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O SEEB-MA promoveu no dia 
11/10 uma Audiência Pública 

em Defesa dos Bancos Públicos, na sede 
do Sindicato, na Rua do Sol, Centro de 
São Luís. O objetivo do evento foi fortale-
cer a luta contra a privatização da Caixa, do 
BB, do BNB e do BASA, medida perversa 
defendida pelo Governo neoliberal do pre-
sidente Jair Bolsonaro, que deseja entregar 
todas as estatais brasileiras ao setor priva-
do, beneficiando banqueiros e empresários 
em detrimento dos interesses da população 
e da soberania nacional. 

Para o presidente do SEEB-MA, Eloy 
Natan, toda a sociedade brasileira deve 
unir forças para defender os bancos públi-
cos, que – diferentemente dos privados – 
não buscam apenas o lucro, mas a justiça 
social por meio da adoção de uma política 
de juros baixos, que possibilitam a aqui-

sição da casa própria, o fi nanciamento da 
agricultura familiar, o investimento em 
saneamento básico, o incentivo ao espor-
te, à cultura e à educação, benefi ciando, 
sobretudo, a população mais carente. 

No fim do evento, todos os participantes 
reforçaram o compromisso de lutar contra 
o desmonte das estatais e contra os demais 
ataques do Governo Bolsonaro, definindo 
os seguintes encaminhamentos: 

1) Propor a criação de uma Frente 
Estadual em Defesa das Estatais com a 
participação de parlamentares estadu-
ais e municipais, além de entidades dos 
movimentos sindical e popular;

2) Constituir um Comitê Estadual, com-
posto pelo SEEB-MA e por entidades as-
sociativas da categoria, a fim de elaborar 
ações em defesa dos bancos públicos; 

3) Organizar atividades de rua junto 

aos benefi ciários de programas sociais e 
comunidades do campo com materiais 
impressos.

Participaram da Audiência Pública 
os deputados federais Zé Carlos, Bira 
do Pindaré e Márcio Jerry; os deputa-
dos estaduais Zé Inácio e Wendell La-
ges; os vereadores Honorato Fernandes 
e Professor Sá Marques; o presidente 
da AEBA, Sílvio Kanner; os dirigen-
tes da AFBNB, Rita Josina e Dorisval 
de Lima; o secretário de comunicação 
da Fenae, Marcos Saraiva; o diretor re-
gional da ANABB, Camilo Rocha; o 
representante da CSP-Conlutas, Saulo 
Arcangeli; a representante do Fóruns 
e Redes de Cidadania, Rejane Franco; 
além de trabalhadores de diversas ca-
tegorias, representantes de sindicatos, 
movimentos sociais e populares.  

audiência pública
participantes firmam compromisso contra o desmonte dos bancos públicos

bradesco

ato contra o assédio moral e o desvio de função

A perversa Reforma da Previdên-
cia do Governo Bolsonaro deve 

ser votada em segundo turno no dia 22 de 
outubro no Senado Federal. A medida, 
apoiada pelo senador maranhense Rober-
to Rocha (PSDB), é considerada o maior 
ataque aos direitos dos brasileiros desde a 
promulgação da Constituição Federal de 
1988. Na prática, se aprovada, acabará 
com o direito à aposentadoria dos traba-
lhadores, principalmente, dos mais po-

bres, mantendo os privilégios dos mais 
ricos e beneficiando os banqueiros com 
seus planos de previdência privada. 

Vale ressaltar que os impactos da Refor-
ma só não serão piores graças à pressão do 
movimento sindical e da sociedade, que 
impediu, por exemplo, o fim do abono sa-
larial e a implantação da capitalização. En-
tretanto, apesar de todas as lutas, os princi-
pais pontos da proposta foram aprovados e 
estão a um passo de virar lei, como: a idade 

mínima para se aposentar de 65 anos para 
homens e de 62 anos para mulheres e o 
aumento do tempo de contribuição para 
se obter a aposentadoria integral (40 anos 
– homens e 35 anos – mulheres).

“Apesar disso, é preciso manter a resis-
tência na defesa dos direitos dos trabalha-
dores, pressionando até o fim os senado-
res na expectativa de que desistam dessa 
Reforma perversa” – afirmou o diretor do 
SEEB-MA, Cássio Valdenor. 

O SEEB-MA realizou um ato pú-
blico no dia 09/10, em frente ao 

Bradesco da Av. Magalhães de Almeida, 
no Centro de São Luís. O objetivo foi pro-
testar contra o assédio moral e o desvio 
de função nas agências e postos de aten-
dimento (PAs) do banco, no Maranhão. 

