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reforma trabalhista

seminário sobre a
reforma trabalhista
no dia 30 de setembro

bradesco - REGIONAL IMPERATRIZ

bradesco: protesto
CONTRA ASSÉDIO moral E
PRÁTICAS ANTISSINDICAIS

SEEB-MA promoverá um Seminário sobre a Reforma Trabalhista, no dia 30 de setembro, das 9h às 13h,
na sede do Sindicato, na Rua do Sol, no
Centro de São Luís. O evento contará com
palestras dos advogados Mário Macieira,
Guilherme Zagallo e Diego Maranhão.
O objetivo é discutir aspectos e impactos das mudanças nas leis trabalhistas,
como a prevalência do negociado sobre
o legislado, o trabalho intermitente, a terceirização das atividades-ﬁm das empresas, o ﬁm da incorporação de função após
10 anos, dentre outras.
Para o SEEB-MA, a Reforma Trabalhista foi aprovada com a ﬁnalidade de
reduzir o papel dos sindicatos, limitando

sua capacidade de intervenção nas causas
laborais. Além disso, a Reforma retirou
direitos históricos conquistados ao longo
de séculos pela classe trabalhadora.
“Por isso, é indispensável a presença
dos bancários no Seminário, a ﬁm de fortalecer a mobilização e a organização da
categoria para, em conjunto com o Sindicato, combater as reformas de Temer e a
retirada de direitos” – aﬁrmou o presidente do SEEB-MA, Eloy Natan.
RESSARCIMENTO
Vale ressaltar que o SEEB-MA garantirá aos bancários maranhenses alimentação, transporte e hospedagem nos alojamentos do Sindicato. Compareça!

O SEEB-MA realizou um ato público no dia 25/08, no Bradesco Centro,
em Imperatriz, para denunciar as condutas antissindicais e de assédio moral
cometidas reiteradamente por um gerente da agência. Conforme constatou
o SEEB-MA, o referido gestor tem
restringido o acesso de dirigentes sindicais às dependências da unidade.
Além disso, pesam contra o gerente denúncias de humilhações, cobranças excessivas por metas, ameaças contra a liberdade sindical, dentre
outros fatos graves. Para os diretores
da Regional, é com assédio moral,
demissões imotivadas, planos de desligamento, fechamentos de agências,
tarifas e juros exorbitantes e recusa de
atendimento, que o Bradesco recompensa seus clientes e empregados, responsáveis diretos pelo lucro de R$ 9,3
bilhões obtido pelo banco somente no
primeiro semestre de 2017.
Ante o exposto, o SEEB-MA cobra do Bradesco providências contra o
gestor da agência 0460, no Centro de
Imperatriz. Caso o assédio moral e as
práticas antissindicais não cessem, o
Sindicato fará uma série de paralisações e tomará as demais medidas cabíveis para proporcionar condições dignas de trabalho para os bancários.
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SEEB-ma cobra calendário de
lutas da contraf/cut e da contec
O

SEEB-MA encaminhou na
terça-feira (05/09) uma carta
dos bancários maranhenses ao Comando Nacional da Contraf/CUT e à
Contec/UGT cobrando a construção
de um calendário uniﬁcado de lutas e
mobilizações contra os banqueiros, o
Governo Federal e seus ataques, como
as reestruturações, a terceirização e as
reformas trabalhista e previdenciária.
O Sindicato propôs, também, a incorporação da categoria bancária ao
Dia Nacional de Lutas, que será realizado no dia 14 de setembro por metalúrgicos, servidores públicos federais
e eletricitários de todo o país.
Por ﬁm, os bancários maranhenses

propuseram, ainda, a realização de um
encontro aberto e uniﬁcado dos empregados de todos os bancos públicos,
a ﬁm de organizar e encaminhar a luta
em defesa das questões especíﬁcas de
cada banco.
“Assim sendo, fazemos um chamado aos Sindicatos e às Confederações
para debatermos um calendário de
mobilização de toda a categoria, com
a realização de assembleias na base e
manifestações. Dessa forma, em unidade com as demais categorias com
data-base no segundo semestre, vamos derrotar as reformas e lutar por
nenhum direito a menos” – ﬁnalizou o
presidente do SEEB-MA, Eloy Natan.

