Jornal
bancariosmaranhao

@seebma

seebma_OFICIAL

bancariosma

www.bancariosma.org.br • Maranhão, maio de 2019 • Ano 22 • Nº 253

é hora de uma greve geral no brasil contra
a reforma da previdência e demais ataques

▶ PÁGINA 2

abaixo-assinado

cassi/banco do brasil

regional imperatriz

bancários devem
seeb realiza coleta de dizer não à proposta
assinaturas contra a requentada da cassi
reforma da previdência de 17 a 27 de maio
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JUSTIÇA MANDA CAIXA
REALIZAR DESCONTO DA
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RODA DE CONVERSA
SOBRE SAÚDE BANCÁRIA
NO DIA 18 DE MAIO EM
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SEEB SE REÚNE COM A GERÊNCIA regional do bradesco

Sindicato cobrou providências sobre a falta de condições de trabalho nas agências, falta de segurança, revista de funcionários, proibição do uso de barba, demissões e recusa de atendimento. • PÁG. 4

CURSO DE ORATÓRIA
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A CAIXA
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editorial

é hora de construir uma greve geral no país
D

urante o ato uniﬁcado realizado
no “Dia 1º de Maio”, em São
Paulo, as centrais sindicais aprovaram, por
unanimidade, a realização de uma GREVE GERAL contra a Reforma da Previdência apresentada pelo Governo Jair
Bolsonaro. A data escolhida foi o dia 14
de junho de 2019 (sexta-feira). Mas qual o
objetivo dessa paralisação nacional?
É importante lembrar que a última
GREVE GERAL ocorrida no Brasil foi
em abril de 2017 contra a proposta de Reforma da Previdência do Governo Temer.
A paralisação foi fundamental para barrar
essa medida perversa naquele momento.
Depois de dois anos, a classe trabalhadora conseguiu reunir, numa única mobilização, todas as categorias de trabalhadores, além de movimentos populares do

campo, da cidade e estudantis com o mesmo intuito: enterrar essa Reforma nefasta
que ameaça acabar com a aposentadoria
pública dos brasileiros.
Em 28 de abril de 2017, a GREVE GERAL parou o Brasil. Naquela ocasião, Governo, Congresso e patrões sentiram toda
a força e a indignação dos trabalhadores
contra os ataques que estavam sofrendo.
“Esses ataques, porém, continuam de
forma mais intensa, principalmente, aos
direitos sociais da população. Sem falar
no desemprego crescente e no aumento
da miséria. Não basta esperar que os deputados votem a favor dos interesses dos
trabalhadores, a melhor estratégia de resistência é a GREVE GERAL” – aﬁrmou o
presidente do SEEB-MA, Eloy Natan.
Para construir essa paralisação nacio-

nal, é indispensável que cada cidadão realize reuniões nos locais de trabalho, nas
escolas, faculdades e nas próprias famílias
para explicar os prejuízos que a Reforma
da Previdência acarretará aos brasileiros.
Além disso, todos os trabalhadores devem participar dos atos organizados pelos
sindicatos, como o “Dia 15 de Maio em
Defesa da Educação Pública”, e recolher
assinaturas para o abaixo-assinado contra
essa Reforma nefasta.
Bancário (a): estão disponíveis no site
do SEEB-MA uma série de matérias e informações sobre os verdadeiros números
da Previdência. Não existe rombo, existem
roubos e desvios para pagar a dívida pública para os banqueiros. Por isso, essa Reforma tem que cair! Essa conta não é nossa.
Por nenhum direito a menos, vamos à luta!

rumo à greve geral no dia 14 de junho

SEEB-MA coleta assinaturas contra a Reforma da previdência

D

iretores do SEEB-MA estiveram na quarta-feira (08/05),
em frente ao Banco do Brasil da Praça
Deodoro, em São Luís, recolhendo assinaturas para um abaixo-assinado contra
a proposta de Reforma da Previdência
(PEC 06/2019). Mais de 1000 pessoas
assinaram o documento, demonstrando total insatisfação com essa medida
perversa do Governo Bolsonaro. Em
entrevista ao SEEB-MA, os populares
aﬁrmaram que se essa proposta passar
no Congresso, o Brasil vai parar!
Todas as assinaturas coletadas serão
entregues no Congresso Nacional em
junho, mês em que sindicatos, centrais
sindicais e movimentos sociais vão
realizar uma GREVE GERAL para
enterrar deﬁnitivamente essa Reforma
perversa, que visa acabar com a apo-

sentadoria pública no país.
Além de acabar com a aposentadoria
dos brasileiros, a PEC 06/2019 aumenta
o tempo de contribuição e de trabalho, diminui o valor dos benefícios e ameaça as
políticas de saúde e de assistência social,
como o BPC, indispensável para a sobrevivência dos idosos de baixa renda.
Por outro lado, essa medida nefasta ignora as dívidas das grandes empresas com
a Previdência, não combate privilégios,
acentua as desigualdades sociais, ceifa os
direitos dos mais pobres e incentiva os planos de previdência privada (capitalização),
a fim de beneficiar os banqueiros.
Por isso, todos os trabalhadores brasileiros devem preencher o abaixo-assinado rumo à construção de uma nova
GREVE GERAL, no dia 14 de junho,
em nosso país. Vamos à luta!

