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CONTRA As REFORMAs DA PREVIDÊNCIA E trabalhista
Reforma Trabalhista

iiA encontro estadual ocorrerá
em imperatriz no dia 24/06
Senado aprova um dos mais duros ataques aos trabalhadores

noite da terça-feira 11 de julho de
2017 marca um ataque massivo
aos direitos dos trabalhadores do Brasil.
Nessa data, o Senado Federal aprovou,
por 50 votos contra 26, o Projeto
de Lei da Câmara (PLC) 38/2017,
que altera mais de uma centena de
dispositivos da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) - a chamada
“reforma trabalhista”.
Sob a falsa justificativa da geração
de empregos e de modernização
das relações de trabalho (a própria
Organização
Internacional
do
Trabalho, OIT, apontou que a reforma
fere
convenções
internacionais
sobre o assunto - das quais o Brasil é
signatário).
EntreSEEB-MA
os ataques,
a reforma
prevê o
convida
os bancários
maranhenses do
para
participarem
enfraquecimento
acesso
à justiça
do por
II Encontro
Estadual
2017, que
será
parte do
trabalhador;
diminui
realizado
no
dia
24/06
(sábado),
a
partir
a força da legislação, ao admitir a
das 8h30, no Hotel New Anápolis, na ciEm
dade
de Imperatriz
Imperatriz (MA).
O objetivo do Encontro é discutir a
conjuntura nacional, além de debater as
reformas trabalhista e previdenciária,

O

prevalência do
negociado sobre
o
legislado;
flexibiliza direito
a férias, décimoterceiro salário,
jornada
de
trabalho, que podem ser negociados,
como se o empregado estivesse em
pé de igualdade para negociar com o
patrão. Além disso, os direitos podem
ser afastados de uma só vez, através
da contratação de trabalhadores não
por carteira assinada, mas como se
fossem empresas individuais, dotadas
de personalidade jurídica - a chamada
“pejotização”. Como se não bastasse, as
novas regras permitem que gestantes
e nindo
lactantes
sejam deautorizadas
por
deﬁ
estratégias
luta contra essas
medidas
do Governo
Temer. em
médicosnefastas
do trabalho
a laborar
Para os
bancários da
Capital,
o Sindilocais
prejudiciais
à sua
saúde
e ao
cato
disponibilizará um ônibus, que partibebê.
rá de São Luís, na sexta-feira (23/06), às
19h, com saída da sede do Sindicato, na
Rua do Sol, Centro. A reserva de vagas
deve ser feita pelo email secretariageral@
bancariosma.org.br até o dia 21/06.

Todo esse ataque contou com os
votos da bancada maranhense na
Casa: os senadores Lobão, Roberto
Rocha e João Alberto fecharam
questão contra os trabalhadores, a
exemplo do que já havia acontecido
com a maior parte da bancada
maranhense na Câmara.
Os
trabalhadores
maranhenses
não podem esquecer de dar o
troco nas urnas, e alijar esses falsos
representantes que atacam direitos
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
e O
que
somenteinforma
representam
seus de
SEEB-MA
aos bancários
próprios
interesses.
A hora
é de
resistir
outras cidades
do Estado
que
serão
ressarecidas
dar um
basta a esses
as despesas
comataques.
transporte (passagem de ônibus). A hospedagem será gratuita no local do evento. A programação
completa do II Encontro Estadual você
confere no site www.bancariosma.org.br.
Bancário, sua presença é indispensável!

