
www.bancariosma.org.br • Maranhão, setembro de 2018 • Ano 21 • Nº 245

Jornal

bancariosmaranhao @seebma seebma_OFICIAL bancariosma (98) 98728-0724

resoluções cgpar

resoluções impostas 
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saúde dos bancários
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esporte, lazer e 
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CONTRAF-CUT E CONTEC 
'ressuscitaM' imposto 
sindical na surdina

▶ PÁGINA 2

▶ PÁGINA 4 ▶ PÁGINA 6

memória - 7 anos sem david
Há sete anos, no dia 14/08/2011, falecia o então presidente do 
SEEB-MA, David Barros, aos 47 anos de idade, bancário de luta e 
comprometido com a defesa dos direitos da categoria. • PÁG. 5

comissão de 
ética será 
eleita no dia 
22/09 • P. 3

▶ PÁGINA 2

por taxa negocial, 
contraf-cut e contec 
enterram greve dos 

bancários

seeb-ma apresenta 
prestação de contas 
do 2º trimestre/2018

▶ PÁGINA 3

CAMPANHA SALARIAL
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campanha NACIONAL DOS BANCÁRIOS

comando nacional, liderado pela contraf/cut 
e pela contec, enterra a greve dos bancários 

C om uma campanha forte em fa-
vor dos bancos, repleta de elo-

gios à rebaixada proposta da Fenaban, o 
Comando Nacional dos Bancários, lide-
rado pela Contraf-CUT e pela Contec, 
conseguiu fazer com que a maioria dos 
sindicatos pelegos aprovassem o aumen-
to salarial pífi o de 1,18% e o nefasto acor-
do bianual em assembleias realizadas na 
quarta-feira (29/08), em todo o país. 

Porém, com autonomia e resistên-
cia, os bancários do Maranhão, Rio 
Grande do Norte, Bauru, Brasília 
(BSB), dentre outros, rejeitaram a pro-
posta dos banqueiros e defenderam 
uma greve geral, como única esperan-
ça da categoria por mais conquistas. 

Ocorre que, em mais um golpe con-
tra os bancários, a Contraf-CUT, man-
comunada com a diretoria pelega do 
Sindicato de Brasília, conseguiu – em 
assembleia realizada na quinta-feira 

(30/09), repleta de gerentes – aprovar a 
mesma proposta da Fenaban que havia 
sido rejeitada pelos bancários de BSB 
na quarta-feira (29/08). 

Desse modo, com a aceitação da 
proposta em Brasília, centro tecnológi-
co do BB e da Caixa, a Contraf-CUT 
praticamente desmontou qualquer pos-
sibilidade de greve. 

Vale ressaltar que apesar do lucro exorbi-
tante dos bancos, a Contraf-CUT e a Con-
tec preferiram enterrar a greve, aprovar uma 
proposta rebaixada e entregar os direitos 
da categoria em troca de uma cláusula nos 
acordos coletivos que “ressuscita” o Impos-
to Sindical, descontando 3% dos salários já 
achatados dos bancários para perpetuar as 
benesses de seus dirigentes pelegos. 

Para o SEEB-MA, o nome disso não 
é avanço nem vitória, mas um GOLPE, 
que enterrou não só a greve, mas o sonho 
de novas conquistas para os bancários.  

greve no basa é enterrada, 
após golpe do seeb pará

Em Assembleia realizada no dia 
04/09, em Belém, os bancários do 
Pará aceitaram a proposta rebaixada do 
BASA, enterrando a greve que come-
çaria no banco na quarta-feira (05/09). 
Diante do resultado da votação no Pará, 
que reúne a matriz e o maior número 
de agências do BASA no país, as as-
sembleias do Maranhão e de outros 
estados também decidiram encerrar a 
paralisação, pois uma greve forte se faz 
com unidade e não com isolamento. 
Segundo informações, a Assembleia do 
Pará estava lotada de gerentes. Mesmo 
assim, o placar ficou apertado. Ao todo, 
173 bancários votaram pela aceitação 
da mesma proposta do BASA que ha-
via sido rejeitada na sexta-feira (31/08), 
enquanto 128 ratificaram seu voto con-
trário à assinatura do acordo coletivo 
(ACT) 2018/2020, que – mais uma 
vez – ignora problemas históricos do 
funcionalismo, como plano de saúde, 
PCCR, PLR, dentre outros. Em repúdio 
à decisão do Sindicato do Pará, manco-
munado com o Comando Nacional, o 
SEEB-MA realizou um ato público, no 
dia 05/09 em frente à Superintendência 
do Banco, na Praça Pedro II, no Centro.  

