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i encontro estadual 2019 será no dia 26 de janeiro e discutirá
estratégias de luta contra os ataques do governo bolsonaro
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aposentadoria em risco

herança de temer,
presidente do seeb-ma resolução ameaça
faz retrospectiva e um aposentadoria dos
bancários
chamado para a luta
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programa de demissão
da cef supera meta por
receio do novo governo
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confraternização anual da regional itz

Festa do Bancário será realizada no dia 19 de janeiro (sábado), a
partir das 19h, na AABB, em Imperatriz. Além de duas atrações
musicais, evento contará com jantar e muito mais. • PÁG. 4

▶ PÁGINA 3

3ª edição do
rico choro
será no dia
26/01 • P. 4

editorial

se muito vale o já feito, mais vale o que será
O

ano de 2018 foi marcado por
grandes desaﬁos para os bancários e para os trabalhadores em geral. A classe trabalhadora lutou muito,
mas – até o momento – não conseguiu
barrar a Reforma Trabalhista e a Lei da
Terceirização.
Por sua vez, a categoria bancária
conseguiu renovar a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e os acordos
especíﬁcos com os bancos, mantendo a
maioria de seus direitos.
Lamentavelmente, porém, as direções
dos sindicatos ligados à Contraf/CUT e
à Contec enterraram a greve da categoria
neste ano, empurrando as negociações
para os últimos dias da vigência da CCT.

Sob o terrorismo de perder todos os
direitos, os bancários aceitaram um acordo rebaixado, que: (1) não incluiu a garantia do emprego direto frente às terceirizações; (2) atacou o Saúde Caixa, (3)
se omitiu sobre a CASSI; (4) e diﬁcultou
o direito à exigir na Justiça a jornada de
6 horas. A base do Maranhão assinou a
nova CCT sob protesto, mas voltou a repudiar a Contraf/CUT.
Isso porque, no meio do ano, a categoria já havia imposto uma derrota esmagadora aos representantes da Central
Única dos Trabalhadores no Estado,
reelegendo – por ampla margem de
votos – a Chapa 1 para o comando do
SEEB-MA, a ﬁm de manter essa enti-

encontro estadual

i encontro estadual 2019
será realizado no dia 26/01

O

SEEB-MA convida os bancários maranhenses para o I Encontro Estadual 2019, que será realizado no sábado (26/01), das 8h às 17h,
na sede administrativa do Sindicato,
na Rua do Sol, Centro de São Luís.
Na ocasião, será discutido o cenário
político-econômico do Brasil após as
eleições de 2018, além de estratégias
de luta contra os ataques do futuro
Governo Bolsonaro, como a Reforma
da Previdência, a criminalização dos
movimentos sociais, as privatizações
das empresas públicas e a retirada de
direitos da classe trabalhadora.
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Durante o Encontro, será realizado, ainda, a posse dos novos delegados sindicais e o sorteio da TV
LED 32'' entre os bancários que se
sindicalizaram entre 01/10/2018 a
31/12/2018.
Para os bancários do interior do Estado, será disponibilizada hospedagem
nos alojamentos do Sindicato, assim
como o ressarcimento das despesas
com transporte (passagem de ônibus)
e alimentação. Compareça!
Conﬁra a programação completa no
site do Sindicato: www.bancariosma.
org.br/paginas/noticias.asp?p=16381.

dade nos trilhos da independência e da
autonomia frente aos patrões, governos
e partidos políticos.
Desse modo, a nova gestão eleita –
Sindicato em Ação: a luta continua –
reaﬁrma seu compromisso em defesa
dos direitos e do emprego dos bancários maranhenses, sem aceitar qualquer retrocesso às liberdades de organização e reivindicação. O SEEB-MA
faz um chamado a todos os bancários
e bancárias: juntem-se à luta em 2019,
pois se muito vale o que já foi feito,
mais vale o que será.
*** Por Eloy Natan, presidente do
SEEB-MA e bancário da Caixa Econômica Federal.

por medo do novo governo

programa de demissão
da caixa supera meta

C

om receio dos ataques anunciados pelo Governo Bolsonaro,
1.685 bancários da Caixa aderiram ao
Programa de Desligamento de Empregados em apenas quatro dias (de 26 a 30/11),
superando as expectativas do banco.
A tensão no funcionalismo é grande, pois o ministro da economia,
Paulo Guedes, já aﬁrmou reiteradamente que pretende vender diversas estatais, tanto que nomeou para
presidente da Caixa, Pedro Guimarães, especialista em privatizações.
O objetivo do novo Governo seria
transformar o banco público em uma
sociedade anônima para fatiá-lo e depois vendê-lo. Além disso, outros indícios dão conta do desmonte da Caixa,
como o fechamento de agências físicas
e o quadro reduzido de empregados.
Para piorar, novos planos de demissão devem ser lançados em breve,
aumentando a sobrecarga de trabalho e o adoecimento na categoria,
bem como a superlotação nas agências e o mau atendimento aos clientes.
“Com isso, a intenção do Governo é
passar uma imagem de que a Caixa
é ineﬁciente, na tentativa de convencer os brasileiros de que a privatização
do banco é o melhor caminho. Porém,
continuaremos ﬁrmes na luta pela Caixa 100% pública, cumprindo seu papel
social” – aﬁrmou o diretor do Sindicato e bancário da CEF, Enock Bezerra.
bancariosmaranhao
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funcef, previ...

