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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

LUTA CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA CONTINUA:
agora é hora de pressionar os senadores do ma!

▶ ROBERTO ROCHA (PSDB)

E-mail: sen.robertorocha@senado.leg.br
Telefone: (61) 3303-1437 / 1506

▶ ELIZIANE GAMA (CIDADANIA)

E-mail: sen.elizianegama@senado.leg.br
Telefone: (61) 3303-6741 / 6703

mp 881

bradesco

bradesco afronta a
lei, assedia, explora
e adoece bancários
no maranHão

confira os deputados
do ma que votaram a
favor da Mp 881
▶ PÁGINA 2

prestação de contas

confira os balanços
contábeis do segundo
trimestre do SEEB-MA
▶ PÁGINA 3

mp 881

boa notícia! bancos
não podem funcionar
aos sábados
▶ PÁGINA 2

▶ WEVERTON ROCHA (PDT)

E-mail: sen.wevertonrocha@senado.leg.br
Telefone: (61) 3303-4161
/ 5867 2
▶ PÁGINA

▶ PÁGINA 2

categoria se diverte nA festa do bancário

Sindicato promoveu confraternizações em São Luís, Imperatriz
e Balsas, com direito a almoço, cerveja gelada e muitas atrações
musicais. Sem dúvida, um sucesso absoluto! • PÁG. 4

seeb cobra providências
contra o assédio moral
no santander
▶ PÁGINA 3

bb é campeão
do torneio início
em são luís e
imperatriz

• P. 4

é hora de pressionar os senadores!!!

forte mobilização, unidade e luta para barrar a reforma da previdência!

A

proposta de Reforma da Previdência do Governo Bolsonaro
foi aprovada na quarta-feira (04/09), na
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
do Senado. A aprovação contou, inclusive, com o voto favorável do senador maranhense, Roberto Rocha (PSDB-MA).
Na ocasião, o texto da Reforma foi divido em dois: um principal e um paralelo.
A tendência, agora, é que o texto principal
seja levado para votação no Plenário nas
próximas semanas, a ﬁm de que as mudanças já passem a valer neste ano.
Vale ressaltar que os principais ataques
à aposentadoria dos trabalhadores foram
mantidos no Senado, tais como: a exigência
de idade mínima de 65 anos para homens e

de 62 anos para mulheres se aposentarem;
o aumento no tempo de contribuição e a
redução do valor dos benefícios.
Para piorar, por meio do texto paralelo,
os senadores pretendem estender as novas
regras previdenciárias a estados e municípios, ampliando os efeitos nefastos da reforma para professores e servidores públicos de todo o Brasil. Embora ainda precise
passar pela análise da Câmara, a intenção
do governo é que esse texto paralelo também entre em vigor ainda em 2019.
Para o presidente do SEEB-MA, Eloy
Natan, a Reforma da Previdência é um
ataque sem precedentes à aposentadoria
dos brasileiros, pois – praticamente – impedirá que as pessoas se aposentem ou

gozem dos benefícios do INSS.
“Essa suposta economia de R$ 1,3
bilhão com a Reforma terá como único
resultado a exploração dos mais pobres
e a manutenção dos privilégios dos ricos,
sendo os trabalhadores os únicos prejudicados por essa medida perversa, pois não
poderão mais se aposentar” – criticou.
Segundo Eloy, mais do que nunca, é necessário uma forte mobilização, unidade e
luta de toda a sociedade para pressionar os
senadores e demais parlamentares a barrarem os ataques do Governo Bolsonaro,
que não se contentará em retirar direitos,
mas entregará todas riquezas do país ao
capital estrangeiro caso não encontre resistência. Por isso, vamos todos à luta!

reforma trabalhista

mp 881/2019: veja como votou cada deputado do maranhão

A

Medida Provisória 881/19 foi
aprovada no dia 13/08, na Câmara dos Deputados. Na ocasião, somente 9 dos 18 deputados federais maranhenses participaram da votação, sendo que
sete foram favoráveis à medida e apenas
dois contrários. Votaram a favor da MP os
parlamentares: Eduardo Braide (PMN);
Gastão Vieira (PROS); Hildo Rocha
(MDB); Júnior Lourenço (PL); Marreca
Filho (Patriota); Pastor Gildenemyr (PL)
e Pedro Lucas Fernandes (PTB). Por sua
vez, votaram contra a medida: Márcio
Jerry (PCdoB) e Bira do Pindaré (PSB).

