender
aos interesses da categoria, mas também
dos trabalhadores em geral. Cláudia recebeu, ainda, uma homenagem em memória do seu companheiro, Vito Giannotti,
ícone do jornalismo sindical, falecido em
2015, que muito contribuiu para a formação política dos bancários maranhenses e
para a comunicação do SEEB-MA.

Delegados sindicais que exercerão o mandato 2019/2020
tomaram posse durante o Encontro Estadual.
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regional imperatriz - VITÓRIA!

seeb-ma reintegra bancários
demitidos por adoecimento

O SEEB-MA conquistou uma grande
vitória na luta pela reintegração de bancários
demitidos sem justa causa, no Maranhão.
Desta vez, foi o caso de mais um bancário
do Bradesco, demitido quando estava doente, mas ainda exercendo suas atividades
no banco. Desde 2017, somente na regional
Imperatriz, o Sindicato conquistou a reintegração de seis bancários desligados durante o tratamento de doenças laborais.
Segundo o diretor do SEEB-MA, Cássio
Valdenor, os bancos não se preocupam com
a saúde dos bancários, impondo metas cada
vez mais abusivas, gerando sobrecarga,
adoecimento e, por causa disso, demissão.
Um absurdo! O Bradesco se destaca nesse
tipo de prática. Por isso, o SEEB-MA estará
em fevereiro, em Imperatriz, reunido com
vários órgãos do poder público, denunciando as atitudes nefastas dos bancos privados,
a fim de coibir as demissões imotivadas e
continuar a luta pela reintegração dos demitidos sem justa causa. Vamos à luta!
formação sindical

seeb-ma realiza 3º módulo da
jornada de formação sindical
O SEEB-MA promoveu nos dias 9
e 10/02 o 3º Módulo da Jornada de Formação, na sede do Sindicato, na Rua do
Sol, Centro. Na ocasião, as dirigentes do
SEEB Espírito Santo, Rita de Cássia Lima
e Renata Garcia, ministraram o curso
“Concepção, estrutura e práticas sindicais
I”. Segundo o diretor do SEEB-MA, Rodolfo Costa, 2019 será um ano de muitos
desafios, o que exigirá de todos os trabalhadores o melhor preparo possível na
luta contra as reformas e a terceirização.
“Acreditamos que quem sabe mais luta
melhor, sendo esse o guia da nossa Jornada de Formação” – afirmou Rodolfo.

reforma da previdência

texto da reforma da previdência do governo
bolsonaro é ainda pior par o trabalhador

O

texto do Governo Bolsonaro
para a Reforma da Previdência
vazou na segunda-feira (04/02), contendo
regras ainda mais rígidas do que as criadas por Michel Temer e seus comparsas
em 2018. Se aprovada pelo Congresso
Nacional, a nova proposta será um ataque
sem precedentes à aposentadoria e aos
benefícios sociais dos brasileiros.
A título de exemplo, o texto propõe a
idade mínima de 65 anos para homens e
mulheres se aposentarem, além do tempo mínimo de contribuição de 40 anos
para se obter 100% do benefício.
Como se não bastasse, prevê a privatização da Previdência através do sistema de capitalização, restrições aos auxílios doença e acidentário e – para piorar
– aposentadoria com valor inferior ao
salário mínimo para os mais pobres.
Para o presidente do SEEB-MA, Eloy
Natan, o Governo Bolsonaro falseia a
verdade – a exemplo dos seus antecessores – ao afirmar que a Previdência é a
grande vilã das contas públicas brasileiras, quando – na verdade – é a dívida pú-

blica, conforme discutido no I Encontro
Estadual dos Bancários 2019.
“Está mais do que comprovado que
não existe déficit na Seguridade Social.
Porém, é muito mais fácil penalizar o
povo do que os mais ricos, que querem
manter suas benesses. Na nossa visão, ao
invés de acabar com a aposentadoria do
brasileiro para pagar a dívida pública aos
banqueiros, o Governo deveria, na verdade, cobrar as grandes empresas sonegadoras do INSS” – defendeu Eloy.
Diante desse ataque, o SEEB-MA
faz um chamado a todos os trabalhadores no sentido de organizar uma
GREVE GERAL UNIFICADA, a
ﬁm de enterrar essa proposta nefasta
de Reforma da Previdência, da mesma forma que ocorreu durante o Governo Michel Temer.
Em defesa da aposentadoria e por
nenhum direito a menos, o Sindicato está em ação, pois a luta continua!
Conﬁra, no site bancariosma.org.br, os
principais pontos da nova proposta de
Reforma da Previdência de Bolsonaro.