SEEB/MA promove II Encontro Estadual 2017

CONTRA AS REFORMAS

conjuntura nacional:
Jorge Moreno, ex-juiz
de Direito, discorreu
sobre a crise política,
econômica e social
pela qual atravessa o
contra as reformas
da Previdência
e trabaBrasil,
enfatizando
que
lhista e a lei desó
terceirização.
Uma
a mobilizaçãocomisda
são estará no Senado para pressionar os
classe da trabalhadora
pode mudar
parlamentares
para que arquivem
os proesse
cenário
desfavorável
ataques
jetos. As Centrais repudiaramdea repressão
do Governo
Temer
e do Congresso
policial
que houve
em Brasília
e consideram
que a atividade
Nacional
contra foi
os vitoriosa
direitosnoeproa
cesso
de
organização
de
uma
mobilização
aposentadoria do brasileiro.
nacional unitária dos trabalhadores.
Marco
Antônio
Ribeiro
Ferreira, especialista em Direito
Prestaçãoedepresidente
Contasda
Previdenciário
Comissão
de Direito Previdenciário
Conﬁ
ra os demonstrativos
contábeis do

da OAB - Subseção Imperatriz,
aprofundou o debate sobre a
Reforma da Previdência, tirando
dúvidas e reforçando a necessidade
de derrubar urgentemente esse
projeto, que só beneficiará os
Com iniciativas desde o ano anterior,
banqueiros.
em
2017 é importante
mencionar as exCampanha
Salarial 2017
pressivas lutas que construíram a unidade
Após
os debates,noospaís.
bancários
dos trabalhadores
O 28 de se
abril
reuniram
em
grupos
de
trabalho,
coroou esse acúmulo com a realizaçãoa de
fim
definirem
as reivindicações
umade
Greve
Geral que
parou em torno de
40 milhões
de trabalhadores
no país.
para
a Campanha
Salarial
2017,Assim
como
a
marcha
que
levou
a
Brasília
dentre as quais: a luta contra
as
em torno de 150 mil trabalhadores.
reestruturações e terceirizações;
a defesa dos planos de saúde e de
Arraiá
Lutas e a
previdência;
maisde
contratações
garantia
São Joãodo
dosemprego.
Bancários, com as maiores

NOVA GREVE GERAL E ATOS CONTRA O GOVERNO TEMER NESTE MÊS DE JUNHO

Aerca

s Centrais Sindicais reunidas no
dia 29/05 deliberaram pela conde 120
de
tinuidade das lutas
contrabancários
as reformas de
as regiões
do Estado
Temer. todas
Uma nova
Greve Geral
no período
de 26 a 30 dia
de junho
é a principal
participaram,
24 de junho,
do II
resolução.
Contudo,
a
data
exata
só
será
Encontro Estadual 2017, realizado
deﬁnida nos próximos dias. Até lá as moem Imperatriz.
durante
bilizações
serão mantidas Foi
nos estados,
loo deEncontro
que eosuniversidades
bancários
cais
trabalho, escolas
decidiram, por unanimidade,
aderir à greve geral que aconteceu
#OcupaBrasília
dia 30 de junho.
O Encontro
também
Sindicato
participa
de ato debateu
contra as a
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CONTRA AS REFORMAS E O GOVERNO TEMER

BANCÁRIOS NA GREVE GERAL CONTRA
A RETIRADA DE DIREITOS

E

m todo o país, bancários,
metalúrgicos, metroviários,
rodoviários,
químicos,
professores, servidores públicos,
dentre outras categorias, realizaram
protestos, bloqueios e paralisações,
exigindo a retirada das reformas
trabalhista e da Previdência, a
revogação da lei da terceirização,
bem como a saída do presidente
Michel Temer.
Apesar da enorme rejeição
popular e da corrupção que envolve
o Governo Temer, e mesmo o
presidente tendo sido denunciado
pela Procuradoria Geral da

República, as reformas seguem no
Congresso Nacional, ameaçando o
futuro dos brasileiros.
“Não deixaremos que esses
parlamentares vendam os direitos
dos trabalhadores para aumentar
o lucro dos bancos e dos grandes
empresários. Exigimos a saída de
Temer e de todos os corruptos, que
não tem legitimidade para retirar
os direitos e a aposentadoria dos
brasileiros” - afirmou o presidente
do SEEB/MA, Eloy Natan.
Bancários aderem a movimento
nacional
Em todos os Estados, os
VITÓRIAS