O assédio, por exemplo, ocorre por 
meio de áudioconferências, nas quais 
os gestores humilham os bancários que 
não atingem os resultados exigidos pelo 

banco. Como se não bastasse, o bancário 
ainda é ameaçado de demissão na frente 
dos colegas, o que tem contribuído para o 
adoecimento dos funcionários.

Outra prática perversa constatada nas 
agências e PAs é o desvio de função. 
“Para se ter ideia, quando um gerente en-
tra de férias, seu substituto não recebe um 
centavo a mais pela ocupação temporária 
do cargo. Isso é inaceitável para um ban-
co que, somente no primeiro semestre de 
2019, lucrou R$ 12,6 bilhões" - criticou 
o diretor  do SEEB-MA e funcionário do 
Bradesco, Cláudio Costa.

Diante disso, o SEEB-MA exige o fim 
do assédio moral e do desvio de função 
no Bradesco, cobrando, sobretudo, res-
peito aos empregados, grandes responsá-
veis pela alta lucratividade do banco.

O SEEB-MA enviou representantes 
para o 4º Congresso da CSP-Conlutas, que 
ocorreu de 3 a 6/10, em Vinhedo (SP). Na 
ocasião, os participantes definiram - por 
unanimidade - que o único meio de enfren-
tar os ataques dos governos e dos patrões é 
a unidade de toda a classe trabalhadora. Para 
o diretor do SEEB-MA, Rodolfo Cutrim, o 
Congresso foi muito importante para enten-
der o cenário de exploração dos trabalhado-
res, “do qual o Governo Bolsonaro faz par-
te, pois ceifa direitos dos mais pobres para 
manter o lucro dos grandes empresários, o 
que precisa ser duramente combatido com 
resistência e luta”. Além de Rodolfo, repre-
sentaram o SEEB-MA os dirigentes: Eloy 
Natan, Gerlane Pimenta, Regina Sanches, 
Claudemir Teixeira e Cássio Valdenor.
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reforma da previdência
reforma está prestes a ser aprovada, mas a luta continuará até o fim!

csp-conlutas
diretores participam do 
congresso da csp-conlutas
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V itória! O SEEB-MA reali-
zou o pagamento da “Ação 

de 7ª e 8ª horas” aos empregados 
que exerciam a função de analista 
da Caixa Econômica, em São Luís. 
A entrega dos cheques ocorreu na 
quinta-feira (03/10), na sede do Sin-
dicato, no Centro da Capital.

Na ocasião, foi oferecido um café 
da manhã aos bancários, que pude-
ram tirar dúvidas sobre o processo 
(2390/2005 da 5ª VT/SLZ) com 
a assessoria jurídica. O valor pago 
diz respeito à parcela controversa da 
ação, que teve sua parte incontrover-
sa paga em 2012. Na presente ação, 

49 funcionários foram beneficiados.
“Com esse pagamento, o pro-

cesso nº 2390 foi praticamente fi -
nalizado. Porém, ele continua para 
alguns bancários, pois entendemos 
ainda haver diferenças que a Cai-
xa deve reconhecer e pagar. Além 
disso, vale lembrar que há um 
segundo processo tramitando na 
Justiça, tendo como benefi ciários 
outros funcionários que exerciam a 
função de analista no banco. Nes-
se caso, também esperamos um 
desfecho positivo” – informou o 
diretor do SEEB-MA e bancário da 
CEF, Raimundo Neto.

Vitória! A Justiça do Trabalho conde-
nou a Caixa Econômica a fazer incidir 
sobre o CTVA a contribuição para a previ-
dência privada - FUNCEF. Dessa forma, 
os salários dos beneficiários da ação (nº 
17262/2016 da 1ª VT/SLZ) passarão a ser 
compostos, também, pela referida verba, 
aumentando, assim, o complemento pre-
videnciário que os funcionários receberão 
na hora da aposentadoria. Quanto aos fun-
cionários que já tinham o CTVA integrado, 
mas tiveram o direito retirado pelo banco, 
a Justiça determinou a reintegração dos va-
lores suprimidos. Para o diretor de finanças 
do SEEB-MA, Enock Bezerra, trata-se de 
uma vitória importante, que assegurará um 
benefício maior aos bancários da Caixa 
que possuem CTVA. Vale ressaltar que o 
processo já transitou em julgado, não ca-
bendo mais recurso. Para mais informa-
ções, ligue: (98) 3311-3516. 

caixa econômica
caixa/funcef: seeb-ma vence 
ação coletiva do ctva 

bancários da caixa recebem pagamento de ação de 7ª e 8ª horas

O s advogados do SEEB-MA e 
do Banco do Brasil, acompa-

nhados pelo presidente do Sindicato, 
Eloy Natan, e pelo representante da Co-
missão de Funcionários do BB, Reis, se 
reuniram na sexta-feira (20/09) com a 
perita que fará os cálculos da parte con-
troversa da “Ação dos Anuênios” (nº 
1942/2004 – 4ª VT/SLZ).

