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 O Sindicato, ao lado dos bancários de todo o 
Brasil e demais categorias, sempre esteve e estará 
lutando contra a reforma da Previdência, pela 
anulação da reforma trabalhista, em defesa dos 
bancos públicos, pelos nossos empregos e direitos 

e por novas conquistas! E também 
pela democracia.

Temos muitos desafi os, depois 
do desmonte trabalhista imposto 

Garante Direitos!SINDICATO FORTE

pelo Congresso e pelo Governo Temer, mais do que 
nunca vamos precisar de muita união, organização 
e mobilização.

O Sindicato espera você de portas abertas! Associe-se, 
venha para os atos, para as assembleias e utilize 
tudo que o Sindicato oferece de bom. Juntos, vamos 
virar o jogo e retomar os rumos de País Democrático 
e melhor para todos!
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Pesquisas mostram o povo descrente, sofrendo 
com os projetos de um Governo, que esta des-
truindo o patrimônio nacional, acabando com 
empregos, reduzindo direitos, desmontando o 
Estado e sucateando os serviços públicos. Porém,  
tudo com o aval dos deputados e senadores que 
são, na maioria, representante dos banqueiros, 
dos empresários, bancadas que não têm compro-
misso com a classe trabalhadora. 

Este ano, além das lutas por direitos e novas 
conquistas, gerais e específi cas é ano de elei-
ção e precisamos eleger representantes dos 
trabalhadores na presidência, governo estadual 
e Congresso Nacional! Neste sentido, o Sindi-
cato recomenda: nenhum dos parlamentares que 
votaram a favor da reforma trabalhista e da 
terceirização deve voltar ao Congresso Nacional.

No dia 31 de agosto vence o acordo de dois anos 
que, até agora, garantiu aos bancários e bancárias 
uma série de direitos que estão ameaçados pela 
nova legislação trabalhista feita de encomenda por 
Temer para banqueiros e empresários.

O sindicato está realizando reuniões nas agências 
de Cuiabá, Várzea Grande e do interior do Estado, 
chamando a atenção da categoria para os desafi os 
da Campanha Nacional dos Bancários de 2018.

Neste momento, é imperioso participar do 
Sindicato e da luta por empregos, salários, 
manutenção de todas as nossas conquistas que 
estão previstas na Convenção Coletiva de Trabalho 
e garantir avanços. Mas, só com a força que a 
união dos trabalhadores tem – poderemos barrar 
a retirada de direitos e garantir direitos que há 
mais de 30 anos foram conquistados com muita 
mobilização.

Portanto, colegas bancários e bancárias, mais do 
que nunca, sindicato forte e categoria unida signifi ca 
manter empregos, direito a se aposentar, PLR, vales 
refeição, alimentação, 13ª cesta, auxílio-creche e 
fazer a defesa dos bancos públicos. Participe das 
mobilizações, das Assembleias, acesse o site do 
Sindicato, informe-se e fortaleça a os seus legítimos 
representantes. Contamos com você nessa luta!
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Desde o início deste ano, o Seeb/MT vem realizando 
reuniões com funcionários dentro das agências 
bancárias em Cuiabá e em todos os municípios 
que compõe a sua base, com o objetivo de debater 
e dialogar sobre os riscos das reformas promovidas 
pelo Governo Federal que retiram direitos sociais, as 
ameaça de privatização dos bancos públicos e os 
desafi os  da Campanha Nacional de 2018.

 Os diretores do Sindicato, durante as reuniões, 
estão destacando a importância de iniciar a preparação 
da Campanha Nacional dos Bancários de 2018, tendo 
em vista a reforma da trabalhista, em especial o fi m 

A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco 
do Brasil está vivendo um momento especial em seu 
exercício de 2018: as eleições de parte da governança 
da autogestão. As eleições ocorrem entre os dias 16 
e 28 de março e estão inscritas quatro chapas para 
avaliação e votação dos associad@s. 

