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bradesco e bb 
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vergonha! apesar dos lucros crescentes, bancos 
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itaú

forro de agência cai 
após chuva e quase 
atinge bancários
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bancários decidem que 
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O SEEB-MA, apoiado por pro-
fessores, comerciantes, servi-

dores, políticos e populares, realizou 
no dia 04/11 um ato em frente ao Ban-
co do Brasil, em Mirador. Na ocasião, 
todos os presentes criticaram a deci-
são do BB de transformar a agência 
da cidade em uma “sala de negócios”, 
o que precarizou, ainda mais, o aten-
dimento ao público e as condições de 
trabalho na unidade. Diante disso, a 

classe política local cobrou do Ban-
co do Brasil a contratação de mais 
bancários e, sobretudo, o retorno da 
agência do BB de Mirador. “Agora, o 
SEEB-MA vai solicitar à Câmara dos 
Vereadores a realização de uma Audi-
ência Pública para discutir, com toda 
a população, as ações necessárias para 
que o Banco do Brasil resolva essa si-
tuação o quanto antes” – ressaltou o 
diretor do Sindicato, Rodolfo Cutrim.

O SEEB-MA convida os bancários 
para a Assembleia Geral, no sábado 
(27/11), a partir das 14h, no Ginásio Da-
vid Sá Barros, na Sede Recreativa do 
Sindicato, na Av. General Arthur Carva-
lho, nº 3.000, Turu. O objetivo é delibe-
rar sobre a previsão orçamentária para o 
ano de 2022. Os dados da previsão para 
avaliação estão disponíveis no site e na 
página 3 deste jornal. “Bancário(a): essa 
Assembleia é um espaço democrático 
para que toda a categoria discuta o orça-
mento do Sindicato para o ano vindouro. 
Isso é transparência e compromisso com 
você. Participe. Sua presença é essencial” 
– afirmou o diretor Amilton Fernandes.

editorial

apesar dos altos lucros, bancos continuam a explorar os bancários

seeb-ma cobra condições dignas de trabalho no itaú

chuva derruba forro no itaú renascença

banco do brasil

ato por condições dignas de trabalho e de 
atendimento ao público no bb de mirador!

O SEEB-MA volta a criticar a 
onda de demissões, as metas 

abusivas, o fechamento de agências, a 
falta de funcionários e a insegurança nos 
bancos, no Maranhão. De acordo com o 
diretor Cláudio Costa, o Bradesco acu-
mula recordes de lucros ano após ano à 
custa da exploração e do desrespeito com 
seus empregados e clientes. 

Em todo o país, o banco fechou 1.088 
agências e 8.547 postos de trabalho em 12 
meses, submetendo os bancários a péssi-
mas condições de trabalho e a população a 
um atendimento precarizado, em agências 
lotadas e com filas a perder de vista. 

Lamentavelmente, essa triste realida-

de não é observada apenas no Bradesco, 
mas em todos os bancos privados, como 
Itaú e Santander. Os três bancos, juntos, 
lucraram mais de R$ 52 bilhões apenas 
nos nove primeiros meses deste ano. 

“Mesmo assim, no Maranhão, deze-
nas de bancários foram demitidos duran-
te a pandemia. Agências foram fechadas 
sem justificativa. Idosos e enfermos são 
deixados no sol. Assaltos colocam a vida 
de bancários, vigilantes e clientes em ris-
co. Não podemos aceitar. Chega de ata-
ques e de demissões” –  disse Cláudio. 

Por sua vez, os bancos públicos, como 
a Caixa e o Banco do Brasil não ficam 
atrás quando o assunto é exploração. De 

janeiro a setembro, os dois bancos lucra-
ram, juntos, mais de R$ 26 bilhões, isso 
sem contar o balanço da Caixa no terceiro 
trimestre, que ainda não foi divulgado. 

Porém, do mesmo modo que os ban-
cos privados, Caixa e BB continuam a 
massacrar seus funcionários com metas 
abusivas, sobrecarga de trabalho, desvios 
de função e assédio moral. “Diante de 
toda essa lucratividade do setor financei-
ro, exigimos respeito, segurança, o fim do 
assédio, mais agências e a contratação de 
bancários para dignificar o atendimento 
à população e garantir condições laborais 
dignas aos trabalhadores! Vamos à luta” – 
finalizou o presidente Dielson Rodrigues.