Na ocasião, os representantes apre-
sentaram a ela as principais controvér-
sias do processo, tais como: os refl exos 
na gratifi cação semestral; a compensa-
ção ou não dos valores recebidos a título 
de CTVF e compensação ou não dos 

valores já recebidos a título de anuênio, 
após a supressão do direito pelo banco.

“Durante a reunião, buscamos esclare-
cer os pontos duvidosos do cálculo e nos 
colocamos à disposição para dirimir dúvi-
das futuras, a fim de garantir mais celeri-
dade ao processo” – afirmou Eloy Natan.

Vale ressaltar que o depósito do 
FGTS referente à parte incontroversa 
da ação – recebida pelos bancários em 
2015 – já foi fi nalizado pela Caixa. 
Bancário (a): para mais informações, 
entre em contato com o jurídico do 
Sindicato no plantão, de segunda à 
sexta, ou pelo telefone 3311-3516.

banco do brasil - anuênios

seeb-ma busca maior celeridade ao processo

banco da amazônia

mesa de negociação segue sem avanços

N ão houve avanços na rodada 
de negociação realizada com 

o Banco da Amazônia na quinta-feira 
(19/09), em Belém (PA). Após negar to-
das as reivindicações sobre PLR, PCCS, 
PAI, CHESSAL e assédio moral, o banco 
atendeu de modo insatisfatório ao pleito 
dos funcionários em relação ao plano de 

saúde. Pressionado pelo SEEB-MA e 
pela AEBA, o BASA reajustou o valor 
das faixas de remuneração em 4,31%, 
além da taxa de reembolso do plano de 
saúde em 7,31%. 

Para o diretor do SEEB-MA e ban-
cário do BASA, Arnaldo Marques, o 
aumento do valor do reembolso foi posi-
tivo, mas insuficiente, diante da elevação 
dos custos dos planos de saúde. 

“Porém, vamos continuar lutando por 
outras reivindicações importantes, até 
agora negadas pelo banco, como o fim do 
assédio moral, o adiantamento da PLR 
2019; o piso dos veterinários; a reposição 
dos funcionários que aderiram ao PAI; 
além da implantação do banco de horas. 
Caso contrário, iremos à Brasília pressio-
nar o Governo Bolsonaro ” – afirmou. 

O SEEB-MA promoverá o Curso 
“Concepção, Estrutura e Prática Sindi-
cal II” de 08 a 10 de novembro, na sede 
administrativa do Sindicato, na Rua do 
Sol, Centro de São Luís. O conteúdo 
será ministrado pela diretora do Sindi-
cato dos Bancários do Espírito Santo, 
Rita de Cássia Santos Lima. Bancário 
(a): faça já a sua inscrição online até o 
dia 05/11. É gratuito, participe!

formação sindical
inscrições abertas para o 
curso 'concepção, estrutura 
e prática sindical ii'

especial jurídico
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confraternização

seeb-ma promove festa de dia das crianças

O SEEB-MA promoveu uma fes-
ta em comemoração ao Dia das 

Crianças no sábado, 12 de outubro, na 
sede recreativa do Sindicato, no Turu. 
Durante o evento, a criançada se divertiu 
muito ao som de músicas infantis, brin-
cadeiras com palhaços, além das atra-
ções do parque aquático e de diversos 
brinquedos, como tobogã infl ável, cas-
telo infl ável, pula-pula e piscina de bo-
linhas. Na ocasião, foram distribuídos, 

ainda, salgados, cachorro-quente, mini 
pizza, pipoca, crepes, água, refrigerante 
e suco para a garotada. Para o diretor de 
assuntos socioculturais do SEEB-MA, 
Marcelo Bastos, a festa foi um grande 
sucesso, proporcionando lazer e diver-
são não só para as crianças, mas também 
para as mães e pais bancários, que preci-
sam se desligar da pressão do dia a dia 
no trabalho e confraternizar, passando 
momentos agradáveis com seus fi lhos.

bradesco

seeb-ma realiza reunião sobre o pdv do bradesco

EXPEDIENTE Publicação Mensal · SEEB-MA · Fone: (98) 3311-3500. Tiragem: 5 mil.

