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■ I ENCONTRO ESTADUAL 2018

DIA DE ORGANIZAR A LUTA CONTRA OS ATAQUES
DOS BANQUEIROS E DO GOVERNO TEMER

O

SEEB-MA convida os bancários maranhenses para o I
Encontro Estadual 2018, que será realizado no sábado (27/01), a partir das
8h30, na sede recreativa do Sindicato,
no Turu, em São Luís.
Durante o Encontro, a categoria deﬁnirá as estratégias para barrar os ataques
do Governo Temer e dos banqueiros
contra a categoria, uma vez que neste ano
haverá Campanha Salarial, com o ﬁm do
acordo bianual ﬁrmado com a Fenaban.
"O Encontro Estadual é um momento
especial para iniciarmos uma grande luta

■ SEDE RECREATIVA

SEEB-MA inaugura Parque Aquático

em 2018, diante dos incessantes ataques
deferidos pelo Governo e pelos patrões
contra os trabalhadores brasileiros, principalmente contra a nossa categoria, que
tem sido alvo de ataques sucessivos aos
direitos conquistados com muita luta,
comprometendo, assim, a saúde física e
mental dos bancários e bancárias desse
país. Bancário, compareça ao Encontro,
pois quem não luta pelos seus direitos, não
é digno deles" - convidou o diretor de comunicação em exercício, Edvaldo Castro.
Conﬁra a programação completa do
Encontro no site do Sindicato.
REFORMA TRABALHISTA

Reforma começa a mostrar
seus resultados nefastos

O SEEB-MA inaugurou no dia
16/12 o Parque Aquático da
Sede Recreativa, no Turu. Com tobogã,
balde d’água, escorregadores e chafarizes, o espaço é garantia de diversão para
os bancários e seus dependentes.
Durante a inauguração, foram reabertas as piscinas adulto e infantil, o barzinho
com mesas e guarda-sóis, além dos vestiários, que foram reformados, para proporcionar mais conforto aos associados.
O novo Parque Aquático faz parte
do projeto do SEEB-MA de investir na

sede recreativa a ﬁm de criar um espaço
de confraternização, esporte e lazer, mas
também de realização de encontros, congressos, dentre outros eventos.
Além do parque, a sede conta com
dois campos de futebol, um ginásio, salão de festas, uma piscina semiolímpica
e outra infantil. "Esse espaço é de vocês.
Usufruam" - convidou o diretor Arnaldo
Marques, informando que nos ﬁns de semana e feriados o restaurante da sede recreativa oferecerá, também, self-service.
Bancário: frequente a sede recreativa!

Dados divulgados pelo Ministério do
Trabalho revelam os efeitos nefastos que a
Reforma Trabalhista já está causando: fechamento de postos de trabalho, demissão de
trabalhadores com salários maiores e criação
de vagas precarizadas. O governo alegou
que a Reforma começará a mostrar resultados positivos só em 2018, o que é mentira. O
fato é que nem bem a Reforma entrou em vigor, as empresas aproveitaram as brechas da
lei para aumentar a exploração dos trabalhadores. Outros fatos como as demissões em
massa em universidades e as decisões de juízes com base na Reforma, que condenaram
trabalhadores a pagar as custas de processos,
também confirmam o potencial nefasto da
nova lei. É preciso impedir que essa lei saia
do papel. Foi isso que os metalúrgicos fizeram na Campanha Salarial deste ano. Com
mobilização, os ACTs foram renovados
mantendo os direitos. Em 2018, além de enterrar a Reforma da Previdência, é preciso,
também, revogar a Reforma Trabalhista.
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■ EDITORIAL

Um 2018 para enterrar - de vez - a Reforma da Previdência

O

ano de 2018 começa com a
tarefa de derrotar Michel Temer, o Congresso e suas reformas.
O cinismo e a cara de pau do presidente, em pronunciamento no rádio e na
TV, na véspera de Natal, demonstraram
que ele está disposto a tudo para tentar
aprovar a Reforma da Previdência.
Essa medida impopular é a principal exigência de banqueiros e grandes
empresários antes do apagar das luzes
desse Governo corrupto, a ﬁm de acabar com a aposentadoria pública e ala-

vancar os planos privados.
Mesmo na última semana do ano,
Temer esteve, em Brasília, para avançar nas articulações e fechar apoios
para concluir o texto da Reforma, que
deve ir à votação em fevereiro.
Portanto, é preciso organizar a resistência e a mobilização dos trabalhadores desde os primeiros dias de 2018.
Bancários, com unidade, solidariedade de classe e luta, vamos juntos enterrar - de vez - essa Reforma impopular!
Fora Temer e todos os corruptos!