O Sindicato dos Bancários de Mato Grosso (Seeb/MT) 
apoia Chapa 1 - Em Defesa da Cassi, encabeçada 
por William Mendes, atual diretor de Saúde e Rede 
de Atendimento da Cassi, que concorre à reeleição. 
“William fez um excelente trabalho, representou 
muito bem a categoria bancária. Ele foi a voz dos 
funcionários na diretoria da Cassi”, avalia o secretário 
de assuntos jurídicos do Seeb/MT e funcionário do 
BB, Marcílio Silva de Lima

Segundo o secretário geral do Seeb/MT e também 
funcionário do BB, Alex Rodrigues, a  Chapa 1  foi 
construída pelos sindicatos e pelas entidades asso-
ciativas, representa a unidade nacional do funciona-
lismo e, portanto, é a que está mais capacitada para 
defender os interesses dos trabalhadores. A Chapa 
defende a manutenção da Solidariedade na Cassi 
com custeio do Banco e associados para ativos, apo-

O Seeb/MT e a Contraf-CUT apoiam a Chapa do 
Participante na eleição da Funcef, que ocorrerá em 
abril. No pleito deste ano serão eleitos – para um 
mandato de quatro anos – três diretores, mais dois 
participantes do Conselho Deliberativo e seus 
suplentes, e um participante do Conselho Fiscal e 
seu respectivo suplente.

A chapa é composta pelos candidatos a Diretoria 
Executiva: Fabiana Cristina Meneguele Matheus (SP), 
Emanuel Souza de Jesus (-BA) e Álvaro Augusto 
Hale (DF). Candidatos ao Conselhos Deliberativo 
Selim Antônio de Salles Oliveira (MG) e Valter San 
Martin Ribeiro (SP) e os suplentes Alana Cristina 
Gomes da Silva (SC) e Celeste Cássia da Fonseca (DF). 
E os candidatos ao Conselho Fiscal Carlos Augusto 
da Silva (SP) e o suplente Túlio Roberto Nogueira 
Menezes (CE).

“Esta é a chapa que irá representar os empregados 
da caixa em Nosso Fundo de Pensão. Temos absoluta 
confi ança nos companheiros, por isso pedimos o 
voto de confi ança dos colegas de Mato Grosso”, 
conclama o secretário de fi nanças do Seeb/MT, 
presidente da Associação de Pessoal da Caixa 
Econômica Federal de Mato Grosso - Apcef/MT e 
empregado da Caixa, John Gordon Ramsay.

Para o diretor regional do Seeb/MT e empregado da 
Caixa, Luiz Edwirges, “É  preciso o voto de cada 
empregado da caixa para fortalecer o processo eleitoral, 
pois está em curso uma tentativa de privatização dos 

Seeb/MT intensifi ca reuniões nas agencias
bancárias em Cuiabá e interior do Estado

“Em defesa da CASSI”: Seeb/MT apoia Chapa 1
encabeçada por William Mendes 

Seeb/MT apoia a Chapa do Participante
na eleição da Funcef

da utratividade, que acaba com a renovação automá-
tica de cláusulas sociais como o Ticket de alimentação 
entre outros benefícios. 

“Diante da conjuntura recessiva e da retirada de 
direitos conquistados precisamos fazer uma forte 
Campanha Nacional visando assinar a convenção 
nacional, que tem validade até o dia 31 de agosto, 
portanto, para não fi carmos a mercê das imposições 
dos patrões. Também, mais do que nunca, este é 
momento de fortalecer o nosso sindicato e união da 
categoria. Pois, Só a luta te Garante”, afi rma o presi-
dente do Seeb/MT, Clodoaldo Barbosa.

sentados, dependentes e pensionistas, a ampliação 
e fortalecimento da Atenção Integral à Saúde, através 
da Atenção Primária (APS), Estratégia Saúde da 
Família (ESF), programas de saúde e CliniCassi, 
manutenção do poder dos eleitos na governança da 
autogestão, e a transparência e prestação de contas 
permanente.

Saiba quem são os integrantes da Chapa 1
Em defesa da Cassi 

Diretor de Saúde e Rede de Atendimento:
William Mendes de Oliveira
Conselheiro Deliberativo titular 1:
Fabiano Felix do Nascimento
Conselheiro Deliberativo suplente 1:
Elisa de Figueiredo Ferreira
Conselheiro Deliberativo titular 2:
Fernando Amaral Baptista Filho
Conselheiro Deliberativo suplente 2:
Ana Paula Araújo Busato
Conselheiro Fiscal titular: Diusa Alves de Almeida
Conselheiro Fiscal suplente: Carlomagno Goebel

bancos públicos e uma série de retirada de direitos 
básicos dos trabalhadores por parte de Temer, 
banqueiros e demais aliados. Eles estão de olho nos 
fundos de pensão dos Trabalhadores. O nosso fundo 
é o terceiro maior fundo de pensão do Brasil e um 
dos maiores da América Latina”, aponta.

