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■ Contra a Reforma Trabalhista

Sindicato ajuíza ações trabalhistas
para resguardar direitos da categoria

A

pesar das diversas mobilizações realizadas durante todo o ano, a Reforma
Trabalhista foi aprovada no Congresso e entra
em vigor no dia 11 de novembro. Não bastasse
o ataque a mais de 100 itens da CLT, agora o
Governo Federal pretende acabar com a Justiça
do Trabalho para destruir de vez com os direitos
e garantias dos trabalhadores. Para debater e organizar a luta contra esses retrocessos, o SEEB-MA realizou no mês de setembro um Seminário sobre a Reforma Trabalhista e deliberou
pelo ajuizamento de diversas ações na Justiça
do Trabalho para resguardar direitos dos bancários de todos os bancos, como a incorporação
de função após 10 anos, ações de 7ª e 8ª horas

para diversos cargos técnicos e gerenciais, intervalo para almoço, dentre outras ações coletivas.
De acordo com o assessor jurídico do Sindicato,
Diego Maranhão, a Reforma Trabalhista criou
obstáculos para o ajuizamento de ações na Justiça do Trabalho. Uma delas, por exemplo, é a
restrição da justiça gratuita. Por isso, será preciso
empreender uma forte luta dentro dos tribunais
para construir teses jurídicas em defesa dos trabalhadores. “Nesta luta, contamos com o apoio
da ANAMATRA, que representa diversos juízes do trabalho em todo país, os quais questionam a validade de diversas alterações realizadas
pela Reforma. Esse é um ponto positivo” – afirmou.

■ Convocação

SEEB-MA convoca bancários para a
assembleia de previsão orçamentária

O

SEEB-MA convoca os bancários para a assembleia
geral, que será realizada no sábado
(18/11) às 15h, na sede do Sindicato,
na Rua do Sol, Centro de São Luís. O
objetivo é deliberar sobre a proposta
de previsão orçamentária para o ano
de 2018. Os dados orçamentários para
avaliação da categoria estão disponíveis no site do Sindicato e na página
3 deste jornal. Bancário: analise os
demonstrativos e participe da assembleia. Sua presença é fundamental!

CAIXA ECONÔMICA

CA adia votação sobre
alteração do Estatuto

A mobilização dos bancários em todo
o país fez com que o Conselho de Administração da Caixa (CA) adiasse a votação
da proposta que visa alterar o Estatuto do
Banco. Uma das mudanças mais polêmicas, que seria votada no último dia 18/10,
era a de tornar a Caixa uma sociedade
anônima. Para o SEEB-MA, o objetivo
do Governo Temer com essa medida é
facilitar a privatização do banco, o que –
na prática – acabaria com o papel social
da Caixa, uma vez que o único interesse
dos acionistas é o lucro, sem qualquer
compromisso com a população e com a
melhoria das condições sociais.
“Está cada vez mais claro que o desejo
do Governo Temer é entregar o patrimônio público, como as empresas estatais e
os setores estratégicos, ao capital privado,
a fim de se manter no poder. Mas isso, nós
não vamos permitir sem luta” – afirmou
o presidente do SEEB-MA, Eloy Natan.
Para barrar ataques como o desmonte
e a privatização dos bancos públicos, é
necessário cobrar o apoio de parlamentares, governadores, prefeitos, movimentos
sociais e da própria sociedade. Nesse sentido, o Sindicato dos Bancários participou,
nos últimos dias, dos lançamentos de uma
Frente Parlamentar Federal e outra Estadual em defesa dos bancos públicos e, em
breve, começará a realizar manifestações
semanais para conscientizar a população
sobre a importância da Caixa, do BB, do
BNB e do BASA, como instrumentos de
desenvolvimento econômico e social, ainda mais no Maranhão.
“Devemos nos mobilizar ainda mais,
através de atos públicos conjuntos, para
conseguirmos impedir que a Caixa seja
transformada em sociedade anônima, uma
vez que o assunto deverá retomar à pauta
do CA nas próximas semanas” – alertou o
diretor do SEEB-MA, Enock Bezerra.
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■ Bancos Públicos