reforma da previdência

SEEB-ma e comitê promovem diálogo sobre a Previdência no Cohatrac

O

SEEB-MA e o Comitê da Praça
das Árvores promoverão no sábado (18/05), às 17h, um diálogo sobre a
proposta de Reforma da Previdência, no
Cohatrac IV, em São Luís.
Na ocasião, advogado trabalhista,
Guilherme Zagallo, vai esclarecer dúvidas e explicar os impactos perversos
dessa medida, que visa acabar com a
aposentadoria pública dos brasileiros.
O evento é gratuito e aberto ao público
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em geral. Compareça!
AGENDE-SE
O quê? Diálogo sobre a proposta de
Reforma da Previdência;
Quando? No dia 18 de maio, sábado,
a partir das 17h;
Onde? Praça das Árvores, Cohatrac
IV, São Luís/MA;
Palestrante: Guilherme Zagallo, advogado.
bancariosmaranhao
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cassi/banco do brasil

VITÓRIA!

seeb-ma orienta bancários a dizerem não à
proposta requentada do bb para a cassi

O

SEEB-MA realizou no sábado (11/05), a “Palestra sobre a
Cassi”, na sede recreativa do Sindicato,
no Turu. Na ocasião, o conselheiro fiscal
eleito da Cassi, Ângelo Argondizzi, além
de esclarecer dúvidas do público, explicou
os motivos pelos quais os bancários maranhenses devem dizer mais um NÃO à
proposta do BB para a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.
A votação da proposta ocorrerá das
9h do dia 17 de maio até às 18h do dia
27 de maio. Durante a semana, os diretores do SEEB-MA passaram por diversas
agências do Banco do Brasil para mobilizar e conscientizar a categoria sobre
a proposta indecorosa apresentada pelo
banco e convidá-los para a palestra.
Desta vez, o BB apresentou uma proposta requentada, que visa alterar o Es-

tatuto da Cassi, prejudicando ainda mais
os associados. Dentre os retrocessos da
proposta: (1) funcionários com menores
salários pagarão proporcionalmente uma
maior contribuição se comparados aos
que recebem salários mais altos; (2) a
proposta não teve estudo atuarial antes de
ser apresentada; (3) falta responsabilidade
com a aposentadoria e a saúde dos novos
funcionários; (4) haverá aumento do peso
do banco na gestão da Cassi; (5) e desigualdade nas regras para aposentados e
funcionários da ativa, além da (6) criação
de contribuições por dependentes.
Diante desses abusos do Banco
do Brasil, o SEEB-MA convoca todos os bancários do BB a dizerem
NÃO a essa proposta requentada
e prejudicial, pois quando dizemos
NÃO, É NÃO!

formação sindical

curso de oratória nos dias 25 e 26 em são luís

O

SEEB-MA, em parceria com
o Núcleo Piratininga de Comunicação, promoverá um Curso de
Oratória nos dias 25 e 26 de maio, a partir das 8h, na sede do Sindicato, na Rua
do Sol, Centro de São Luís. Ministrado
pela jornalista Cláudia Santiago, o curso
abordará temas como falar em público,
linguagem corporal e seus vícios. As
inscrições são gratuitas e podem ser
feitas por meio do site do Sindicato.
Aos bancários do interior do Estado,
o SEEB-MA vai ressarcir as despesas
com transporte (passagem de ônibus)
e alimentação. Participe! Esse curso é
indispensável para a luta dos trabalhadores! As vagas são limitadas!

congresso estadual dos bancários

9º Congresso dos bancários será no dia 22/06

O

SEEB-MA promoverá o 9º
Congresso Estadual dos Bancários no dia 22 de junho (sábado), a partir
das 8h, na sede do Sindicato, na Rua do
Sol, Centro de São Luís.
Durante o evento, haverá uma palestra
sobre saúde do trabalhador, além de um
debate sobre a conjuntura nacional, a fim
de elaborar estratégias de luta contra os
ataques dos governos e dos patrões.
Na ocasião, os bancários poderão, ainda, apresentar teses e propostas de resoluseebma_OFICIAL
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ções sindicais e estatutárias. Às 16h, será
realizada a Plenária Final do Congresso e a
Assembleia Estatutária, onde os bancários
vão deliberar sobre as teses, resoluções e
mudanças no Estatuto do Sindicato.
Em seguida, a partir das 19h, será realizado o tradicional "Arraiá de Lutas", o
São João dos Bancários, na sede recreativa do SEEB-MA, no Turu, com diversas atrações juninas e comidas típicas.
Bancário (a): compareça! Saiba
mais no site do Sindicato.