N o  dia 29/10, uma parte do forro 
do Itaú Renascença caiu em ra-

zão das chuvas em São Luís. Por muito 
pouco, bancários e clientes não foram atin-
gidos pelos escombros. Após cobranças 
do Sindicato, o forro foi consertado. “Em-
bora ninguém tenha se ferido, defendemos 
o fechamento da agência até uma análise 
mais criteriosa da situação. Acionamos a 
Defesa Civil, a fim de vistoriar o local para 
evitar qualquer dano à integridade física 
dos bancários e dos clientes. Vamos fisca-
lizar” – afirmou o diretor  Alberto Félix.

Em Assembleia no dia 30/10, via Zoom, 
bancários ativos e aposentados da Caixa 
decidiram que o Sindicato deve assinar o 
Termo Aditivo ao ACT 2020/2022, que es-
tabelecerá a nova forma de custeio do Saúde 
Caixa. Na prática, os participantes aprova-
ram o pagamento de uma 13ª mensalidade 
ao plano, que será descontada no 13º salário 
em novembro de 2022, conforme aprovado 
pela maioria dos sindicatos do país. “Para o 
SEEB-MA, o ideal seria aumentar o teto de 
gastos da Caixa com saúde sem onerar os 
bancários. Porém, mais uma vez, a Contraf 
e a Contec decidiram não lutar e empur-
raram esse aditivo prejudicial à categoria. 
Agora, o caminho é organizar uma greve 
para derrubar esse teto e defender o Saúde 
Caixa” – afirmou o diretor Eloy Natan.

orçamento anual

Assembleia geral de Previsão 
Orçamentária no dia 27/11

caixa econômica

Bancários autorizam assinatura 
de aditivo sobre o saúde caixa
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Proposta de Previsão Orçamentária 2022
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encontro sobre a funcef

aprovadas resoluções em defesa da Funcef

O SEEB-MA promoveu no sába-
do (06/11) o Encontro sobre a 

Funcef, na Sede do Sindicato, no Cen-
tro de São Luís. Após os debates com os 
palestrantes Max Pantoja, Marta Turra 
e Beatriz Sena, os presentes aprovaram 
as seguintes resoluções: 1) mobilizar 
os sindicatos e lutar pela aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 

709/19, que visa sustar os efeitos da 
Resolução 25 da CGPAR, medida per-
versa para os fundos de pensão e para 
os seus participantes; 2) ajuizar ações 
contra mudanças estatutárias da Funcef 
e contra a CGPAR 25; e 3) orientar os 
benefi ciários da Fundação a votarem 
para MANTER os prazos dos planos de 
equacionamento nos moldes atuais, na 
consulta sobre a aplicação da CNPC 30.

Para o diretor do SEEB-MA, Enock 
Bezerra, o Sindicato tem cumprido c a 
sua função de debater a situação da Fun-
cef, por se tratar de um assunto de muita 
importância para os bancários da Caixa. 
“Vamos continuar atentos e vigilantes, a 
fi m de defender a Funcef e nossos direi-
tos” – fi nalizou. A luta continua!

O 10º  Campeonato Bancário de 
Futebol Society da Regional Im-

peratriz começou no dia 30/10, na AABB, 
com a realização do Torneio Início. Na ca-
tegoria livre, o campeão foi o time do Bra-
desco 2218 (foto), já na categoria máster 
quem levantou o troféu foi a equipe do 
Banco do Brasil. No momento da premia-
ção, comoção com a entrega dos troféus 

em homenagem ao ex-bancário do Bra-
desco, João Paulo Cotrim Cavalcante, par-
ticipante assíduo do Campeonato, que fa-
leceu no ano passado, vítima da Covid-19. 
As taças foram entregues aos vencedores 
pela senhora Ariana, viúva de João Paulo, 
que agradeceu o carinho e o tributo em 
memória do marido. “Após tanto tempo 
com as restrições da pandemia, foi impor-
tante compartilharmos esse momento de 
descontração, no qual pudemos conver-
sar com a categoria fora do ambiente de 
trabalho, proporcionando esporte e lazer, 
a fim de integrá-la para os desafios que 
estão por vir” - afirmou o diretor Cássio 
Valdenor, que estava acompanhado dos 
diretores João Siguinez e Araújo. 