Frentes em defesa dos bancos
públicos são lançadas no MA

U

ma Frente Parlamentar Federal e outra Estadual em Defesa
dos Bancos Públicos foram lançadas,
no Maranhão, respectivamente, nos
dias 26/10 e 1º/11, por iniciativa do
SEEB-MA, do deputado federal Zé
Carlos e do deputado estadual, Bira do
Pindaré. O objetivo das Frentes é defender as empresas estatais e combater
o desmonte dos bancos públicos, que
tem ocorrido por meio de reestruturações, demissões em massa e fechamentos de agências em todo o país.
Esse desmonte, já iniciado pelo Governo, visa abrir caminho para a privatização da Caixa, do BB, do BNB e do
BASA, bancos de extrema importância
para o desenvolvimento econômico e
social do Maranhão. Dentre os encaminhamentos deﬁnidos pelas Frentes Parlamentares, destacam-se a realização de
audiências públicas nas câmaras municipais; audiência para obter o apoio do

Governo do Estado; a promoção de um
Encontro sobre o FGTS e o Programa
Minha Casa, Minha Vida, em conjunto
com movimentos de moradia do Estado;
a organização de atos e mobilizações todas as quartas-feiras,em frente às agências bancárias, com a participação da sociedade e dos movimentos sociais; além
de fortalecer a luta em defesa dos fundos
constitucionais (FNO/FNE).
Para o presidente do SEEB-MA,
Eloy Natan, os bancários maranhenses
precisam se juntar à luta pelo fortalecimento dos bancos públicos, contra a
entrega das estatais ao capital externo,
pela revogação da Reforma Trabalhista e da Lei da Terceirização e, sobretudo, na luta por nenhum direito a menos. “A saída para enfrentar os ataques
aos trabalhadores é resistência, solidariedade de classe, mobilização, rua e
chão!” – conclamou.

ENCONTRO REGIONAL

PEDREIRAS: DIRETORIA
SE REÚNE COM BANCÁRIOS

O SEEB-MA realizou no dia 25/10
um Encontro com os bancários da Regional Pedreiras, no Hotel Central Palace, no
Centro da cidade. O evento contou com
a participação do advogado do Sindicato,
Dr. Arnaldo Vieira, que palestrou sobre a
Reforma Trabalhista e os impactos negativos dessa medida para os bancários.
Além disso, a categoria discutiu temas,
como: condições de trabalho, a campanha em defesa dos bancos públicos e o
andamentos das ações judiciais em prol
dos bancários. Participaram do Encontro,
os diretores Eloy Natan, Enock Bezerra,
Cláudio Costa e Dielson Rodrigues. O
SEEB-MA informa que está programando novos Encontros Regionais, com a
presença da assessoria jurídica, a fim de
manter os bancários informados sobre as
atividades do Sindicato.
BANCO DA AMAZÔNIA

SEEB-MA cobra e BASA
agenda negociações
Após uma série de cobranças do
SEEB-MA, o Banco da Amazônia
ﬁnalmente marcou um calendário de
negociações sobre as reivindicações
especíﬁcas dos seus funcionários.
Anteriormente, o BASA tinha interesse apenas em debater a questão do
ponto eletrônico.
No entanto, o SEEB-MA julgou
necessário o debate de mais temas
como PCCS, saúde, Chessal, PLR,
reestruturação, dentre outros. O diretor Arnaldo Marques representará o
Sindicato nas negociações, que ocorrerão, na matriz do Banco da Amazônia, em Belém.
PRÓXIMAS NEGOCIAÇÕES
Reestruturações e Centrais de Crédito - 10/11
PLR (2016, 2017 e 2018) - 21/11
Programas Educacionais e Processo Seletivo - 30/11
Amazônia Saúde - 07/12
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - 19/12
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■ Regional Imperatriz