herança de temer, Resolução 25 da CGPAR
ataca aposentadoria dos bancários

camed - banco do nordeste

apoiada pelo seeb-ma,
chapa 3 vence eleição

A

O

findado Governo Temer deixou
de herança mais um ataque aos
direitos dos trabalhadores das estatais
federais. Trata-se da Resolução 25 da
CGPAR, publicada no dia 7 de dezembro, com o objetivo de precarizar os fundos de pensão das empresas públicas.
Se aprovada pelo Conselho Deliberativo da FUNCEF, por exemplo,
a medida reduzirá a aposentadoria
dos bancários da Caixa, diminuirá o
patrocínio do banco relativo ao fundo
de pensão, desvinculará o reajuste dos
aposentados daquele concedido aos
bancários da ativa, dentre outras mudanças prejudiciais aos trabalhadores.
Vale ressaltar que a Resolução 25
foi lançada menos de um ano depois
das Resoluções 22 e 23 da CGPAR,

por meio das quais o Governo pretende reduzir o investimento na assistência à saúde dos empregados das estatais, tornando planos de saúde, como
a Cassi e o Saúde Caixa, mais caros e
excludentes, com a proibição de dependentes, aumento da contribuição dos
bancários, exclusão de aposentados,
tratamento médico-hospitalar somente
por reembolso, dentre outros ataques.
Diante disso, o SEEB-MA conclama os bancários, sindicatos e associações a se engajarem na luta para que
essas medidas nefastas do Governo
Temer não sejam implantadas, em
respeito à saúde e à aposentadoria
dos trabalhadores das estatais. Por nenhum direito a menos, o Sindicato está
em ação: a luta continua!

eleição caref - banco do brasil

vote andrei (f0743837) para o conselho de
administração do banco do brasil

poiada pelo SEEB-MA, a
Chapa 3: “Transparência,
trabalho e compromisso” foi eleita
para os Conselhos Deliberativo e
Fiscal da Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Nordeste (Camed).
O resultado do pleito foi divulgado no dia 21/12, já as eleições
ocorreram de 26/11 a 07/12/2018.
A Chapa 3 obteve 1.149 votos, derrotando a Chapa 2, apoiada pela
Contraf-CUT e ligada aos interesses do banco.
Dentre as principais propostas da
Chapa 3, destacam-se: a luta contra a
Resolução 23 da CGPAR, pela isonomia no acesso aos serviços médicos e
hospitalares para todos os associados,
além da ampliação da CliniCamed
para diversas localidades.
O SEEB-MA agradece os votos
dos bancários maranhenses e parabeniza os conselheiros eleitos, desejando boa sorte a todos à frente
dos conselhos da Camed.

bv financeira

assembleia aprova
proposta sobre ppr

E

O

SEEB-MA apoia o bancário
Andrei para representante dos
empregados no Conselho de Administração do Banco do Brasil (Caref). A
votação, em primeiro turno, ocorrerá
de 02 a 08 de janeiro pelo SISBB (Matrícula: F0743837). Dentre as principais propostas de Andrei estão: a defesa dos direitos dos funcionários e da
Cassi; a luta contra as reestruturações e
privatizações no BB; a independência
em relação ao banco e ao novo governo; o contraponto aos pelegos da Conseebma_OFICIAL
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traf-CUT; pelo ﬁm das limitações e da
conﬁdencialidade no Caref; e por um
Banco do Brasil realmente público, a
serviço da maioria da população e não
do grande empresariado. Para quem
não o conhece, Andrei é bancário do
BB há 18 anos, delegado sindical, já
foi perseguido e descomissionado por
participar de diversas manifestações
em defesa do funcionalismo e contra
o desmonte do Banco do Brasil. Por
isso, de 02 a 08 de janeiro, vote certo,
vote Andrei Caref - F0743837!