O

SEEB-MA realizou confraternizações em comemoração ao Dia do Bancário (28
de agosto), nas cidades de São
Luís, Imperatriz, Caxias, Balsas e
Bacabal. As festas foram animadas com bandas e cantores locais,
com repertório variado, do forró à
MPB, do pagode ao sertanejo.
Churrasco, feijoada, água e
refrigerantes foram por conta do
Sindicato. Em algumas comemorações, foram realizados, também,
torneios de futebol e sorteios de
brindes, proporcionando, sem dúvida, momentos de lazer e descontração para a categoria.
Destaque, ainda, para as reﬂexões sobre as conquistas e as lutas
que os bancários deverão intensiﬁcar neste segundo semestre contra
os ataques do Governo Temer e
por nenhum direito a menos! Parabéns, bancário.
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O SEEB-MA realizou, nos dias
2 e 3 de setembro, o primeiro módulo da Jornada de Formação Sindical
2017/2018. O educador popular Acrísio Mota ministrou o curso “Como
funciona a sociedade I” para bancários
e militantes do movimento social. Participaram do curso 24 pessoas. Durante
o módulo, foi feita uma reﬂexão sobre
os conceitos básicos para a compreensão da sociedade, tais como: riqueza,
pobreza, valor, mais valia, acumulação
de riqueza, classes sociais, Estado, ideologia, estrutura e superestrutura. Para
um dos participantes do curso foram
horas ricas de conhecimento e de troca
de experiências. "Não podemos perder,
em hipótese alguma, os próximos módulos [da Jornada]" - aﬁrmou.
NOVA TURMA, EM AÇAILÂNDIA
Essa foi a terceira turma do módulo
I da Jornada. As duas primeiras foram
formadas, em São Luís e em Imperatriz,
e uma nova turma será formada, nos
dias 23 e 24 de setembro, em Açailândia. Bancário: participe!

CONFRATERNIZAÇÕES

CATEGORIA
COMEMORA O DIA
DO BANCÁRIO
nas regionais

jornada prossegue
com nova turma

setembro amarelo
São Luís

Bacabal

Caxias

Imperatriz

Balsas

seeb na campanha
contra o suicídio

O SEEB-MA aderiu à Campanha
“Setembro Amarelo”, alertando a categoria bancária sobre a realidade do
suicídio e suas formas de prevenção.
Com as reformas impostas pelo Governo Temer, os bancários se sentem cada
vez mais pressionados em seu ambiente laboral. Segundo pesquisa da UnB,
esse tipo de situação contribui para o
surgimento de problemas psicológicos,
como depressão e síndrome do pânico,
que levam a pessoa a perder a vontade
de viver. Para evitar que tais fatalidades
ocorram, é necessária atenção aos que
estão ao nosso redor. Para isso, é interessante saber identificar os sintomas
apresentados por quem tem ideação suicida, que são: depressão, desesperança,
desamparo, desespero e isolamento. Se
você conhecer alguém com esse comportamento, oriente a pessoa a não se
isolar; a buscar um psicoterapeuta, apoio
familiar e espiritual; a consultar um nutrólogo; e a evitar notícias negativas.
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Balanço patrimonial, demonstrativo de
superávit e resultado do 2º trimestre

caixa - regional BALSAS

Assessoria jurídica do
SEEB-MA visita agências

O SEEB-MA, representado pelo
diretor regional Cássio Valdenor e pelo
assessor jurídico Alex Brasil, visitou na
sexta-feira (18/08), todas as agências bancárias da cidade de Balsas, para esclarecer dúvidas sobre processos individuais,
coletivos e administrativos dos bancários.
“A recepção por parte dos funcionários
foi excelente, pois tiraram suas dúvidas e
ficaram mais seguros com o apoio irrestrito do Sindicato, em especial os bancários da Caixa, que enfrentam um problema interno na agência. A partir de agora,
essas visitas deverão se repetir rotineiramente, o que demonstra o compromisso
do SEEB-MA em atender às demandas
da categoria, ainda mais nesse momento
de ataques aos trabalhadores” – finalizou
o diretor Cássio Valdenor.
bancariosma
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banco do nordeste - regional imperatriz

bnb: seeb-ma protesta contra reestruturação
O

SEEB-MA
realizou na quarta-feira
(06/09) um ato público em
frente à agência do Banco do
Nordeste, em Imperatriz.
Na ocasião, os bancários
retardaram a abertura da unidade, a ﬁm de protestar contra a reestruturação que está
sendo implantada pelo banco, no Estado.
Vale ressaltar que a reestruturação objetiva o desmonte
do BNB, com ataques como:

o fechamento de agências, a
transferência de funcionários
para outras cidades, a perda de
funções comisisonadas, dentre outros. "Exigimos respeito
e transparência do Banco do
Nordeste sobre esse processo,
que tem tirado a paz do funcionalismo" - cobrou um bancário.
Participaram do ato, além
dos bancários da agência, os
diretores regionais de Imperatriz, João de Siguinez, Pietro Marino e Lívia Morais.

