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TRABALHADORES, UNI-VOS!
GARANTIA
DE
DIREITOS
PARTICIPAÇÃO
E
ORGANIZAÇÃO

AUTONOMIA
E
INDEPENDÊNCIA

Os bancários são uma categoria que pertence à classe dos trabalhadores!
O diálogo e a nossa organização são fundamentais para nos reconhecermos
como uma classe e nos conscientizarmos de que, no mercado de trabalho,
devemos sempre estar unidos para lutar contra as imposições do Capital.
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	Reforma assombra de novo!
Diretoria do SEEB Blumenau e Região

O SEEB Blumenau
e Região tem enfrentado o
poder econômico ou, mais
precisamente, os banqueiros,
para manter os direitos da
categoria.
Não bastassem as lutas dos trabalhadores contra
a Terceirização e à Reforma
Trabalhista, que foram pa-

Com o clima quente do
segundo turno das eleições,
principalmente para Presidente, há cogitações, e que
não devem ser descartadas,
de o atual governo embalar
as discussões sobre a reforma
e mesmo aprová-la antes do
fim do recesso parlamentar
na Câmara dos Deputados.

O Governo quer levar à votação nos plenários
da Câmara dos Deputados, e
do Senado, se der, o projeto
aprovado em comissão especial da Câmara no primeiro
semestre de 2017.
Os trabalhadores têm
que barrar essa Reforma,
sob pena de a maioria não

trocinadas pelas empresas
multinacionais, pelos conglomerados econômicos e
pelos banqueiros, para flexibilizar a CLT e as leis que
protegiam os trabalhadores,
chega novamente a intenção, e agora com precisão,
de reformar a Previdência
Pública de nosso País.
A Reforma da Previdência que vem pela frente,
e que apunhala os trabalhadores, acaba com a aposentadoria dos brasileiros e das
brasileiras, e atende tão somente as exigências impostas pelo mercado financeiro,
ou seja os bancos.

A Proposta de Emenda Constitucional ((PEC
287/2016)) para reformar
a Previdência foi arquivada
depois que os trabalhadores
e trabalhadoras pararam o
Brasil e deram um recado
aos parlamentares, deixando
bem claro que não aceitariam
o fim do direito de se aposentarem.
O próprio Governo,
no entanto, já concedeu entrevistas dizendo que pode
suspender a intervenção militar que acontece no Rio de
Janeiro para votar a Reforma
da Previdência ainda neste
ano de 2018.

conseguir se aposentar, conforme o outdoor acima instalado no Sindicato. E, naturalmente, as coisas ficam bem
mais difíceis de barrar quando a maioria dos parlamentares não representa os trabalhadores, e sim as grandes
empresas, os patrões, as
multinacionais, e principalmente os banqueiros que
são os maiores interessados
na Reforma da Previdência,
para vender a previdência
privada e enterrar a pública.
Por isso, nunca vote
em candidatos que votam
contra os interesses dos trabalhadores! Pensemos nisso!
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SEDE CAMPESTRE
02 de novembro
sexta-feira
feriado
sede fechada.

X COSTELAÇO
10 de novembro
sábado, 9 horas
torneio de futebol
na sede campestre.

ASSEMBLEIAS
28 de novembro
quarta-feira, às 18h30
previsão e suplementação
orçamentárias, no SEEB.
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contribuição negocial

SEEB ajuíza ações

O Sindicato ajuíza
ações coletivas de cobrança
de horas extras
O SEEB Blumenau
e Região vai ajuizar ações
coletivas, de substituição
processual, de cobrança de
horas extras em prol dos
bancários sindicalizados.
Os três advogados
trabalhistas do SEEB estão
finalizando a elaboração
das petições iniciais para o

ajuizamento
das
ações
que vão cobrar horas
extras, consideradas a
sétima e a
oitava horas,
para empregados que estão enquadrados irregularmente, exercendo função de
confiança nos bancos públicos e privados.
A entrada das ações
na Justiça do Trabalho deve
se dar até, no máximo, dia
30 de novembro, a fim de
garantir o pleno direito aos
bancários filiados que exercem função de confiança em
todas as unidades dos bancos da base ao SEEB.

Contribuição negocial
SEEB delibera pela
devolução da contribuição
negocial aos bancários filiados.
Com o fim
do Imposto Sindical na reforma
trabalhista,
o
acordo aprovado
pelos bancários
de todo o País
em assembleias,
inclusive
de
aprovação
das
contrapropostas dos bancos,
prevê a Contribuição Negocial de 1,5% sobre o salário
e a PLR dos bancários, com
teto sobre cada qual.
O SEEB já decidiu
que fará a devolução de

70% do valor cobrado dos
filiados, correspondente à
parte do Sindicato, àqueles
que se manifestarem por escrito, em formulário próprio, a ser confeccionado,
haja
vista que o SEEB
precisa aguardar
homologaçã
do
acordo entre Fenaban e Contraf
no Tribunal Superior do Trabalho.
Assim, informamos
aos filiados para que aguardem até decisão final do TST,
em relação à contribuição
negocial, para que possamos determinar o formato
de como serão devolvidos os
70% destinados ao SEEB.