Orientação
Para Votar os participantes na ativa e assistidos do 

fundo de pensão devem acessar o Autoatendimento do 
portal da Funcef ou o aplicativo da Fundação (dispo-
nível na Apple Store ou na Play Store). O participante 
já cadastrado no portal deverá informar o seu CPF 
e a sua senha. Em seguida, clicar em “Eleições” e 
escolher a chapa que deseja apoiar. Após este último 
passo, ele será convidado a confi rmar o apoio (por 
meio da aba “Apoiar a Chapa”) e receberá a mensagem 
de que sua manifestação foi registrada.

Se o participante não tem e-mail cadastrado no 
portal, poderá fazê-lo ligando para a Central de Rela-
cionamento no 0800 706 9000, de segunda à sexta-
-feira, das 8h às 18h; virtualmente, por meio do Fale 
Conosco na página da Fundação; ou então pessoal-
mente, de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, na 
representação regional da Funcef (Rua do Arouche, 
23, 2ª sobreloja, República).

Fonte: Com informações da Contraf-CUT

“Em defesa da CASSI”: Seeb/MT apoia Chapa 1

Agenda de Reuniões
O bancário que quiser a presença do Sindicato na sua agência pode entrar em contato 

com a entidade e agendar uma visita, ligue no (65) 3623-5333 ou envie solicitação pelo 
whatsapp (65) 99238-7570.
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O ambiente de trabalho nas agências bancárias 
exerce forte pressão sob a categoria bancária, 
podendo ocasionar várias doenças do trabalho, 
chamadas de doenças ocupacionais, cujos danos, 
muitas vezes são irreversíveis para o bancário, com-
prometendo não somente o exercício da profi ssão, 
mas também a vida familiar e social. 

Conforme a Lei nº 8.213/91 (art. 20, II), doença 
ocupacional ou doença do trabalho é aquela 
“adquirida ou desencadeada em função de condições 
especiais em que o trabalho é realizado e com ele 
se relacione diretamente”. No caso do bancário, são 
aquelas que acontecem devido à exposição rotineira 
do profi ssional a agentes nocivos.

De acordo com a secretária de assuntos de saúde 
e condições de trabalho do SEEB/MT, Italina Facchini, 
“Normalmente, a doença atingem os membros 
superiores, devido aos movimentos repetitivos, 
ritmo de trabalho acelerado, postura inadequadas 
ou uso de mobiliários e equipamentos fora dos 
patrões ergonométricos, ainda presentes em vários 
locais de trabalho”, explica. 

As principais doenças que atinge a categoria 
bancária, integrantes do grupo de moléstias da LER 
são: tendinites; tenossinovites; epicondilites; 
síndromes compreensivas de nervos periféricos e 
bursites. É no caso, a LER em atividade bancária 
está prevista no Nexo Técnico Epidemiológico 
Previdenciário – NTEP, que é o cruzamento das 
informações de código da Classifi cação Internacional 
de Doenças – CID-10 e do código da Classifi cação 
Nacional de Atividade Econômica – CNAE que aponta 
a existência de uma relação entre a lesão ou agravo 
e a atividade desenvolvida pelo trabalhador, neste 
caso, pode resultar em  ação de indenização e de 
proteção ao trabalhador. 

Orientação do Sindicato
Se o médico atestar que a doença é decorrente de 

LER/DORT, você deve informar ao Banco que, diante 
do laudo, deve emitir imediatamente uma Comunicação 
de Acidente de Trabalho (CAT). A CAT deve ser emi-
tida no primeiro dia útil após o diagnóstico médico, ou 
seja, após a conclusão de que o trabalhador é ou pode 
ser portador de doença profi ssional ou do trabalho. A 
não notifi cação de doença do trabalho constitui crime 
(art. 269 do Código Penal combinado com art. 169 da CLT).
Leia a matéria completa no site http://www.bancariosmt.com.br

Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e Santan-
der lucraram R$ 64,9 bilhões no ano passado, alta de 
21%. Para este ano, a projeção é de um avanço da 
ordem de 10% nos resultados, mas o número pode ser 
ainda melhor, de dependendo do desempenho do cré-
dito. 

O resultado dos bancos em 2017 impressiona não 
só pelo contexto de atividade econômica ainda fraca 
como pelo fato de ter ocorrido em meio ao ciclo de 
queda da taxa básica de juros (Selic). As margens até 
refl etiram o juro menor, mas a queda nas despesas de 
provisão contra calotes mais do que compensou esse 
nos balanços de 2017.