banco do nordeste

seeb-ma participa de reunião 
em defesa do bnb e do fne

Os cinco maiores bancos que atuam 
no Brasil lucraram, juntos, mais de R$ 50 
bilhões somente no primeiro semestre de 
2019. Em contrapartida, apesar de todo esse 
lucro, nos últimos 12 meses, Caixa, BB 
e Itaú cortaram mais de 4.500 postos 
de trabalho. Como se não bastasse, os 
bancos seguem fechando agências físi-
cas para investir no atendimento digital. 
Somente o Itaú fechou 199 unidades 
nos últimos meses, seguido do Bradesco 
(119), BB (48) e Caixa (12). “Isso é inad-
missível. Com todo esse lucro, os bancos 
deveriam abrir mais agências, contratar 
mais bancários, melhorar o ambiente la-
boral, garantindo salários dignos aos ban-
cários e atendimento digno a população” 
– afirmou a diretora Gerlane Pimenta.

lucro dos bancos

bancos lucram mais de R$ 50 
bilhões somente no 1º semestre

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, 
confirmou, durante o 10º Fórum da Liber-
dade e Democracia, realizado em Belo Ho-
rizonte (MG), que o Governo Bolsonaro 
pretende fazer uma série de privatizações até 
2020. Estão ameaçadas empresas nacionais 
altamente lucrativas, como o BB, a Caixa, 
o BNDES, a Petrobras e a Eletrobrás, cuja 
venda colocará em risco a soberania do país. 
Vale ressaltar que, somente no primeiro se-
mestre de 2019, essas empresas lucraram 
R$ 60,7 bilhões, o que desfaz a falácia de 
que as estatais são deficitárias e ineficientes. 
Entretanto, mais importante do que os lu-
cros, é a função social dessas empresas. Em 
resumo, se essas estatais forem privatizadas 
quem sofrerá as mais graves consequências 
será o povo. "Por isso, o SEEB-MA conti-
nua firme na luta contra as privatizações e 
a entrega do nosso patrimônio ao capital" - 
afirmou o diretor Dielson Rodrigues.

diga não às privatizações!

governo bolsonaro quer vender 
várias estatais até 2020

O SEEB-MA participou da 56ª Reu-
nião do Conselho de Representantes da 
AFBNB (RCR), nos dias 16 e 17/09, em 
Brasília. Na ocasião, foram discutidas 
medidas para defender o BNB e o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nor-
deste (FNE). Vale ressaltar que tanto o ban-
co quanto o FNE são imprescindíveis para 
o desenvolvimento da região nordestina, 
mas ambos têm sido alvos de constantes 
ameaças de desmonte por parte do Gover-
no Federal. Representaram o SEEB-MA 
na 56ª RCR, os diretores Arnaldo Mar-
ques, Enock Bezerra e Welington Freire.

delegados sindicais

escolhida a comissão que 
coordenará a eleição

Em Assembleia realizada no dia 
11/10, na sede do SEEB-MA, em São 
Luís, os bancários escolheram a comis-
são que conduzirá a eleição dos (as) de-
legados (as) sindicais que exercerão o 
mandato 2020/2021. Foram eleitos os 
bancários: Rodolfo Cutrim (BB), Cláu-
dio Costa (Bradesco) e Jacintho Limei-
ra  (aposentado/Caixa). As eleições para 
delegados sindicais serão realizadas nos 
dias 12, 13 e 14 de novembro, no horário 
das 08h às 18h, nos locais de trabalho. 
Para mais informações, acesse o site do 
Sindicato: www.bancariosma.org.br.

O SEEB-MA realizou no dia 28/09 
uma reunião com os emprega-

dos do Bradesco, na sede do Sindicato, no 
Centro de São Luís. Na ocasião, a assessoria 
jurídica esclareceu as dúvidas dos bancários 
sobre o Programa de Demissão Voluntária 
(PDV) lançado pelo banco. Para a diretora 

do SEEB-MA e funcionária do Bradesco, 
Regina Sanches, a reunião foi de grande 
importância, “pois foi possível fazer todos 
os esclarecimentos necessários para que os 
associados tomassem a melhor decisão so-
bre o PDV, sem que colocassem em risco o 
futuro deles e de suas famílias” – finalizou. 

regional imperatriz

bancários doam mais de uma 
tonelada de alimentos em itz

Em um ato de solidariedade, os partici-
pantes do 9º Campeonato Bancário entre-
garam cestas básicas ao Lar Abrigo João 
XXIII e à Comunidade São Judas Tadeu, 
em Imperatriz. Os alimentos ajudarão mui-
tos idosos e famílias carentes. Parabéns!