m Assembleia Geral realizada no dia 26/12, na sede do
SEEB-MA, na Rua do Sol, Centro, os
empregados da BV Financeira aprovaram a proposta de Acordo Coletivo
sobre o Programa de Participação de
Resultados (PPR). Para o SEEB-MA,
a proposta aceita ainda é insatisfatória,
pois privilegia os executivos da empresa, que recebem os maiores salários, ao
invés de valorizar os ﬁnanciários, principais responsáveis pelo lucro da BV.
“No entanto, diante da conjuntura atual,
foi o acordo possível” – aﬁrmou a diretora do SEEB-MA, Gerlane Pimenta.
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confraternização - regional imperatriz

festa do bancário 2019 será realizada no dia 19 de janeiro em itz

A

Confraternização Anual dos
Bancários da Regional Imperatriz será realizada no dia 19 de
janeiro (sábado), a partir das 19h, na
AABB, em Imperatriz. Além de duas
atrações musicais, a festa contará
com um delicioso jantar.
Refrigerantes e água serão gratuitos, enquanto a cerveja custará
somente R$ 4,00 a unidade. Na
ocasião, haverá, ainda, sorteio de
brindes para os bancários presentes, bem como a premiação dos três
primeiros colocados e da seleção

cassi - banco do brasil

cassi dá presente de grego a associados

A

Cassi preparou um presente
de grego para os seus associados. A partir de 1º de janeiro de 2019,
os participantes começaram a pagar um
percentual maior de coparticipação em
alguns procedimentos de saúde. A medida, aprovada pelo Conselho Deliberativo,
no dia 23/11, é emergencial e tem como
objetivo garantir a continuidade do atendimento aos associados até que uma solução definitiva seja aprovada e implantada, restabelecendo a sustentabilidade e
o equilíbrio financeiro do plano. Com a
decisão, a partir deste mês, nas consultas
em pronto-socorro ou com hora marcada,
sessões de psicoterapia, acupuntura e visitas domiciliares, o valor a ser desembolsado pelos associados subirá de 30 para
40%. Por sua vez, a coparticipação para
serviços auxiliares de diagnose e terapias,

como: RPG, fisioterapia, fonoaudiologia
e terapia ocupacional, sem internação
hospitalar, aumentará de 10 para 20%.
O diretor do SEEB-MA, Dielson Rodrigues, criticou o aumento na coparticipação, que penalizou apenas os participantes do plano, sem qualquer ônus para o
Banco do Brasil. Vale ressaltar que, até
o momento, todas as propostas apresentadas pelo movimento sindical em defesa dos associados foram rejeitadas pelos
representantes do BB no Conselho da
Caixa de Assistência. “Na verdade, o BB
não quer se responsabilizar pela Cassi
nem dividir paritariamente os custos com
os associados para reequilibrar o plano. O
único interesse do banco é empurrar a fatura para os empregados e participantes.
Porém, isso nós não vamos permitir sem
luta!” – finalizou Dielson.

do 8º Campeonato de Futebol Society da Regional.
De acordo com a diretora do Sindicato, Lívia Morais, a mudança do
horário da festa foi aprovada por
unanimidade tanto pela diretoria
regional quanto pela base, com o
intuito de levar para a festa o maior
número possível de bancários, a
ﬁm de proporcionar não apenas lazer e diversão, mas um momento
real de integração entre a categoria,
preparando-a para os desaﬁos de
2019. Bancário: compareça!
rico choro "comvida" pra luta

3ª edição do sarau musical
do seeb-ma será no dia 26/01

O SEEB-MA realizará a 3ª edição
do Projeto Rico Choro “Comvida” Pra
Luta no dia 26/01, na sede recreativa, no
Turu. Os shows fazem parte de uma série de saraus promovidos pelo Sindicato
com produtoras parceiras. Essa edição
trará como atrações o grupo de chorinho
Trítono Trio, César Teixeira e a DJ Vanessa Serra. O evento tem início às 19h
e a entrada será gratuita. Compareça!

esporte e lazer

confira os planos para o esporte e para a sede recreativa em 2019

O

SEEB-MA, por meio da Secretaria de Assuntos Socioculturais, promoveu uma série de atividades
para proporcionar esporte, lazer e diversão para a categoria bancária em 2018.
Além da criação da categoria master no
campeonato de futebol, das corridas dos
bancários em São Luís e Imperatriz, o
Sindicato lançou, ainda, o Projeto Rico
Choro ComVida Pra Luta, com o melhor da música popular para integrar seus
associados na sede recreativa. Em 2019,
além de reeditar esses eventos de sucesso, a intenção é movimentar ainda mais
a sede, incentivando a prática do esporte,
principalmente, entre as bancárias. Fora
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isso, há planos de inaugurar uma escolinha de futebol e aulas de hidroginástica
e natação para bancários e dependentes.
Nos próximos meses, deve ser realizado,
ainda, o 1º Torneio de Futevôlei da categoria. Vale destacar, por fim, as obras que
foram, estão e serão feitas na sede recreativa para proporcionar aos bancários um
verdadeiro espaço de lazer e integração,
a exemplo da nova portaria e do parque
aquático. O próximo passo é construir
chalés para que a categoria possa passar
feriados e outras datas usufruindo dessa
estrutura. "Fica o nosso convite: aproveite
a sede, pois esse patrimônio é de vocês" afirmou o diretor Marcelo Bastos.
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