SEEB-MA inaugura Espaço Cultural Neném Bragança em ITZ

O

SEEB-MA inaugurou
no dia 27/10 o Espaço
Cultural Neném Bragança, na
sede regional do Sindicato, em
Imperatriz. O evento contou com
a participação de dezenas de bancários, que se divertiram com os
shows de Lena Garcia e Samba
no Balde. Além de proporcionar
a integração da categoria, o Espaço Neném Bragança será um
local para curtir atrações literárias, musicais, dentre outras. Os
eventos ocorrerão toda última
sexta-feira de cada mês. Para o
diretor regional do SEEB-MA,
João Siguinez, o “Espaço será
um ambiente de descontração e

união entre os colegas bancários
e de promoção da cultura, homenageando um ícone da música
de Imperatriz, o saudoso cantor
e compositor Neném Bragança, que ficou conhecido como o
"papa festivais" e que morreu em
2015. A ele, nossa sincera homenagem” - afirmou. Além dos diretores regionais, João Siguinez,
Luiz Maia, Pietro Marino, Francisco Sousa e Cássio Valdenor,
estiveram presentes na inauguração os diretores executivos Lívia
Menezes, Eloy Natan, Cláudio
Costa, Enock Bezerra, Arnaldo
Marques, Tagino Júnior, Gerlane
Pimenta e Raimundo Neto.

■ Eleição de Delegados Sindicais

Inscrições abertas para novos
delegados sindicais

P

ara concorrer às vagas de
delegado(a) sindical 2018, o(a)
candidato(a) precisa preencher a ficha
disponível no site do SEEB-MA (www.
bancariosma.org.br/paginas/noticias.
asp?p=15638), assiná-la em 1 (uma) via
e entregá-la na sede do Sindicato, na Rua
do Sol, 413/417 – Centro, até o dia 14 de
novembro, das 8h às 18h.
Bancários do interior do Estado podem enviar a cópia da ficha para o e-mail
secretariageral@bancariosma.org.br e a
original pelos Correrios. A ficha pode ser
encaminhada, ainda, via malote bancário.

As eleições serão realizadas nos dias
21, 22 e 23 de novembro, das 8h às 18h,
nos locais de trabalho. Caso não seja obtido o quórum previsto no Estatuto do
Sindicato, ocorrerá novo escrutínio nos
mesmos locais e horários citados, no dia
30 de novembro de 2017, com quórum
de mais de 50% dos associados.

■ Banco do Brasil

Bancários do BB tiram dúvidas
sobre a situação da Cassi

O

SEEB-MA realizou no dia
21/10, o Encontro sobre a Cassi, na sede do Sindicato, no Centro de São
Luís. Na ocasião, Ângelo Argondizzi,
membro do Conselho Fiscal da Cassi,
informou a situação atual do plano e esclareceu as dúvidas dos presentes. Para
o diretor do SEEB-MA, Dilson Aquino,
a discussão foi importante para definir
meios de combater os ataques do Governo Temer aos planos de saúde das estatais.
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COMUNICAÇÃO E PODER

SEEB debate comunicação
popular em Seminário

O SEEB-MAparticipou do I Seminário Comunicação e Poder no Maranhão,
nos dias 24 e 25/10, na UFMA, em São
Luís. Durante o evento, o Sindicato
contribuiu para a criação de uma carta
aberta, visando à necessidade urgente
da criação de um fórum permanente de
comunicação alternativa, comunitária e
popular. Um espaço voltado para a discussão sobre “Poder e Comunicação”,
que reunirá não só comunicadores, mas
também, movimentos, organizações
populares e sindicais. Confira a carta, na
íntegra, no site do Sindicato.

DELEGADOS SINDICAIS

Conselho de Delegados
se reúne em São Luís

O Conselho dos Delegados Sindicais
se reuniu na sexta-feira (20/10), na sede
do SEEB-MA, na Rua do Sol, em São
Luís. Na oportunidade, os bancários discutiram sobre a sua atuação nos locais
de trabalho, bem como sobre estratégias
para fortalecer a luta contra os ataques
do Governo Temer e as reestruturações
nos bancos públicos e privados. Saiba
mais no site do Sindicato.
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