■ REFORMA DA PREVIDÊNCIA

SEEB protesta contra deputados
no aeroporto de São Luís

O

Bancários e outros trabalhadores realizaram um protesto no
dia 14/12, no Aeroporto Marechal Hugo
da Cunha Machado, em São Luís, contra
os deputados federais maranhenses favoráveis às reformas do Governo Temer.
Munidos com faixas, cartazes e bandeiras, os trabalhadores distribuíram panfletos para a população e deram um recado aos parlamentares: quem votar a favor
da Reforma da Previdência em 2018, não
vai voltar para o Congresso em 2019.

"A resposta será dada nas urnas” –
aﬁrmou o presidente Eloy Natan.
Ao som da música “Reunião de Bacana” (Se gritar pega ladrão), os manifestantes criticaram, ainda, a corrupção
no Congresso Nacional, que atinge a
maioria dos políticos brasileiros, bem
como a cúpula do Governo Temer, o
que rendeu aplausos dos populares.
“O próximo passo, agora, é organizar
uma Greve Geral para enterrar a Reforma da Previdência” – ﬁnalizou Eloy.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Ato contra a Reforma na
Praça João Lisboa

O SEEB-MArealizou um ato público
contra a Reforma da Previdênciano dia
13/12, na Praça João Lisboa, no Centro
de São Luís. Na ocasião, os bancários
distribuíram panfletos com o rosto dos
deputados e senadores maranhenses favoráveis a esse ataque, que visa acabar
com a aposentadoria dos brasileiros.
Animado por uma orquestra, o ato chamou a atenção dos populares, que deram
seu recado à classe política. “Quem votar a favor dessa Reforma, não terá meu
voto ano que vem” – afirmaram. Para o
diretor do SEEB-MA, Cláudio Costa, é
preciso esclarecer a população e, sobretudo, organizar uma nova Greve Geral
em defesa da aposentadoria pública.

■ BANCO DA AMAZÔNIA

SEEB-MA entrega cheques a
bancários do BASA

O

SEEB-MA realizou
no dia 27/12 a entrega dos cheques aos bancários do Banco da Amazônia
beneﬁciários do processo nº
529/2006, da 1ª Vara do Trabalho de São Luís.
De acordo com o regulamento do BASA/CAPAF, o
funcionário que completasse
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30 anos de contribuição para a
Caixa de Assistência deveria ter
o referido desconto suspenso.
Ocorre que a CAPAF não
realizou tal suspensão, o que
motivou o SEEB-MA a ajuizar
uma ação em 2006, beneﬁciando 15 bancários com mais
esta importante vitória judicial.
Parabéns, bancários!
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■ REGIONAL IMPERATRIZ

Agência Praça de Fátima não
será fechada, garante BB
m audiência pública
E
realizada no dia 13/12,
na Câmara dos Vereadores, em
Imperatriz, o superintendente
regional do Banco do Brasil,
Raul Abreu, garantiu que a
agência Praça de Fátima não
será fechada. O representante do BB afirmou, ainda, que
nenhum funcionário da uni-

dade perderá a sua função. A
unidade corria o risco fechar
em razão de uma briga judicial
entre o locatário da agência e o
banco, que não chegaram a um
acordo sobre o novo valor do
aluguel do imóvel. Apesar da
garantia do superintendente do
BB, o SEEB-MA continuará
atento ao caso.

■ REGIONAL IMPERATRIZ

SEEB-MA cobra justiça no caso da
bancária Elizelda

O

SEEB-MA realizou no dia
26/12 um ato em frente à
agencia 0054 do Banco do Brasil, em
Imperatriz. O objetivo foi lembrar um
ano da morte da bancária Elizelda
Vieira, assassinada pelo próprio marido em um quarto de hotel na cidade.
Durante ato, o diretor regional do
SEEB-MA, João Siguinez, lamentou

o episódio e clamou por justiça para
que casos assim não mais se repitam.
“Temos que levantar voz contra essa
violência estúpida e inadmissível contra as mulheres”, aﬁrmou.
Alguns bancários presentes se vestiram de branco e soltaram balões pretos em forma de protesto pela morte
da jovem bancária.