CONTRAF/CONTEC 'ressuscitaM' 0 imposto sindical, agora TAXA NEGOCIAL 

seeb-ma assina convenção coletiva (CCT) 
e acordos aditivos sob protesto

O SEEB-MA assinou a Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT) 

e os acordos aditivos da Caixa, BB, BNB e 
BASA. Embora os bancários maranhenses 

tenham rejeitado as propostas rebaixadas 
da Fenaban e dos bancos públicos, apro-
vando a deflagração de uma greve geral, o 
SEEB-MA foi obrigado a seguir a decisão 
da maioria dos sindicatos do país. Para o 
presidente do SEEB-MA, Eloy Natan, a 
proposta aceita pelo Comando Nacional 
foi insuficiente. “Além do reajuste que mal 
cobre a inflação, o acordo não possui ga-
rantias contra a terceirização no setor ban-
cário, sem falar nos cortes de direitos nos 
planos de saúde, fatores que colocam em 
risco o futuro da categoria” – afi rmou.

O Comando Nacional, liderado 
pela Contraf-CUT e pela Con-

tec,  deu mais um duro golpe nos ban-
cários ao assinar o novo acordo coletivo 
com os banqueiros e o governo. 

Na surdina, sem qualquer transpa-
rência durante as negociações da Cam-
panha Salarial, o Comando inseriu na 
Convenção Coletiva (CCT) uma cláu-
sula que garante uma “taxa negocial” às 

centrais e sindicatos pelegos, espécie de 
desconto obrigatório, que substituirá o 
Imposto Sindical, sem direito à oposi-
ção dos bancários. 

Ao todo, os trabalhadores terão um 
desconto de 3% em seus provimentos, ou 
seja, 1,5% sobre a PLR mais 1,5% sobre 
o salário, valor equivalente ao que era 
descontado na época do extinto Imposto. 

Na prática, para manter suas benesses 

e privilégios, os sindicatos e centrais que 
antes eram dependentes do governo, ago-
ra, viraram escravos dos banqueiros. 

Por isso, não houve greve, não houve 
luta nem qualquer conquista na Cam-
panha Salarial 2018. O SEEB-MA, 
porém, devolverá o valor descontado 
aos seus associados e lutará na Justi-
ça pela suspensão da cobrança dessa 
taxa abusiva e imoral. 
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Balanço patrimonial, demonstrativo de 
superávit e resultado do 2º trimestre

convocação

SEEB: assembleia para eleger o 
conselho de ética será no dia 22

O SEEB-MA convoca os bancá-
rios maranhenses para a Assembleia 
Geral, que será realizada no sábado 
(22/09) às 14h30, na sede do Sindica-
to, na Rua do Sol, Centro de São Luís.

 O objetivo da Assembleia é eleger 
a Comissão de Ética que compõe o 
Conselho Deliberativo do SEEB-MA 
para o mandato 2018/2021. 

Bancários do interior do Estado te-
rão direito à alimentação, hospedagem 
no alojamento do Sindicato e ressar-
cimento das despesas de transporte 
equivalente à passagem de ônibus.

Compareça!
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ataque aos planos de saúde

Resoluções impostas pelo Governo ameaçam saúde dos bancários

O Governo Temer, por meio das 
resoluções 22 e 23 da CGPAR 

(Comissão Interministerial de Gover-
nança Corporativa e de Administração 
de Participações Societárias da União), 
ameaça seriamente o direito à saúde dos 
empregados das empresas públicas, in-
cluindo os bancários. 

Para se ter ideia, a Resolução 22 proí-
be que os planos de autogestão, a exem-
plo da Cassi, tenham em seus conselhos 
e diretorias representantes ligados a or-
ganizações sindicais, o que enfraquece a 
defesa dos interesses dos trabalhadores. 