Justiça mantém decisão de
funcionamento do Basa em Bacabal

O desembargador Kleber Costa
Carvalho rejeitou recurso do
Banco da Amazônia e manteve a
decisão, de março deste ano, da
2ª Vara da Comarca de Bacabal,
que deferiu o pedido de tutela
antecipada e suspendeu o
fechamento da agência.
Na ação popular proposta pelo
deputado Roberto Costa está
sendo defendida a missão do
Basa, que tem por natureza
ajudar a reduzir as desigualdades
regionais e incentivar o
desenvolvimento da Amazônia,
valores previstos no estatuto do
banco, nos regulamentos do
FNO e na Política Nacional de
Desenvolvimento Regional.
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Apesar da decisão da Justiça, o
Banco da Amazônia transferiu a
conta de todos os beneficiários
do INSS para as agências
dos demais bancos, gerando
superlotação
e
piorando
ainda mais o atendimento à
população, especialmente a
mais idosa.
O SEEB/MA entrou com
representação no Ministério
Público Estadual para
garantir o funcionamento
pleno da agência, e defende
a realização de Audiência
Pública com participação das
entidades da sociedade civil
no debate: não ao fechamento
das agências!

bancários paralisaram importantes
corredores
financeiros.
No
Maranhão, bancos públicos e
privados fecharam as portas, como
em Imperatriz, Santa Inês, Caxias,
Balsas e Bacabal.
Em São Luís, piquetes foram
realizados em agências da rede
privada, paralisando importantes
setores bancários, localizados
nos bairros Centro, Renascença
e Tirirical. Além das agências
bancárias,
várias
categorias
realizaram ato em frente ao
Porto do Itaqui, um dos mais
movimentados do país.

Plano de Saúde estende rede
credenciada em São Luís

Após serem cobradas providências da vice-presidente de
Recursos Humanos do Santander, Vanessa Monti Parada,
o SEEB/MA está conseguindo reverter os prejuízos que os
bancários estavam tendo em razão precária rede credenciada
do plano SulAmérica Saúde: a empresa aumentou a rede
credenciada e também instalou mais um posto para
atendimento em São Luís, informa Marcelo Bastos, da
diretoria do SEEB/MA.
Antes, a SulAmérica não disponibilizava a mesma variedade
de serviços que o antigo plano, o Bradesco Saúde.
A pediatria era uma das áreas mais afetadas: não havia vagas
de internação e o atendimento médico era insuficiente. Os
bancários que possuem o plano SulAmérica agora contam
com emergência e marcação de consultas no Hospital UDI
e consultas na UPC (já está em negociação a liberação do
atendimento de emergência também nessa unidade).
O Sindicato dos Bancários continuará a fiscalização para
que os planos atendam a contento, dando suporte efetivo
para o pleno atendimento nas redes credenciadas.
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LUTAS

CONTRA ASSÉDIO E FALTA DE PESSOAL, SEEB/MA
PARALISA ATENDIMENTO EM AGÊNCIAS DO ITAÚ
Ação aconteceu na Região Tocantina, no Sul do Maranhão

O SEEB/MA organizou a paralisação
das agências do Itaú Centro (1137) e
Bernardo Sayão (7964), em Imperatriz,
e da Praça Eloy Coelho (6862), em
Balsas, no dia 21 de junho. O objetivo
foi pressionar o banco a solucionar
problemas graves e recorrentes, como
o assédio moral e a falta de empregados
nas agências da Região Tocantina e do
Maranhão.
Para o diretor regional do SEEB/
MA, Pietro Marino, o banco
deveria respeitar os empregados,
responsáveis diretos pelo lucro de
mais de R$ 6bilhões obtido somente
no primeiro trimestre de 2017.
Não é de agora a luta contra
essa situação no banco: em março,
as diretoras do Sindicato, Edna
Vasconcelos e Gerlane Pimenta,
estiveram em São Paulo para cobrar
providências da direção do Itaú. Até o
momento, nada foi feito para melhorar
as condições de trabalho dos bancários,
que sofrem com o quadro funcional
reduzido, o assédio moral, a pressão
por metas e, consequentemente, com o
adoecimento.
Durante a manifestação, o diretor