em defesa da justiça do trabalho

seeb participa de ato em defesa da justiça e do direito do trabalho

O

SEEB-MA participou no dia
30/01 de um ato conjunto em
defesa da Justiça e do Direito do Trabalho, na Areinha, em São Luís. Durante
a manifestação, diversas categorias
repudiaram declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre extinguir essa
justiça especializada, bem como o Ministério Público do Trabalho (MPT).
Na ocasião, os trabalhadores criticaram, ainda, os ataques do presidente ao
artigo 7º da Carta Magna, onde estão
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consagrados direitos históricos, como
as férias, o 13º salário e o seguro-desemprego. Segundo Bolsonaro, o
referido artigo engessa as relações de
trabalho. “Sem dúvidas, pensamentos
e objetivos como esses, se efetivados,
só interessarão ao empresariado e ao
grande capital, signiﬁcando um grave
retrocesso destinado a ceifar os direitos
trabalhistas no Brasil, o que não vamos
permitir sem luta” – aﬁrmou o diretor
do SEEB-MA, Enock Bezerra.
Jornal
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confraternização

pré-carnaval dos bancários será no dia 23/02

O

Pré-Carnaval dos Bancários
será no sábado (23/02), a partir
das 12h, na sede recreativa, no Turu. Venha se divertir ao som de Viviane Brasil
e da Banda Super Music, que tocarão os
melhores ritmos para embalar a sua tarde! Durante o evento, a cerveja custará
apenas R$ 5,00 a unidade (Devassa Puro
Malte). Além disso, o restaurante comercializará combos, como: calabresa acebolada + 4 devassas; filé com fritas + 4 devassas; e picanha com fritas + 4 devassas
por preços acessíveis. Compareça! Mais
informações, acesse o site do Sindicato.

reforma

hospedagem no alojamento
do seeb-ma está suspensa
O SEEB-MA informa que estão suspensas as reservas para hospedagem nos
alojamentos da sede administrativa do
Sindicato, na Rua do Sol, Centro de São
Luís. Os quartos passarão por reformas
nos próximos 90 dias, a fim de proporcionar maior conforto aos bancários e aos
seus dependentes. A Diretoria do Sindicato agradece a compreensão de todos.
mais bancários, menos filas!

seeb cobra a contratação de
mais bancários no maranhão

Atenção, bancário (a)!

tire sua carteira de filiado ao seeb-ma

A

partir do dia 23/02, com a inauguração da nova portaria e dos
quiosques da sede recreativa, os bancários sindicalizados e seus dependentes
só poderão ter acesso ao clube mediante
a apresentação da carteira de filiado. Para
adquirir a sua é fácil: compareça à Secretaria Geral do SEEB-MA, na Rua do
Sol, Centro, das 8h30 às 17h30, ou envie
uma foto 3x4 para o WhatsApp de algum
dos diretores do Sindicato. Nesse caso, os
próprios dirigentes entregarão a carteira a
você, no seu local de trabalho, no interior
ou na Capital. Cada sindicalizado terá
direito, ainda, a 5 convites por mês, caso
queira levar convidados para aproveitar
as atrações da sede recreativa. "Bancário:
tire sua carteira e frequente a sede, que
está cada vez melhor para você" - convidou o diretor Marcelo Bastos.

Em visita às regionais, diretores do
SEEB constataram um déficit alarmante
no número de funcionários nas agências
bancárias do Estado. Como resultado:
péssimo atendimento aos clientes e sobrecarga para os bancários. Em Cantanhede, Bacuri, Pio XII, Esperantinópolis
e Barreirinhas a situação é caótica. Procurado pelo Sindicato, o BB reconheceu
que há 189 vagas em aberto no Estado.
Porém, não há previsão de novo concurso público. Já os bancos privados seguem
demitindo mesmo com lucros exorbitantes. Um absurdo! Diante disso, o SEEB-MA segue na luta por mais bancários e
pelo fim das demissões imotivadas!
rico choro 'comvida' pra luta

saraus: 1ª temporada chega
ao fim em grande estilo

confraternização

alegria na festa do bancário em imperatriz

A

Festa do Bancário 2019 ocorreu
no dia 19/02, em Imperatriz. Pela
manhã, os bancários disputaram a final do
8º Campeonato de Futebol da Regional,
que teve a Caixa como campeã. À noite,
a categoria aproveitou a festa ao som da
banda Resistência e da cantora Bárbara
D'Lux. Durante o evento, foram premiados os times da Caixa (1º lugar), Bradesco 460 (2º lugar) e BNB (3º lugar) e os
jogadores que se destacaram no Campeonato. Em seguida, ocorreu o sorteio de
uma Smart TV 49’’, cujo ganhador foi
o bancário do BB/Centro, Francisco das
Chagas Oliveira Júnior. Por fim, foi oferecido um delicioso jantar aos presentes.
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A 1ª temporada do “Projeto Rico
Choro 'ComVida' pra Luta” chegou ao
fim em grande estilo no dia 26/01, na
sede recreativa do SEEB-MA, no Turu.
O encerramento teve como atrações a
DJ Vanessa Serra, o grupo Trítono Trio
e os cantores Zeca do Cavaco e Chico
Saldanha, que proporcionaram ao público uma noite especial com muito choro,
samba e ritmos variados. O evento contou, ainda, com a participação da atriz
Rosa Ewerton Jara, que recitou o poema
“Lira Itabira”, de Carlos Drummond de
Andrade, em forma de protesto contra
os descasos da Vale, a exemplo do acidente em Brumadinho-MG.
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