Já a Resolução 23, além de proibir a 
inclusão dos pais como dependentes no 
plano de saúde, determinou prazo de 48 
meses, contado a partir de janeiro, para 
que os trabalhadores migrem para um 
sistema paritário de contribuição aos 
planos, sendo 50% para as empresas e 
50% para os funcionários. Vale ressaltar 
que, hoje, os empregados contribuem, 
em média, com 25%, enquanto as em-
presas públicas arcam com o restante.  

Para o SEEB-MA, essas resoluções 
do Governo Temer são nefastas, colo-
cando em risco o equilíbrio fi nanceiro 

da categoria e, sobretudo, a saúde dos 
bancários e de seus familiares. 

“Estamos na luta para derrubar mais 
esse ataque, que viola direitos assegu-
rados nos acordos coletivos, estatutos e 
convenções que regulam as entidades de 
autogestão de saúde. Já existe, inclusive, 
um projeto de lei (PDC 956/2018) visan-
do suspender a resolução 23 da CGPAR” 
– afirmou a diretora Gerlane Pimenta.  

As resoluções foram publicadas no 
Diário Ofi cial da União em janeiro. A 
CGPAR é um órgão vinculado ao Mi-
nistério do Planejamento e Gestão.

O SEEB-MA participou do Dia 
Nacional de Luta em Defesa do Saú-
de Caixa, na quarta-feira (25/07), em 
frente ao Edifício Sede do Banco, em 
São Luís. Na ocasião, os bancários co-
braram do Governo Temer a revogação 
da Resolução 23 da CGPAR. Durante 
o ato, os trabalhadores manifestaram 
apoio ao Projeto de Decreto Legislativo 
(PDC 956/2018), que tem como obje-
tivo barrar esse ataque. Na prática, se a 
Resolução 23 entrar em vigor, o Saúde 
Caixa ficará muito mais caro e exclu-
dente. “Porém, não vamos admitir sem 
lutar” – afirmou o diretor de finanças do 
SEEB-MA, Enock Bezerra. 

saúde caixa

seeb participa do dia de luta 
em defesa do saúde caixa

consulta sobre a cassi

cassi: seeb-ma orienta rejeição da proposta

O s associados da Caixa de As-
sistência dos Funcionários 

do Banco do Brasil (CASSI) vão votar, 
entre os dias 24 de setembro e 5 de ou-
tubro, a proposta de reforma estatutária 
da CASSI já aprovada pela governança 
da Instituição e pelo Banco do Brasil.

O SEEB-MA orienta os bancários 
do BB, no Maranhão, a rejeitarem a 
proposta, que objetiva reduzir os cus-
tos do banco e onerar ainda mais os 
associados, com o aumento da copar-
ticipação, da contribuição mensal e a 
cobrança por cada dependente. 

“Devemos exigir do banco, como 
patrocinador, que arque com os 
custos fi nanceiros para recuperar a 
CASSI, eximindo os associados des-

se ônus que, de modo algum, deram 
causa” – afi rmou o secretário-geral 
do SEEB-MA, Dielson Rodrigues.

Para que o o novo Estatuto entre 
em vigor é necessária a participação 
de metade mais um dos associados 
aptos a votarem e a manifestação 
favorável à proposta de dois terços 
dos votos válidos.

A votação será realizada em três 
canais para todos os associados (ativos 
e aposentados), o que facilita a partici-
pação: no App CASSI, no site CASSI 
e nos terminais de autoatendimento 
(TAA) do Banco do Brasil. Funcio-
nários da ativa terão ainda a opção de 
participar pelo SisBB. Bancário: vote 
NÃO à proposta do BB para a Cassi!

bradesco

seeb-ma cobra fim da revista de bancários no bradesco
O SEEB-MA realizou um ato pú-

blico no dia 17/08, no Bradesco 
da Avenida Magalhães de Almeida, no 
Centro de São Luís. O objetivo foi cobrar o 
fim das demissões imotivadas, do assédio 
moral/sexual e da revista de empregados 
nas unidades do banco, no Maranhão. 