Na prática, os deputados que votaram
a favor da MP 881 defenderam a liberação do trabalho aos domingos e feriados.
Porém, na votação no Senado, ocorrida
no dia 21/08, os senadores derrubaram
essa regra nefasta. Agora, o texto seguiu
para sanção do presidente Jair Bolsonaro.
Para o SEEB-MA, apesar das alterações,
a MP 881 continua sendo um duro golpe
do Governo e do Congresso contra os trabalhadores, pois é mais uma tentativa de
retirar direitos trabalhistas, enfraquecer a
fiscalização do Estado sobre as empresas
e explorar os empregados. Lamentável!

bradesco

Bradesco explora e adoece bancários no maranhão

E

m visita às agências do Bradesco em São Luís e no interior do
Estado, os diretores do SEEB-MA constataram uma série de irregularidades
praticadas pelo banco, no Maranhão.
Para se ter uma ideia, na maioria das
unidades, o Bradesco já retirou ou está
retirando os caixas físicos, impedindo o
acesso dos clientes e usuários ao atendimento pessoal realizado nos guichês.
Vale ressaltar que tal prática viola
as Resoluções 3.694 e 4.746 do Banco
Central, além do art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor, conﬁgurando atendimento discriminatório.
Por sua vez, em relação às metas, o
Sindicato recebeu denúncias da cobrança excessiva do banco por resultados, o
que tem ocasionado o adoecimento dos
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bancários em todo o Estado. Para piorar
a situação, quem não consegue cumprir
as metas é assediado moralmente na
frente dos colegas via web conferências.
Para o SEEB-MA, é inadmissível que o
Bradesco continue a explorar e a assediar
seus empregados em nome do lucro, que
somente no primeiro semestre de 2019
alcançou a marca de R$ 12,6 bilhões.
“Bancário: não se esgote para cumprir
as exigências do banco. Denuncie abusos ao Sindicato. Enquanto isso, estamos
tomando as medidas cabíveis para reabrir os guichês nas agências e exigindo
a contratação de mais bancários, a fim
de melhorar as condições de trabalho.
Lembre-se: sua saúde em primeiro lugar”
– finalizou o diretor do SEEB-MA e funcionário do Bradesco, Cláudio Costa.

MP 881

BANCOS NÃO PODEM
FUNCIONAR AOS SÁbADOS

A

pós pressão do movimento sindical, o Senado Federal removeu da Medida Provisória
(MP) 881/2019 a revogação da Lei
4.178/1962. Com isso, a abertura dos
bancos aos sábados continuará proibida, em observância à legislação.
Sem dúvida, é uma grande vitória
dos bancários contra mais esse ataque
do Governo Bolsonaro à categoria.
“Esperamos, agora, que o texto seja
corrigido urgentemente para que o presidente não tente sancionar esse projeto
com esse erro que seria muito prejudicial para os trabalhadores, em especial,
para os bancários” – aﬁrmou o diretor
do SEEB-MA, Dielson Rodrigues.
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Balanço patrimonial, demonstrativo de
superávit e resultado do 2º trimestre
Balancetes também estão disponíveis no site do SEEB-MA.
Acesse: www.bancariosma.org.br.

SANTANDER

SEEB-MA COBRA PROVIDÊNCIAS
CONTRA O ASSÉDIO MORAL

E

m reunião realizada no dia 27/08
na Gerência Regional do Santander, no Maranhão, o SEEB-MA cobrou
providências contra o assédio moral e a
cobrança excessiva de metas em diversas
agências, no Estado. Na ocasião, o Sindicato criticou, ainda, a forma assediadora e
abusiva de alguns gestores ao realizarem
a avaliação dos funcionários, expondo-os
a situações humilhantes e vexatórias.
Em resposta, a direção do Santander
se comprometeu a apurar as denúncias,
a fim de proporcionar condições dignas
de trabalho nas agências do banco.Caso
nenhuma providência seja tomada, o
SEEB-MA denunciará a situação ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e tomará outras medidas cabíveis.
Representaram o Sindicato na reunião:
o diretor e bancário do Santander, Marcelo Bastos, além do presidente Eloy Natan.
bancariosma

(98) 98531-4626
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confraternizações

festa do bancário integra a categoria no estado

A

s confraternizações pelo Dia do
Bancário animaram a categoria
no Maranhão. Em São Luís, os bancários
curtiram a festa ao som do Grupo Feijoada
Completa e da cantora Viviane Brasil, na
sede recreativa. Em Imperatriz, a animação
ficou por conta da Banda AP604 e da dupla
Jhonny e Lucas. O ponto forte da festa foi a
homenagem a pessoas que marcaram a história do Sindicato, como Josiete, Jorge, Reden Viana, Moisés Vieira, dentre outras. Em
Balsas, além do almoço, houve um debate
sobre conjuntura com o jurídico do Sindicato. Ou seja, além de festa, foi um dia de luta!