Caixa deve manter desconto
de mensalidade em folha

Vitória! Em decisão publicada na segunda-feira (06/05), a 7ª Vara do Trabalho de
São Luís determinou que a Caixa Econômica Federal volte a realizar o desconto das
mensalidades sindicais diretamente na folha
de pagamento dos bancários associados ao
SEEB-MA. Caso descumpra a decisão,
a Caixa estará sujeita a multa diária de R$
20.000,00 (vinte mil reais). Vale ressaltar
que o SEEB-MA também ajuizou ações
contra o Banco do Brasil e o Banco do
Nordeste, que também anunciaram o fim
do desconto em folha, conforme dispõe a
Medida Provisória 873 do Governo Bolsonaro. O objetivo do presidente é claro: enfraquecer financeiramente os sindicatos para
aprovar a Reforma da Previdência sem resistência. “Porém, não vamos permitir esse
ataque! Felizmente, a Justiça está dando um
claro recado ao governo, barrando essa MP
ilegal e abusiva” – afirmou o presidente do
SEEB-MA, Eloy Natan, que espera um
desfecho positivo também nas ações movidas pelo Sindicato contra o BB e o BNB.
saúde bancária

roda de conversa sobre saúde
no dia 18/05 em imperatriz
O SEEB-MA promoverá a 3ª Roda de
Conversa “Meu nome não é coisa”, que
ocorrerá no dia 18 de maio (sábado), a
partir das 9h, na sede regional do Sindicato, na Rua Maranhão, em Imperatriz.
Nesta edição, a psicóloga Solange Silva
abordará aspectos do trabalho bancário e
suas implicações na saúde do trabalhador.
“Nas primeiras edições realizadas em
São Luís, o evento se mostrou um sucesso. Por isso, convidamos os bancários de
Imperatriz, Balsas, Presidente Dutra e de
outras regionais a participarem dos debates. O objetivo é se informar e enfrentar as
práticas abusivas dos bancos, que levam
ao adoecimento da categoria” – afirmou
a diretora do SEEB-MA, Lívia Morais.
Vale ressaltar que o Sindicato custeará as
despesas com transporte (passagem de
ônibus), hospedagem e alimentação dos
bancários que forem à Roda de Conversa,
em Imperatriz. Bancário (a): participe!
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caixa econômica federal

a caixa é do povo
C

om o propósito de incentivar
a poupança, bem como possibilitar o empréstimo sob penhor, com
a garantia do governo, a Caixa Econômica Federal foi criada por D. Pedro
II, em 12 de janeiro de 1861.
Criada, portanto, em pleno domínio
do Império, mas nem por isso a história nos dá conta de que o seu criador
se arvorasse de dono, mandante, ou
qualquer coisa dessa natureza.
A Caixa Econômica foi criada, pois,
para o povo brasileiro. A Caixa, como todos sabemos, é do povo brasileiro. Assim
a entendemos, assim a queremos. Popular e, acima de tudo, democrática. Assim
a queremos, a despeito dos mais distintos
ataques que tem sofrido, nos mais distintos governos, nas tentativas de desfigurá-la e torná-la desacreditada, e, assim, entregá-la por inteiro, ou em fatias, ao voraz
capital. Entregá-la ao voraz capital, a despeito dos tantos programas sociais por ela
executados em favor do povo brasileiro.