Para o diretor do SEEB-MA e bancário 
do Bradesco, Cláudio Costa, esse proce-
dimento não está previsto nos acordos co-
letivos da categoria nem foi previamente 
discutido com o Sindicato, sendo descabido 
e ilegal. Diante disso, o SEEB-MA cobrou 
explicações do banco e aguarda resposta.
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memória

Lembrando david, ex-presidente do seeb-ma

E ra 14 de agosto de 2011, quando 
logo nas primeiras horas do dia, 

fôramos abalados pela notícia da morte re-
pentina de David. Continuamos abalados. 

Qualquer homenagem, já o dissemos 
em ocasião anterior, será sempre insuficien-
te para fazer justiça ao que representou Da-
vid para o sindicalismo maranhense, parti-
cularmente para a categoria de bancários.

Neste ano, propomos uma homena-
gem diferente. Desafiadora. Desafiadora 
porque, além do respeito e da admiração 
de cada um dos dirigentes, propomos a 
todos os bancários a incorporação do sen-
timento que reconhece e exalta a coragem 
e o senso de justiça de David.

Hão de perguntar: como, então, materia-
lizar essa homenagem?  - Respondemos. A 
começar, com outra pergunta: lembram que 
temos em curso uma Reforma Trabalhista 
que desequilibrou ainda mais as já fragiliza-
das relações trabalhistas brasileiras? Dentre 
os promotores dessa famigerada, estão os 
banqueiros, que, ao mesmo tempo, são fi-
nanciadores do submundo da política bra-
sileira. Financiaram, agora cobram a fatura.

Lembram também que, por conta da 
famigerada, o acordado passa a prevalecer 
sobre o legislado, fazendo pairar ameaças 
várias sobre nossas cabeças? 

Lembram que, agora, por conta da fami-
gerada, os acordos coletivos perderam a ultra-
tividade, que significava a vigência do acordo 
findo até que o novo viesse a ser assinado?

Pois bem, devemos acreditar que, 
após injetarem milhões e milhões na Re-
forma, os banqueiros se redimirão e pas-
sarão a se apresentar como os mecenas 
do trabalhismo brasileiro? Sinceramente, 
não acreditamos! E se não acreditamos, 
cabe aqui retomar a evocação à coragem 
e ao senso de justiça de David. 

É hora de nos reassumirmos, t o d o s, 
bancários que somos, independentemente 

de cargo ou função, e, com coragem inspi-
rada em David, dizermos aos banqueiros e 
aos seus aliados que, neste momento e do-
ravante, os esforços das nossas mentes e dos 
nossos braços igualmente se põem a serviço 
da nossa causa. Ou seja, a serviço da digni-
dade que, vez por outra, alguns acabam por 
se distanciar, até mesmo sem perceber, pre-
sos que estão a conquistas individuais.

É hora de assumirmos o protagonismo 
da luta, com a coragem inspirada em Da-
vid, aliando a incitação contida em Ora-
ção Latina, verdadeiro hino à resistência, 
tomando aqui apenas alguns versos, em 
que César Teixeira assim nos leva todos 
a clamar: “Com as bandeiras na rua / nin-
guém pode nos calar (...) / E quem nos aju-
dará / a não ser a própria gente / pois hoje 
não se consente esperar (...) / Ninguém vai 
ser torturado com vontade de lutar (...)”.

É hora, portanto, de, inspirados na co-
ragem de David, resistirmos permanente-
mente à imposição do patronato de acor-
do válido por mais de 1 ano; resistirmos 
permanentemente aos severos ataques aos 
nossos planos de saúde; resistirmos per-
manentemente ao ataque ao nosso ticket 
alimentação; resistirmos permanentemente 
ao ataque à PLR e à diminuição drástica nos 
quadros dos bancos etc. etc. É hora, portan-
to, de retomarmos permanentemente a luta 
pela valorização salarial, rediscutindo, inclu-
sive, as perdas históricas acumuladas desde 
a era FHC até chegar ao governo atual, sem 
deixarmos de dar destaque à igualmente 
corrosiva política adotada pelos governos 
Lula e Dilma que, em traição à classe tra-
balhadora, contaram com a conciliação 
promovida pelo próprio setor majoritário do 
movimento sindical a lhes dar sustentação.