Sindicato alerta sobre vendas ilegais

O SEEB Blumenau
e Região, pela sua assessoria jurídica, vem novamente
alertar os bancários quanto
a procedimentos irregulares
que vêm acontecendo nos
bancos.
Esses
procedimentos acontecem porque os
bancários, muitas vezes, são
forçados a empurrar produtos aos clientes, como se
fosse o melhor investimento,
para bater as tais metas. A
cobrança é insistente, e di-

ante da
dificuldade de
efetivar
a venda,
alguns
bancários relatam que estão sendo
obrigados a fugir dos princípios éticos e morais, para
evitar demissões, por não
bater as metas.
Bancários chegaram a
relatar que têm sido obrigados a incluir entre os papéis
a serem assinados pelos clientes proposta de aquisição
de seguro, de título de capitalização, mudanças de valores de cestas de produtos,
venda casada, entre outros,
sem o ciente do cliente.

Quando a denúncia
do cliente vai ao SAC, à ouvidoria, ao Banco Central,
ainda que o bancário diga
que era orientação de seus
superiores, o banco não quer
nem saber. Pois é aquela
velha história: enquanto
não vem à tona, tudo bem,
os bancos fecham os olhos,
mas se der complicação,
responsabiliza o bancário,
que teria descumprido os
manuais internos, pagando
com uma demissão por justa
causa, muitas vezes. Essa é
a situação vivida por muitos bancários, pressionados pelos bancos a vender a
qualquer custo e, assim, bater as metas diárias, “relâmpago” ou mensais, que tanto

atormentam no dia-a-dia a
categoria bancária.
Os bancários estão
adoecendo pela pressão
insana dos bancos em aumentar sua lucratividade.
E muitos bancários já vêm
sentindo as consequências,
principalmente
emocionais, para conseguir atender
às imposições de metas dos
bancos.
A diretoria do SEEB
orienta o fiel cumprimento
dos manuais de procedimentos dos bancos, a fim de que
não venha caracterizar uma
justa causa para demissão.
Formalize sua denuncia ao Sindicato para subsidiar nossa cobrança às instituições financeiras.
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sede campestre

Sindicato promove X Costelaço
O tradicional Costelaço dos bancários é promovido pelo Sindicato
na sede campestre dos
bancários.
O Evento será realizado dia 10 de novembro,
sábado, com início às 9
horas, com um torneio de
futebol suíço.
As inscrições das
equipes ao torneio podem
ser feitas por e-mail, dire-

tamente ao Sindicato.
As inscrições ao
Costelaço se darão até o dia
5/11, a partir das relações
de nomes de bancários filiados entregues nas agências, para confirmações,
com possibilidade de o
bancário levar 1 dependente.
O valor por bancário
filiado e dependente é R$
25,00 cada um.

E mais informações
constam do cartaz de divulgação do Evento, afixado
em cada unidade bancária,
com o nome do responsável pela confirmação em
cada agência.

Sede campestre é dos bancários filiados
Bancários filiados
do SEEB têm espaço de
lazer para utilizar com
seus dependentes!
A sede campestre é
um amplo espaço de lazer,
com mais de 27 mil m2,
localizada na Rua Adolfo
Schwans, 275, na Itoupava
Central, em Blumenau.
O local conta com
uma infraestrutura para

atividades gastronômicas,
de formação, esportivas,
culturais e de lazer.
Os bancários podem
conhecer os espaços da
sede com seus familiares,
mas somente os bancários
filiados têm direito a fazer
reservas para seus eventos
na sede campestre, e a utilização da piscina também
somente aos bancários fili-

ados e seus dependentes
com carteirinha de saúde.
As reservas de
churrasqueiras devem ser agendados somente pelos
bancários filiados
e a atividade deve
se referir a ele ou
a seus dependentes. Pois não é permitido reserva para

festas de terceiros ou de
quaisquer outros. Leia o
regulamento no site!

Bancários renovam carteira de saúde
Bancários renovam
carteira de saúde para uso
da piscina
Os bancários filiados ao SEEB, assim como
seus dependentes, devem
renovar a carteirinha de
saúde para fazer uso da
piscina da sede campestre.
Com a aproximação
do Verão, o Sindicato orienta para que seja procurado um médico de sua es-

colha para o devido exame
e emissão de atestado de
saúde para uso de piscina.

Feito isso, basta levar o
documento ao SEEB, na
Rua Cel. Vidal Ramos,
282, centro, para
r e n o vação da
carteirinha.

dem levar ao Sindicato,
além do atestado, foto 3x4
colorida sua e de seus dependentes, para imediata
confecção da carteirinha
para uso da piscina.

Renove ou faça o
quanto antes a carteirinha
de saúde, pois assim eviOs fili- tam-se transtornos de úlados que tima hora.
não têm
a carteiriO SEEB tem expedinha po- ente das 8 às 17 horas.
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