E, a não bastarem os ataques desferidos
em favor do capital, na vigência do Estado
Democrático de Direito, tem-se notícias de
ataques despudoradamente antidemocráticos. Chegam a este Sindicato, por fontes
diversas, notícias de que certa gestora da
empresa, em tom de desvelada intimidação, tem propagado, em reuniões ora promovidas, a assertiva de que é o presidente
da república “quem manda na Caixa”. E
vai além: “a ele, ao governo, e à administração da Caixa é proibido criticar”.
Na incansável defesa dos princípios
democráticos, a direção deste SEEB-MA
manifesta veemente repúdio às afrontas
da gestora, ao tempo em que conclama os
bancários da Caixa e também dos demais
bancos, bem como todo o povo maranhense a igualmente se manifestarem.
Parafraseando Castro Alves:
“A CAIXA! A CAIXA é do
povo / como o céu é do condor /
é o antro onde a liberdade / cria águias em
seu calor”.

bradesco

SEEB se reúne com a gerência regional no ma

CONFRATERNIZAÇÃO

DIA DAS MÃES É MARCADO POR
SORTEIOS NA SEDE RECREATIVA

O Dia das Mães foi comemorado com
muita alegria no domingo (12/05), na
sede recreativa dos bancários, no Turu.
Durante todo o dia, o restaurante ofereceu
um cardápio variado e com preços especiais para que os associados pudessem
comemorar essa data tão importante na
sede recreativa. Além disso, o SEEB-MA
realizou o sorteio de vários brindes para
as mães presentes. “É uma honra proporcionar um momento tão agradável como
esse para as mães. De fato, elas merecem
o melhor, pela importância que tem em
todas as esferas da sociedade” - declarou
o diretor Marcelo Bastos. Já a diretora
Edna Vasconcelos parabenizou todas as
mães por sua luta diária como mulheres
e trabalhadoras, incansáveis na defesa de
seus direitos sem abdicar do amor que dedicam à família, ao trabalho e a tudo que
elas se dispõem a fazer. “Fica aqui nossa
homenagem às mães” – finalizou.
NOVO CONVÊNIO

SEEB-MA FIRMA CONVÊNIO COM
A FACULDADE PITÁGORAS

O

SEEB-MA participou no dia
13/05 de uma reunião com o novo
gerente regional do Bradesco, no Maranhão,
Gustavo Chaves, e com o assessor administrativo do banco, Anderson Maciel. Na
ocasião, o diretor do Sindicato e bancário do
Bradesco, Cláudio Vale, cobrou providências
do banco sobre a falta de condições de trabalho nas agências, falta de segurança, revista
de funcionários, proibição do uso de barba,
demissões e recusa de atendimento.
Em sua fala, o novo gestor afirmou que
está visitando as regionais, a fim de conhecer
a realidade para melhorar o ambiente laboral
em respeito aos empregados. Sobre a revista
de bolsas, Gustavo Chaves alegou que se trata
de uma regra da Polícia Federal e uma orientação da empresa de segurança.
Questionado pelo SEEB-MA sobre o
constrangimento que a medida causa aos
funcionários, o gerente afirmou que verificará o tipo de abordagem e, caso haja excesso,
alterará o procedimento. No que diz respeito
ao uso de barba pelos bancários, o gestor afirmou que não existe proibição no Código de
Conduta do Bradesco, comprometendo-se a
4
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orientar corretamente a gerência das agências.
Acerca da recusa de atendimento, o gerente regional foi taxativo ao afirmar que
vai apurar as denúncias e reorientar a equipe, pois o objetivo do banco é abrir as suas
portas para a população. Em relação à denúncia do SEEB-MA de que um bancário
é demitido por semana pelo Bradesco, no
Maranhão, Gustavo Chaves destacou que,
na verdade, o banco está abrindo novos
postos de trabalho no Estado, com oito empregados efetivados no primeiro trimestre
e previsão de contratação de mais quatro
até o fim do semestre.
O gestor afirmou, ainda, que as demissões
foram pontuais, mas que houve substituição
imediata dos desligados. Por fim, o gerente
regional assegurou que não há planos para a
implantação de um plano de demissão voluntária, no Maranhão.
Em resposta, os dirigentes do SEEB-MA,
Eloy Natan e Cláudio Vale, ressaltaram que o
Sindicato continuará fiscalizando os problemas do Bradesco, com o intuito de assegurar
condições dignas de trabalho e respeito aos
direitos do funcionalismo, no Maranhão.

O SEEB-MA firmou convênio com o
Sistema de Educação Superior Pitágoras.
Pelo acordo, os associados do Sindicato e
seus dependentes terão descontos em cursos
de graduação (20%) e pós-graduação (a partir de 20%). O benefício vale para calouros e
veteranos a partir da solicitação na faculdade,
sem, contudo, dar direito a valores retroativos.
Os cursos de Medicina e Odontologia não
estão inclusos no convênio. Além disso, para
usufruir do desconto nos cursos de graduação,
os filhos devem se matricular até os 24 anos.
Para ter acesso ao benefício, é necessário apresentar a carteira ou declaração de associado,
que podem ser obtidas na Secretaria Geral do
Sindicato, na Rua do Sol, Centro de São Luís.
Para mais informações, ligue: (98) 3311-3513.
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