itaú unibanco

banco da amazônia

25% dos empregados
estão afastados no ma

encontro regional aprova ações
em defesa do banco da amazônia D

O

I Encontro Regional dos Bancários do Banco da Amazônia
– promovido pelo SEEB-MA e pela
AEBA – ocorreu no sábado (26/08),
na sede do Sindicato, no Centro de São
Luís. Na ocasião, os bancários aprovaram reivindicações específicas para o
funcionalismo e definiram uma agenda
de lutas contra o desmonte do Banco da
Amazônia, no Maranhão e no país.
Além de condenar o fechamento de
agências no Estado, os empregados exigiram da direção do Basa a reabertura
da agência Açailândia e o não encerramento da agência Bacabal. Os bancários criticaram, também, a criação das
centrais de crédito, medida que prejudica severamente os empregados, pois
resultará em descomissionamentos de
aproximadamente 30 supervisores.
Contra esse retrocesso no Basa, os
empregados pretendem solicitar aos
políticos da Amazônia a troca da atual
diretoria do banco, responsável por esse
ataque - o maior sofrido pelo funcionalismo desde 1990. Os trabalhadores
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pretendem, ainda, organizar ações de resistência, realizando uma campanha por
valorização, que considere as seguintes
reivindicações: isonomia salarial e de
direitos em relação aos demais bancos
federais; manutenção da incorporação
de função após 10 anos; paridade contributiva no plano de saúde; condições
dignas de trabalho; mais contratações; e
melhorias no ponto eletrônico.
Para encaminhar esses pontos, a categoria precisa de uma campanha unificada, que deve começar com um pedido
de abertura de negociação e um processo crescente de mobilização.
O dia 14 de setembro, data que deve
ocorrer um forte dia de paralisações no
país, deve ser o início da mobilização
nacional dos bancários do Banco da
Amazônia em defesa dos seus direitos.
Participaram do Encontro, além de
diretores do SEEB-MA, o presidente
da AEBA, Sílvio Kanner, a diretora do
SEEB-AM, Andrea Gonçalves, e o representante dos empregados do Basa no
Consad, Wilson Carvalho.

EXPEDIENTE

ados do INSS confirmam o
que o SEEB-MA vem denunciando há tempos: o Itaú, maior banco
privado do país, assedia e adoece seus
funcionários de forma assustadora,
como uma verdadeira máquina de moer
gente. Os números assustam. De 2016
até agora, 40 empregados tiveram benefícios de auxílio-doença (previdenciário
ou por acidente de trabalho) concedidos
pelo INSS, no Maranhão. Isso representa 25% do quadro de funcionários do
Itaú, no Estado. Vale ressaltar, porém,
que o número de adoecidos pode ser
maior, pois muitos bancários, mesmo
doentes, preferem não se afastar com
medo de serem demitidos. O Sindicato
teve acesso, ainda, às principais causas
de afastamento, que são: reação aguda
ao estresse, transtornos de ansiedade e
depressivos, fobias, além de doenças
relacionadas às articulações. A causa
dessas doenças - às vezes reconhecida
pelo órgão previdenciário - é o ambiente
de trabalho estressante, com cobranças
por metas excessivas e ritmo de trabalho
intenso. Para a diretora do SEEB-MA,
Edna Vasconcelos, esses dados ajudarão
o Sindicato a identificar e combater problemas de assédio moral e de condições
de trabalho nas agências do Itaú. “Causa
indignação ver um banco que propagandeia respeito, massacrar seus empregados dessa forma. Indigna, ainda mais,
ver a conta desse massacre ser paga
pelos contribuintes do INSS enquanto o
banco lucra bilhões por ano e tem dívidas perdoadas pelo Governo” – afirmou
a diretora Gerlane Pimenta.
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