ITZ: reunião tira dúvidas de bancários

O
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SEEB-MA firma convênio
com o Colégio Educallis

O SEEB-MA firmou convênio com
o Colégio Educallis, em São Luís. O
desconto pode chegar até 30% das mensalidades, a depender do número de alunos matriculados por meio do convênio.
De 06 a 15 alunos – desconto de 10%;
De 16 a 25 alunos – desconto de 15%;
De 26 a 35 alunos – desconto de 20%;
De 36 a 45 alunos – desconto de 24%;
Acima de 45 alunos – 30%.
Para ter acesso aos descontos, o
(a) bancário (a) precisa solicitar a
declaração de filiado (a), por meio do
telefone (98) 3311-3513 ou pelo e-mail
secretariageral@bancariosma.org.br. Para
mais informações, acesse nosso site.
CONVÊNIO

■ BANCO DO NORDESTE

SEEB-MA realizou no dia
14/12 uma reunião na agência do Banco do Nordeste, em Imperatriz. Na ocasião, o diretor José
Pereira atualizou os bancários sobre
o andamento das ações judiciais movidas pelo Sindicato em prol do funcionalismo do BNB. Pereira também

CONVÊNIO

tirou dúvidas sobre o processo de reestruturação colocado em prática no
banco, que consiste no fechamento
de agências, mudanças nas funções
comissionadas e realocação de pessoal. “Convidamos, por ﬁm, os bancários a se engajarem nas atividades
do SEEB-MA” – aﬁrmou o diretor.

SEEB-MA firma convênio
com o Colégio Master

O SEEB-MA ﬁrmou convênio com
o Sistema Educacional Master, em
São Luís. O desconto é de 10% para o
turno matutino e de 15% para o turno
vespertino. Para ter acesso ao desconto, o (a) bancário (a) precisa solicitar
a declaração de ﬁliado (a), por meio
do telefone (98) 3311-3513 ou pelo
e-mail secretariageral@bancariosma.
org.br. O Sistema Educacional Master ﬁca localizado na Avenida João
Pessoa, nº 391, Filipinho. Para mais
informações, ligue (98) 3243-0779 ou
acesse www.semaster.com.br.
Jornal
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■ REGIONAL IMPERATRIZ

Vem aí a Festa da Regional Imperatriz no dia 20/01

O

SEEB-MA convida todos os
bancários para a Confraternização da Regional Imperatriz, que será realizada no
dia 20/01 (sábado), a partir
das 11h30, na AABB, em
Imperatriz. Antes, às 8h30,
haverá o encerramento do
7º Campeonato Bancário
de Futebol da Regional.
Durante a festa, haverá,
ainda, o sorteio de vários

brindes. Ao meio-dia, serão servidos churrasco e
feijoada para os bancários
e convidados.
O evento será animado
pelos grupos Samba no
Balde, Banda Retrô e Meu
Forró dos Tops. Comida,
água e refrigerante serão
gratuitos, enquanto a cerveja custará R$ somente R$
3,00 a unidade.
Bancário, compareça!

■ FUTEBOL BANCÁRIO

Bradesco Prime é campeão do 38º CBFS

O

Bradesco Prime venceu o Caixa-Forte por 5 x 2 e sagrou-se
campeão do 38º Campeonato Bancário
de Futebol Society de São Luís.
A final ocorreu no dia 16/12, na sede
recreativa, no Turu. O BASA garantiu o
terceiro lugar ao derrotar o BB por 12 x 1.
Eduardo, do BASA, foi o artilheiro
da competição com 26 gols marcados.
João Victor, do Bradesco Prime, foi o
goleiro menos vazado. Parabéns!

Campeão: Bradesco Prime

Vice-campeão: Caixa-Forte

Diretor Arnaldo entrega troféu ao goleiro
menos vazado, João Victor (Bradesco Prime).

Diretor Dielson entrega troféu ao
artilheiro Eduardo (BASA).

Terceiro lugar: BASA

■ REGIONAL SÃO LUÍS

Confraternização de Fim de Ano foi um sucesso

M

ais de 1500 pessoas participaram da Confraternização de Fim de Ano no dia 16/12, na
sede recreativa, no Turu.
Um dos momentos mais esperados
pela categoria foi a reabertura das piscinas e a inauguração do Parque Aquático da sede, com direito a tobogã, balde
d’água, escorregadores e chafarizes.
Após as premiações do 38º Campeonato Bancário, o diretor de ﬁnanças,
Enock Bezerra, fez uma retrospectiva
das conquistas do SEEB-MA nos últimos anos, convocando a categoria para
intensiﬁcar lutas em 2018 contra as reformas do Governo Temer.
Em seguida, a festa começou com
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muito churrasco e animação com o
repertório variado de Daniel Naszcar,
Grupo Feijoada Completa e Viviane
Brasil e Banda. Durante a festa, houve, ainda, o sorteio de diversos brindes,
com destaque para uma TV de LED
32’’ ganha pelo bancário Julhinho, do
BB agência Deodoro/São Luís. Conﬁra
a lista completa de ganhadores no site!
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