do SEEB/MA, Cláudio Costa,
ressaltou que não basta o banco
contratar mais empregados. “É
preciso acabar com o assédio
moral, que adoece e afasta
os trabalhadores, formando
um círculo vicioso de falta de
funcionários” – complementou.
Em conversa com o gerente
regional do Itaú, Marcelo Abreu
de Paula, (que estava presente na
agência Centro, em Imperatriz),
os diretores Enock Bezerra,
Marcelo Araújo, Cláudio Costa,
João de Siguinez, Luiz Maia
e Pietro Marino, cobraram
uma solução imediata para os
problemas. Participaram também
das atividades a diretora Lívia
Morais, do SEEB/MA em Imperatriz,
e o diretor Cássio Valdenor, em Balsas.
Durante a conversa com o gerente
regional do Itaú, o SEEB/MA deixou
claro que as mobilizações devem
continuar caso o banco não se abstenha
da prática de assédio moral e não
contrate novos empregados.

Bancário: em caso de assédio
moral denuncie ao seu Sindicato!

SEEB/MA realiza ato em frente à Caixa
Econômica do Monte Castelo
e bancários de diversas agências,
que demonstraram sua indignação
na luta contra as medidas que
estão sendo votadas pelo Governo,
como as reformas da previdência
e trabalhista (esta aprovada no
Senado no último dia 11) e o projeto
de terceirização. A manifestação
também ocorreu em defesa dos
Bancos Públicos.
o dia 6 de Julho, o SEEB/MA “Estamos
fazendo
diversas
realizou ato em frente à Agência manifestações, panfletagem nas
da Caixa Econômica Federal- feiras, nos bancos, terminais de
Cidade dos Azulejos, localizada integração para denunciar quem
no bairro do Monte Castelo. O ato está lá no Congresso negociando
contou com a presença de vários nossos direitos”, relatou o presidente
membros da diretoria do Sindicato do Sindicato, Eloy Natan.

N

AGENDE!
SEEB/MA realiza Curso
de Formação Sindical em
Imperatriz em agosto

As múltiplas formas de dominação
capitalista na contemporaneidade e
as possibilidades de resistência dos
trabalhadores por meio da luta sindical
serão debatidas ao longo da Jornada de
Formação Sindical 2017/2018.
As inscrições são gratuitas e podem ser
feitas até dia 4/8: basta enviar seu pedido
de inscrição para o e-mail seebimp@
hotmail.com. Mais informações: telefone
(99) 3525-3351 ou com a diretora Maria
Bruzaca. Detalhes também podem ser
vistos no site do SEEB/MA.
EM DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS

CONGRESSOS DA CAIXA E BB
ACONTECEM EM SP

A cidade de São Paulo sediou, de 30
de junho a 2 de julho, o 28º Congresso
Nacional do Banco do Brasil e o 33º
Congresso Nacional dos Empregados da
Caixa Econômica Federal (CONECEF).
Diretores do SEEB/MA e delegados
sindicais estiveram representando o
Maranhão nos respectivos congressos.
O encontro foi marcado pelo lançamento
da Frente Mista Parlamentar em
Defesa dos Bancos Públicos. Todos os
presentes entraram em consenso quanto
ao movimento “Fora Temer e suas
reformas”. A reestruturação do Banco
do Brasil também foi pauta: o processo
continua em andamento com a demissão
de funcionários e o desmonte do banco.
Propostas para manter a CASSI e a
PREVI foram discutidas nos encontros.
Jornal
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CONTRA As REFORMAs DA PREVIDÊNCIA E trabalhista