REAJUSTE SALARIAL

REAJUSTE SALARIAL DOS BANCÁRIOS
SERÁ DE 4,31% EM 2019

O SEEB-MA informa que o reajuste salarial dos bancários em 2019 será de 4,31%.
O percentual equivale à inflação dos últimos
12 meses mais 1% de aumento real, conforme definido na Campanha Salarial 2018.
Desse modo, os pisos de caixa e tesoureiro
vão subir para R$ 3.244,55. Já o valor do vale--alimentação passará a ser de R$ 636,18
por mês e o vale-refeição será de R$ 36,69
por dia. “Apesar da conjuntura desfavorável, de ataques dos governos e banqueiros,
a luta dos bancários têm garantido direitos
e aumentos à categoria” – avaliou o diretor
de finanças do SEEB-MA, Enock Bezerra.

torneio início de futebol 2019

times do bb são campeões em são luís e imperatriz

O

Banco do Brasil conquistou o
título do Torneio Início de Futebol Society 2019 realizado no dia 30/08,
na sede recreativa do SEEB-MA, em São
Luís. Na final, o BB venceu o Bradesco
Completo por 1 x 0 com gol do meia Vitor.
O artilheiro da competição foi o atacante Diogo Mesquita (BB), autor de 2 gols. Já
o terceiro lugar ficou o time do Basa.

DIA DO BANCÁRIO

MA: STF JULGA INCONSTITUCIONAL
FERIADO DO DIA DO BANCÁRIO

O SEEB-MAinforma que o STF acatou
a tese dos banqueiros (Consif) e julgou inconstitucional a Lei Estadual 10.100/2014,
que instituiu o dia 28 de agosto – Dia do
Bancário – como feriado para a categoria,
no Maranhão. Na decisão, o STF alegou
que compete à União legislar sobre Direito
do Trabalho, bem como disciplinar a organização do sistema financeiro nacional.
Consultados pelo SEEB-MA, juristas discordaram da fundamentação do Supremo.
Diante disso, os bancos voltaram a funcionar no Dia do Bancário, no Estado.

IMPERATRIZ
Em Imperatriz, o time do Banco do
Brasil também levou a melhor e se sagrou
campeão ao derrotar o Sindicato FC por 2
x 0, no campo da AABB. Parabéns!

itaú
BRADESCO

BRADESCO LANÇA NOVO PROGRAMA
DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA

O Bradesco lançou no dia 29/08 um
novo Programa de Demissão Voluntária
(PDV). O prazo para adesão vai de 02/09
a 16/10. O público-alvo são os bancários
com no mínimo 10 anos de banco, os já
aposentados, os que estão aptos a se aposentar até 31/08/2019, além de reintegrados e empregados com estabilidade. Para
aqueles que decidirem aderir, o incentivo
é o pagamento de 60% do salário por ano
trabalhado limitado a 12 salários do empregado, assim como 18 meses de plano de
saúde e seis meses de cesta-alimentação.
Ou seja, o banco quer se livrar de trabalhadores mais experientes, com estabilidade
e com histórico de doenças ocupacionais,
oferecendo, ainda, incentivos financeiros
rebaixados. Diante disso, o SEEB-MA reafirma: pense bem antes de aderir ao PDV.
Seu futuro pode estar em jogo!
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basa/capaf

basa apresentará proposta a
usuários da capaf
No dia 26/08, em São Luís, ocorreu
uma audiência de conciliação, no âmbito
da ação rescisória ajuizada pela Advocacia
Geral da União (AGU), que visa anular a
decisão favorável ao SEEB-MA, que obriga o BASA a cobrir o déficit da CAPAF. A
ação havia entrado na pauta de julgamento,
mas por um pedido do banco, uma audiência foi convocada, pois o BASA se dispôs
a apresentar uma proposta global aos participantes dos planos BD e Amazon Vida.
Na conciliação, a Justiça atendeu ao
pedido do banco e os representantes do
SEEB-MA concordaram em conceder
um prazo de 120 dias para que o BASA
apresentasse a proposta. “Esperamos que,
desta vez, o banco contemple as regras atuais dos dois planos, BD e Amazon Vida, e
garanta o direito de todos” – afirmou o diretor do SEEB-MA, Arnaldo Marques.

EXPEDIENTE

seeb-ma realiza reuniões sobre
o pdv do itaú em slz e imperatriz

O SEEB-MA realizou nos dias 27 e
28/08, em São Luís e Imperatriz, reuniões
sobre o Programa de Demissão Voluntária
(PDV) do Itaú. Na ocasião, a assessoria jurídica do Sindicato esclareceu todas as dúvidas
dos bancários sobre o PDV. "Prestamos as
informações necessárias aos associados para
que tomassem a melhor decisão sobre seu
futuro” – afirmou a diretora do SEEB-MAe
funcionária do Itaú, Edna Vasconcelos.
SAÚDE

bancário (a): participe de uma
pesquisa no site do seeb-ma

O SEEB-MA convida seus associados
a participarem da pesquisa “Bancário (a):
como anda a sua saúde?”. O link para o
questionário estará disponível em breve no
site do Sindicato (www.bancariosma.org.
br). Sua participação é indispensável!
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