Para analistas, a retomada do crédito e a continuida-
de da queda da inadimplência devem garantir mais um 
ano de lucros em alta. A expectativa é de um resultado 
combinado de R$ 71,4 bilhões dos quatro bancos, con-
siderando o ponto médio das estimativas divulgadas 
pelas instituições e cálculos de analistas.

A resistência dos trabalhadores à reforma da 
Previdência foi vitoriosa e levou o governo ilegítimo 
de Michel Temer a recuar. No entanto, na mesma 
data em que a reforma deixou de ser prioridade, dia 
19 de fevereiro, nova pauta incluindo 15 projetos da 
área econômica revela que os golpistas agora reforçam 
as privatizações, atacando o Fundo Soberano e 
funcionamento do Banco Central, entre outros itens.

“Tivemos uma conquista no caso da Previdência, 
mas precisamos continuar vigilantes, porque a ofensiva 
aos direitos e ao patrimônio dos brasileiros não vai 
parar; pelo contrário, será intensifi cada pelos golpistas”, 
afi rma a coordenadora do Comitê Nacional em Defesa 
das Empresas Públicas e representante dos empre-
gados no Conselho de Administração da Caixa, Rita 
Serrano.

Privatizações – Assim como ocorreu com a Previ-
dência, o projeto de repassar a Eletrobrás ao setor 
privado deverá incluir campanha nacional em defesa 
da proposta. Ele está entre os mais ambiciosos do 
governo Temer nas privatizações, mas muitas outras 
empresas estão na lista, entre elas a Caixa, com 
seus ativos, como a Lotex, seguros e cartões.

Atenção bancário com
LER/DORT ou suspeita,
procure o Sindicato!

Bancos lucram mesmo
em época de crise

Recuo na reforma da Previdência é vitória, mas 
governo aumenta ofensiva às empresas públicas

No dia 19.02, o Seeb/MT marcou presença na mobilização contra a “reforma” da Previdência
com faixa estampando a cara dos deputados federais.

Já a autonomia do BC foi debatida nas eleições 
de 2014 com o argumento de que uma menor inter-
ferência do Executivo seria positiva, mas o tema é 
bastante polêmico, já que a instituição não pode ser 
usada para benefi ciar interesses privados.

“E o fi m do Fundo Soberano, proposto pelos golpis-
tas, prejudicaria o desenvolvimento de várias regiões 
importantes do País, entre as quais o Nordeste, Norte 
e Centro-Oeste, além dos bancos que administram 
esses recursos, como o BB, BNB, BASA e BRB”, 
avalia Rita.

Novo PDE da Caixa

Um novo plano de demissões voluntárias, anunciado 
no dia 22 de fevereiro, pela Caixa Econômica Federal, 
prepara terreno para a privatização e prejudica 
empregados e o público, avaliam representantes 
dos bancários. O chamado Programa de Desliga-
mento de Empregado (PDE) tem como objetivo, 
segundo o banco, “ajustar a estrutura ao cenário 
competitivo e econômico”. A meta é atingir o limite de 
2.964 funcionários.

Fonte: Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas

Ser sindicalizado garante direitos!
Ser sindicalizado, além de ajudar na manutenção de serviços da entidade como assistência jurídica, 

sede própria, área de lazer, fortalecer a luta da categoria pela preservação de direitos, empregos e 
por melhores condições de trabalho e garantir novas conquistas.  

Mas, ser sindicalizado garante também mais direitos e dinheiro ao traba-
lhador. É o que revela estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (Ipea). Por meio da comparação das médias das 
remunerações diretas (referentes a setembro de 2015), 
verifi cou-se uma diferença de R$ 562,28, em termos 
absolutos, em favor dos sindicalizados, ou 33,5%, em 
termos relativos.

Sindicalize-se. Preencha a fi cha de sindicalização, 
entregue a um dirigente ou na sede do Sindicato, e conte 
você também com todas as vantagens que só o sócio da 
entidade possui. Também é possível preencher a fi cha 
no site:
http://www.bancariosmt.com.br/Filiese.aspx
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No Brasil e no mundo inteiro o dia 8 de março – Dia Internacional da 

Mulher é uma data necessária para construir a luta contra os assédios, pela 

igualdade salarial entre homens e mulheres. 

Em cada país, as mulheres estão fazendo reivindicações diferentes. Mas, 

de uma forma geral, as mulheres discutem o fi m da violência de gênero, as 

disparidades salariais entre homens e mulheres, a independência fi nancei-

ra feminina e até mesmo a liberdade de reprodução.