CULTURA DA RESISTÊNCIA

BANCÁRIOS PRESTIGIAM
ARRAIÁ DE LUTAS 2017

ESTAMOS DE OLHO!
Situação no BB

O Banco do Brasil vem passando por
diversas reestruturações nos últimos
anos. Em 2016, por exemplo, o quadro de
funcionários foi reduzido drasticamente e
diversas agências foram fechadas gerando
uma série de descomissionamentos ou
transferências indesejadas. Atualmente,
circula nos corredores do BB um boato de
uma nova reestruturação.
A série de explosões de agências e a falta
de previsão de reformas tem aumentado
o cenário de insegurança entre os
funcionários das agências. Além de
sofrer com a cobrança da sociedade pelo
restabelecimento pleno das atividades, os
funcionários destas unidades correm o
risco de perder funções e/ou ter que mudar
de residência.

Situação no Bradesco

M

ais de 1000 pessoas marcaram
presença no “Arraiá de Lutas
2017”, realizado no sábado 17 de junho
na Sede Recreativa do SEEB/MA, no
Turu.
A cultura maranhense mais uma vez
deu o tom da festa, com a participação
do Boi Companhia Encantar, Boi de
Nina Rodrigues, Boi Morros e Boi
de Maracanã. Também teve muito
forró pé-de-serra com o grupo Chá de
Catuaba.
As barracas de comidas típicas
também se destacaram, oferecendo o
melhor da culinária junina maranhense.
Arnaldo Marques, diretor de
Assuntos Socioculturais do SEEB/MA,
ressaltou a oportunidade de integração

O SEEB-MA recebeu denúncias que a
Gerência Regional do Bradesco convocou
bancários para trabalhar antes do horário
previsto na jornada de trabalho no dia 30 de
junho (sexta-feira) Greve Geral. De acordo
com a mensagem enviada em grupos de
whatsapp e nos celulares particulares os
bancários deveriam chegar às 6h40 para
evitar contato com os piquetes organizados
pelo Sindicato. Com essa prática, o Bradesco
desrespeita o direito de greve previsto em lei
e submete os trabalhadores a uma jornada
entre os trabalhadores proporcionada excessiva. O SEEB/MA denunciará esta
pela realização do Arraiá de Lutas por prática aos órgãos competentes e conclama
parte do Sindicato, que serviu para a categoria a resistir!

estreitar os laços e arregimentar forças
para as lutas que estão acontecendo
em resistência aos ataques aos
trabalhadores, como as reformas do
governo Temer - agora denunciado pela
Procuradoria Geral da República e com
parecer favorável à denúncia, lido pelo
relator na Comissão de Constituição e
Justiça no dia 10 de julho. Em meio a
esse cenário, o momento de festa, que
aumenta a unidade entre os bancários,
foi mais que necessário.
Depois do sucesso da festa deste
ano, agora é permanecer em luta e
aguardar o Arraiá 2018!

Em Defesa das Empresas Públicas
O SEEB/MA e o DIEESE realizaram
em junho o I Seminário Em Defesa das
Empresas Públicas. O evento ocorreu no
auditório do Sindicato, em São Luís, e
contou com a palestra do economista Paulo
Correa, do escritório regional do DIEESE,
além da participação de entidades como o
SINTECT/MA, a AFBNB, a CSP-Conlutas
e a ASSERCA. As entidades presentes
aprovaram encaminhamentos, como a
criação de um Comitê Estadual em Defesa
das Empresas Públicas, com o convite para
que trabalhadores de outras empresas em
risco se incorporem ao movimento.

FINAIS DO CAMPEONATO DE FUTSAL TROFÉU DAVID DE SÁ BARROS
ACONTECEM 15 DE JULHO NO GINÁSIO DA SEDE RECREATIVA