Em mais um ataque contra o Banco 
do Nordeste, o Governo Bolsonaro está 
colocando em risco o Crediamigo e o 
Agroamigo, as duas maiores linhas de 
microcrédito ofertadas pelo BNB para 
o desenvolvimento econômico e social 
da região Nordeste. 

Além de demitir funcionários do alto 
escalão do banco público por conside-
rá-los opositores políticos, ignorando 
o excelente desempenho dos demiti-
dos, Bolsonaro quer, agora, retirar o 
Instituto Nordeste Cidadania (Inec) da 
operacionalização do Crediamigo e do 
Agroamigo, o que pode ferir de morte 
os dois programas. 

“Essas demissões ideológicas e, agora, 
a ameaça de remover o Inec colocam em 
risco o microcrédito, que – há 22 anos 
– tem feito a diferença na economia do 
Nordeste. O que Bolsonaro quer, na ver-
dade, é acabar com o Crediamigo e com 
o Agroamigo, que geraram a inclusão e a 
democratização do crédito na região nor-
destina, prejudicando, assim, o BNB para 
beneficiar os bancos privados, que estão 
de olho no bilhões do microcrédito opera-
cionalizados pelo Banco do Nordeste em 
parceria com o Inec. Não vamos permitir 
esse ataque sem luta” – afirmou o diretor 
do SEEB-MA, Gilberto Alves.

banco do nordeste

Microcrédito do BNB está sob 
ameaça do Governo Bolsonaro 

Em rodada de negociação no dia 05/11, 
via Google Meet, o SEEB-MA e o Banco 
da Amazônia trataram sobre a distribuição 
da PLR 2022, Plano de Cargos e Carreiras 
(PCCR) e plano de saúde dos funcioná-
rios do BASA. Sobre a PLR, a proposta 
do banco é seguir o modelo de 2021, com 
a ressalva de que haverá uma redução no 
valor do Módulo Social por imposição do 
SEST – órgão do Governo Federal. Quanto 
ao PCCR, o BASA informou que retomará 
o Grupo de Trabalho para discutir a elabo-
ração de um novo plano de cargos para os 
empregados, levando em conta, também, 
as limitações do SEST. Em relação ao pla-
no de saúde, o banco se comprometeu a 
apresentar, no prazo de 20 dias, propostas 
de alterações no Programa Saúde Amazô-
nia. Para a diretora Marla Brito, a proposta 
é rebaixada e não atende às necessidades 
do funcionalismo. “Estamos firmes na luta 
pelos interesses dos bancários do BASA. 
Esperamos uma proposta digna na próxima 
reunião em dezembro” – destacou.

banco da amazônia

seeb-ma e basa negociam plr, 
pccr e plano de saúde

futebol bancário

começa o 10º campeonato bancário de itz

O SEEB-MA repudia o assassinato de 
camponeses em Arari. Eles estão sendo víti-
mas de um conflito contra latifundiários e gri-
leiros, que cercam terras públicas, impedindo 
o povo de cultivar e residir no campo. No dia 
29/10, foi a vez de João de Deus Moreira 
Rodrigues ter a vida ceifada por pistoleiros. 
Assim como o Governo Bolsonaro contri-
bui para o aumento da violência no campo, 
o Governo Flávio Dino, por sua omissão, 
está com as mãos sujas de sangue do povo 
camponês. O SEEB-MA presta suas condo-
lências à família enlutada e se junta à luta dos 
camponeses por campos livres de cercas e 
por terras para que possam trabalhar e viver.

nota de repúdio

seeb-ma repudia assassinato de 
camponeses na cidade de arari

A 26ª Conferência das Nações Unidas 
sobre as Mudanças Climáticas (COP-26) 
ocorrerá até 12 de novembro em Glasgow, 
na Escócia.  Para a ONU, a COP-26 é a “úl-
tima chance de – literalmente – virar a maré”, 
referindo-se às mudanças climáticas que já 
afetam todo o mundo. Lamentavelmente, 
porém, o presidente Jair Bolsonaro ganhou 
o antiprêmio Fóssil da Semana, concedido 
pela rede Climate Action, aos países que, 
na análise da instituição, mais prejudica-
ram as negociações climáticas na COP-26. 
"Esse é apenas mais um dos moticos que 
nos fazem defender o FORA BOLSONA-
RO!” – afirmou a diretora Gerlane Pimenta.

conferência do clima - cop 26

Bolsonaro ironiza mudanças no 
clima e faz pouco caso da COP-26