Inspirados em David, vamos à luta in-
cessante e até a vitória!

*** Por Targino Júnior, bancário da 
Caixa e diretor do SEEB-MA.

banco do brasil

seeb-ma cobra contratação 
de mais bancários para o bb

Em reuniões realizadas nos dias 06 e 
10 de setembro, na sede da Super-MA, 
em São Luís, o SEEB-MA voltou a co-
brar a contratação de mais bancários para 
as agências do Banco do Brasil, no Ma-
ranhão. Segundo o secretário-geral do 
Sindicato, Dielson Rodrigues, existem 
aproximadamente 184 vagas abertas no 
Estado, porém o BB se recusa a repor 
os postos de trabalho perdidos com as 
reestruturações e demissões voluntárias 
impostas pelo banco. “O resultado disso 
tem sido a sobrecarga de trabalho para os 
poucos funcionários que permanecem 
nas agências” – afirmou Dielson. 

Para o presidente do SEEB-MA, 
Eloy Natan, a falta de funcionários é a 
prova de que a reestruturação visa, unica-
mente, a maximizar os lucros do Banco 
do Brasil, em detrimento das condições 
de trabalho da categoria. “Com a reestru-
turação, muitos bancários foram deslo-
cados para os escritórios digitais, desfal-
cando o quadro funcional das agências 
físicas. Quem trabalha nas unidades loca-
lizadas em bairros populosos, como Arei-
nha, Tirirical, João Paulo e Cohab, está no 
limite físico e mental” – criticou. 

Durante as reuniões na Super-MA, o 
SEEB-MA ressaltou o caso da agência 
João Paulo, que chegou a ter 20 funcio-
nários, possuindo, hoje, apenas 12, devi-
do aos deslocamentos para as agências 
digitais, a sobrecarga de trabalho e o ado-
ecimento. Assim como fez com as agên-
cias Tirirical e Areinha, no mês de julho, 
o SEEB-MA cogitou fechar a unidade 
João Paulo, porém a Super-MA garantiu 
que tomará providências urgentes para 
amenizar a situação no local. 

Em caráter emergencial, a Supe-
rintendência do BB se comprometeu 
a enviar, de imediato, mais dois ban-
cários para agência, afi rmando, ainda, 
que solicitará à Diretoria do Banco o 
aumento do quadro de funcionários da 
unidade. Em resposta, o SEEB-MA 
cobrou celeridade quanto a essas medi-
das, mas ressaltou que a solução defi ni-
tiva para esse problema é a realização 
de um novo concurso público para o 
BB, no Maranhão. 
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A 1ª Corrida dos Bancários, realizada no dia 02/09, em 
Imperatriz, foi um sucesso. O evento contou com 

a participação de 250 atletas, sendo 68 bancários, 30 depen-
dentes e 160 corredores da comunidade. Todos percorreram 
os 5 km da prova com muita animação. "Com o tema 'Saúde 
é o que interessa, metas não tem pressa' foi possível alcançar 
o objetivo principal do evento, chamando a atenção para os 
riscos que corremos dentro do nosso local de trabalho, quando 
estabelecemos todo tipo de meta e deixamos de cuidar do prin-
cipal: a nossa saúde" - afi rmou o diretor do SEEB-MA, Cássio 
Valdenor.  Confi ra a lista dos vencedores no site do SEEB-MA,  
www.bancariosma.org.br/paginas/noticias.asp?p=16225.