No Brasil, várias categorias lançaram, no dia 24 de fevereiro, a Jornada 

de Luta das Mulheres em Defesa da Democracia e dos Direitos. A jornada, 

construída pela Secretaria Nacional da Mulher Trabalhadora da CUT, em 

parceria com as entidades e movimentos de mulheres, será desenvolvida 

até o dia 1° de maio. Durante este período, ocorrerão seminários, rodas de 

conversa e formações sobre os direitos das mulheres, democracia e deba-

tes sobre as reformas trabalhista e da Previdência. 

As mulheres são as que mais sofrem com os retrocessos nas políticas 

públicas e em áreas essenciais como saúde e educação. A PEC do teto 

(Proposta de Emenda Constitucional 55), por exemplo, vai afetar a vida 

de toda a população brasileira, ao estabelecer o congelamento dos gastos 

públicos nos próximos 20 anos.

Desemprego continua maior entre as mulheres

F e m i n i c í d i o :
Machismo mata todos os dias

8 de março
Luta Mundial das mulheres por igualdade

de diretos na vida e no trabalho

F e m i n i c í d i o :F e m i n i c í d i o :

de diretos na vida e no trabalho

 “8 de março é uma data para lembrar tudo 
o que conquistamos, mas é preciso que seja 
uma data de Luta para avançar por igualdade 
plena entre homens e mulheres e principal-
mente, combater o machismo e cobrar o fi m da 
violência contra as mulheres”.

Vânia Lúcia Schembek SilvaSecretaria de assuntos da mulher do SEEB/MT 

As mulheres continuam a ocupar a menor fatia do mercado de 
trabalho brasileiro, apesar de formarem a maioria da população 

em idade de trabalhar, segundo dados da PNAD, divulgada 
na sexta-feira (23) pelo IBGE. 

No 4º trimestre de 2017, o percentual de mulheres em 
idade de trabalhar era de 52,4% em todo o país, mas apenas 
45,4% estavam entre a população ocupada e 50,7% 
entre a desocupada.

 Para a CUT, esses dados são apenas um dos refl exos 
da crise econômica instalada no país. Com o Governo Temer 
aumentaram o desemprego em todos os setores e, com 

isso, aumentou o processo de exclusão das 
mulheres que, em sua maioria, já se encontram 
nas ocupações mais precárias, informais, sem 
direitos e sem condições de trabalho.

No Brasil, o quinto país com maior número de homicídios 
femininos em um ranking divulgado pela Organização de 83 
nações. Segundo o Ministério Público oito mulheres morrem 
diariamente por serem mulheres no país. 

Esses números assustadores mostram que Leis de proteção da 
mulher, como a Lei Maria da Penha e a própria Lei do Feminicídio 
são importantes e necessárias para barrar o machismo que mata 
milhares de mulheres todos os dias no Brasil. 

Os homens vão continuar matando as mulheres enquanto o 
patriarcado existir. Ou seja, enquanto prevalecer à ideia é que a 
mulher tem que obedecer, cuidar dos fi lhos, da casa e só. 

Além de aterrorizar, humilhar e oprimir, o machismo também 
mata diariamente. E de maneira cruel. Não há nada de passional 
nesses crimes. Um homem que mata uma mulher, geralmente 
a sua companheira, não carrega paixão em seus atos. Carrega 
desprezo e prazer em subjugar e controlar mulheres. 

A lei federal, que defi ne o feminicídio foi sancionada em 2015 
pela presidenta Dilma Rousseff e transformou em hediondo o 
crime de assassinato quando se aproveita da fragilidade do sexo 
feminino. A pena varia de 6 a 20 anos de prisão e em alguns casos 
pode chegar até 30 anos. “O reconhecimento do feminicídio como 
crime hediondo foi um avanço, mas precisamos de leis ainda mais 
severas para punir esse tipo de crime”, avalia a secretaria de 
assuntos da mulher do SEEB/MT, Vânia Lúcia Schembek Silva.

As mulheres continuam a ocupar a menor fatia do mercado de 
trabalho brasileiro, apesar de formarem a maioria da população 
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O número 180 da Central de Atendimento à Mulher 
é o canal criado para receber denúncias e orientar 
mulheres vítimas de violência. As denúncias 
recebidas são encaminhadas aos sistemas de Segurança 
Pública e Ministério Público de cada um dos estados 
e Distrito Federal. As ligações são gratuitas e o 
serviço funciona 24 horas.
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