SÃO LUÍS
O domingo (09/09) amanheceu nublado na Capital, mas 

isso não impediu que cerca de 400 atletas marcassem presença 
na 1ª Corrida dos Bancários – Edição São Luís. Com direito a 
fi sioterapeutas, além da distribuição de água e frutas, a corrida 
de 5 km e 10 km foi aprovada pela categoria e pela comunida-
de. Para o diretor do SEEB-MA, Marcelo Bastos, a corrida foi 
mais que um momento de lazer para a categoria. “Acredito que 
o objetivo principal do evento foi alcançado: promover saúde e 
bem-estar aos bancários e à população. A corrida acabou, mas 
a luta por nenhum direito a menos continua” – afi rmou. Con-
fi ra a lista dos vencedores no site www.eucorromais.com.br.

esporte bancário

seeb promove corrida dos bancários em imperatriz e slz

futebol bancário

bradesco prime é campeão do torneio início 2018
O Bradesco Prime conquistou o tí-

tulo do Torneio Início de Futebol 
Society 2018 realizado no dia 28/08, na 
sede recreativa, no Turu. Na grande final, 
o Prime derrotou o Resenha Caixa nas co-
branças de pênaltis, após o empate por 1 x 
1 no tempo regulamentar. Os gols do jogo 
foram marcados por Vidal (Prime) e Es-
querdinha (Resenha). O destaque do Bra-
desco foi o camisa 10, Rômulo, artilheiro 

da competição com 4 gols. Na disputa pelo 
terceiro lugar, a Caixa Forte levou a melhor 
ao derrotar o Banco do Brasil por 4 x 0, 
com gols de Vitor, Jecé, Ronaldo e Silden. 
Após os jogos, times e atletas receberam 
troféus e medalhas das mãos dos diretores 
do SEEB-MA, que agradeceram a partici-
pação de todos. “Todos estão de parabéns. 
Agora, é hora do 39º Campeonato Bancá-
rio" – afirmou o diretor Marcelo Bastos.

confraternizações

dia do bancário é comemorado com festa no maranhão 

C entenas de bancários prestigiriam 
as festas promovidas pelo Sindi-

cato no dia 28/08 em comemoração ao Dia 
do Bancário. Em São Luís, houve torneio 
de futebol (campeão - Bradesco Prime), 
churrasco gratuito, além das atrações mu-

sicais Pagode do Ivan e Taís Moreno. Já 
em Imperatriz, o campeão do torneio de 
futebol foi o Santander. Após a premiação, 
foi servido um almoço para os presentes, 
ao som de Robson Show e Wellington 
Tigrão. Em Bacabal e Presidente Dutra, 

também não foi diferente. Muita comida, 
bebida e shows para animar os associados. 
Durante as festas, os diretores do Sindicato 
parabenizaram os bancários pelo seu dia, 
ressaltando, também, a importância da data 
para o lazer e integração da categoria.
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novos convênios

seeb-ma firma convênio com a 
fisiogroup e com o inaed

O SEEB-MA  firmou convênio com 
a clínica Fisiogroup, localizada na Ave-
nida Principal, nº 46, Cohatrac V, próxi-
mo ao Colégio Cenaza, em São Luís. A 
partir de agora, os bancários sindicaliza-
dos e seus parentes diretos (cônjuges, ir-
mãos e filhos) poderão realizar consultas 
e atendimentos com desconto de 15% 
nos serviços de fisioterapia, acupuntu-
ra, osteopatia, psicologia e nutrição. O 
SEEB-MA também fi rmou convênio 
com o INAED (Instituto Nacional de 
Educação e Desenvolvimento), que 
oferece descontos de 5 até 20% em 
cursos. O INAED fi ca localizado na 
Avenida Colares Moreira, Edifício 
Business Center, 9º andar, sala 921, 
Renascença. Para mais informações, 
acesse o site do Sindicato ou ligue 
(98) 3311-3522 ou 3311-3513.

banco da amazônia

seeb-ma realiza encontro com 
aposentados do basa

O SEEB-MA promoveu na quin-
ta-feira (23/08) um café da manhã 
para os aposentados do Banco da 
Amazônia, na sede administrativa da 
Rua do Sol, no Centro de São Luís. 

Na ocasião, o assessor jurídico do 
Sindicato, Dr. Diego Maranhão, atua-
lizou o andamento de diversas ações 
coletivas dos funcionários do BASA, 
como as de 7ª e 8ª horas de superviso-
res e coordenadores, PAI, PLR 2017, 
aumento abusivo de plano de saúde e 
previdência complementar. 

Em seguida, o diretor jurídico 
do SEEB-MA, Arnaldo Marques, 
conversou com os presentes sobre o 
tema saúde, direito este que tem sido 
alvo de vários ataques dos banquei-
ros e do Governo Federal. 

O diretor garantiu, por fi m, que 
o SEEB-MA lutará para garantir um 
plano de saúde digno e acessível 
para os bancários ativos e aposen-
tados do BASA “nem que para isso 
seja necessário recorrer à Justiça” – 
fi nalizou.  

internet, mídias sociais e comunicação popular

seeb-ma promoverá oficina de comunicação e 
poder nos dias 21 e 22 de setembro

O SEEB-MA promoverá, nos dias 
21 e 22 de setembro, a 1ª Ofi ci-

na de Comunicação e Poder, na sede ad-
ministrativa do Sindicato, na Rua do Sol, 
Centro de São Luís. 

O evento abordará temas relacionados 
à Internet, mídias digitais, mobilização e 
comunicação popular, com os palestrantes 
Arthur William (jornalista multimídia do 
Núcleo Piratininga de Comunicação/RJ), 
Emílio Azevedo (fundador do jornal popu-

lar Vias de Fato/MA) e Ed Wilson Araújo 
(jornalista, professor da UFMA e presi-
dente da Associação Brasileira de Rádios 
Comunitárias - Abraço/MA). 

Bancário: faça já a sua inscrição. Preen-
cha a ficha disponível no site do Sindicato 
(www.bancariosma.org.br) e envie para o 
e-mail secretariageral@bancariosma.org.
br. As vagas são limitadas, garanta já a sua! 

Para mais informações, ligue (98) 3311-
3522 ou 3311-3513. Participe! 

saúde bancária

seeb adere à campanha setembro amarelo

O SEEB-MA já aderiu à Cam-
panha “Setembro Amarelo”, 

alertando a categoria bancária sobre a 
realidade do suicídio e suas formas de 
prevenção. Com as reformas impostas 
por esse Governo corrupto, os bancários 
cada vez mais se sentem ameaçados e 
pressionados em seu ambiente laboral. 

Segundo uma pesquisa realizada 
pela UnB, esse tipo de situação contri-
bui para o desencadeamento de prob-
lemas psicológicos como depressão e 
síndrome do pânico, que levam a pes-
soa 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 iden-
tificar os sinais apresentados nesses casos. 

Os principais sintomas são depressão, 
desesperança, desamparo, desespero e 
isolamento. Ao perceber esse tipo de com-
portamento, é importante seguir as se-
guintes dicas:

-Psicoterapia;
-Consultar um nutrólogo;
- Apoio familiar;
- Suporte espiritual;
- Não se isolar;
- Evitar filmes e programas negativos.
Vamos lutar por uma causa que é de 

todos. Qualquer dúvida ou se estiver pre-
cisando de ajuda, ligue 144.



OS SENADORES DO MARANHÃO, EDSON 
LOBÃO, JOÃO ALBERTO E ROBERTO ROCHA 
VOTARAM PELA APROVAÇÃO DA REFORMA 
TRABALHISTA, PELA REJEIÇÃO DAS DUAS 

DENÚNCIAS CONTRA TEMER E SÃO A FAVOR 
DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA.

ESTES DEPUTADOS APROVARAM A TERCEIRIZAÇÃO IRRESTRITA, QUE SIGNIFICA 
SALÁRIOS MENORES, JORNADAS MAIORES E MAIS ACIDENTES NO TRABALHO.

TRAIDORES: ELES VOTARAM CONTRA OS TRABALHADORES!

NA PRÓXIMA ELEIÇÃO, ESTES POLíTICOS 
NÃO MERECEM O SEU VOTO!

DEPUTADOS FEDERAIS QUE VOTARAM PELA APROVAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA

DEPUTADOS FEDERAIS QUE VOTARAM PELA APROVAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO IRRESTRITA

ESTES DEPUTADOS APROVARAM A REFORMA TRABALHISTA, QUE AMEAÇA
DIREITOS HISTÓRICOS COMO CARTEIRA ASSINADA, FÉRIAS, FGTS, 13º SALÁRIO, ETC.
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