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banco do brasil

vitória! justiça manda bb incorporar funções de caixas no ma

V

itória! Em sentença proferida na
quinta-feira (09/12), a Justiça do
Trabalho (JT) determinou a incorporação
da gratificação dos caixas do Banco do
Brasil que já exerciam a função por 10
anos ou mais, antes da entrada em vigor da
Reforma Trabalhista, em 2017.
Na decisão, o juízo ordenou, também,
que o BB pague as gratificações de forma
retroativa a esses bancários, isto é, desde
a supressão até a efetiva incorporação da
função, com reflexos sobre férias + 1/3,
13º salário, horas extras, DSR, FGTS, li-

cenças-prêmio, PLR, INSS, Previ, etc.
A JT ainda condenou o Banco do Brasil
a pagar a VCP (Verba de Caráter Pessoal),
por um período de 120 dias, aos caixas
executivos não abrangidos pelo direito de
incorporação, bem como os reflexos sobre
as demais verbas trabalhistas.
“Trata-se de uma vitória maiúscula, que
resguarda os direitos dos caixas do Banco
do Brasil, não apenas garantindo a gratificação, mas incorporando-a aos salários dos
funcionários que exerceram a função por
mais de 10 anos até 2017. Parabéns à Jus-

caixa econômica

vitória! bancários da caixa recebem cheques

V

Diretor Enock Bezerra (à dir.) entregou
cheques a beneﬁciários da ação.

itória! Os bancários da Caixa, beneficiários da “Ação de Conversão de LP e APIP”, receberam seus cheques
no sábado (27/11), durante a Assembleia de
Previsão Orçamentária, na Sede Recreativa
do SEEB-MA, no Turu. Na ação vitoriosa
ajuizada pelo Sindicato (processo nº 1697305.2014.5.16.0022), a Justiça determinou a
incorporação das horas extras, habitualmente prestadas, na base de cálculo da LP (licença-prêmio) e da APIP (ausência permitida
por interesse particular), quando convertidas
em espécie. Parabéns, bancários da Caixa!

encontro da frente nacional de oposição bancária

fnob: resistência e defesa dos bancários

A

Diretoria do SEEB-MA participou em peso do Encontro da
Frente Nacional de Oposição Bancária
(FNOB), realizado nos dias 4 e 5 de dezembro, em São Paulo. Na oportunidade,
bancários do Maranhão, do Rio Grande
do Norte, de Bauru, da oposição do Pará,
de Pernambuco e do Rio Grande do Sul
foram unânimes sobre a necessidade de
se criar uma entidade de oposição que,
realmente, defenda os interesses dos ban-

cários, combatendo as demissões, as perdas salariais, as reestruturações, o assédio
moral, a pressão por metas, a precarização dos planos de saúde, a crise nos planos de previdência, entre outros prejuízos
que foram acertados em conjunto pelos
banqueiros, governos, sindicatos e confederações pelegos. "Pela criação de uma
entidade de resistência e defesa dos bancários, vamos à luta" - afirmou o diretor
do SEEB-MA, Alberto Félix.

tiça do Trabalho e obrigado aos bancários
que sempre confiaram no Sindicato na luta
por nenhum direito a menos” – afirmou o
presidente Dielson Rodrigues.
Para o diretor do Sindicato e bancário
do Banco do Brasil, Rodolfo Cutrim, a
decisão escancara, ainda, a perversidade
do BB em operar mais uma reestruturação
descabida, “que atacou não só os caixas,
mas toda uma rede de prestação de serviço,
fechando agências e desligando milhares
de colegas em nome do lucro. Sem dúvida,
foi uma grande vitória” – finalizou.
pandemia

sindicato adota o passaporte
vacinal em suas sedes
O SEEB-MA decidiu adotar o passaporte vacinal em suas sedes administrativa e recreativa, em São Luís, e na
sede regional, em Imperatriz.
O objetivo da medida é resguardar
a saúde e a vida dos(as) associados(as),
diretores(as) e funcionários(as), aumentar a segurança sanitária e minimizar o
risco de transmissão do coronavírus nas
dependências do Sindicato.
O SEEB-MA aceitará como comprovantes de imunização (passaporte),
a carteira física de vacinação ou o cartão virtual emitido pelo site ConecteSUS (https://bit.ly/3qHUJRK).
Os(as) bancários(as) que, por recomendação médica, não puderam tomar
a dose única ou as duas doses da vacina,
deverão, obrigatoriamente, utilizar a máscara para entrar nas sedes do Sindicato.
“Adotamos o passaporte como forma
de proteger a categoria, tendo em vista
que a pandemia ainda não acabou. Contamos com o apoio e a compreensão de
todos” - afirmou a diretora Lívia Morais.

campanha de sindicalização

sindicalize-se e concorra a prêmios

O

SEEB-MA lança a Campanha
de Sindicalização 2021/2022
com o intuito de integrar, de forma efetiva,
os bancários ainda não filiados ao Sindicato que representa a categoria bancária no
Maranhão. Com o objetivo de estimular
o ingresso de novos associados, o Sindi2
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cato sorteará 1 (um) notebook Dell Inspiron 15, core i7 e 1 (um) IPhone 11, entre
os bancários sindicalizados no período de
01/07/2021 a 28/01/2022. A entrega dos
prêmios ocorrerá durante o Encontro Estadual dos Bancários, no dia 29/01/2022,
na Sede Recreativa da categoria, no Turu.
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Balanço patrimonial, demonstrativo de
superávit e resultado do 3º trimestre
Para conferir o balanço analítico do 3º trimestre de 2021, acesse o Portal da Transparência no site do SEEB-MA.

orçamento 2022

BANCÁRIOS APROVAM PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA PARA 2022

Em Assembleia Geral realizada no sábado (27/11), na Sede Recreativa, no Turu, em
São Luís, os bancários maranhenses aprovaram – por ampla maioria – a previsão orçamentária do Sindicato para o exercício de
2022. AAssembleia foi transmitida pelas redes sociais e todos que participaram tiveram
a oportunidade de conversar com a Diretoria
sobre as receitas e as despesas do Sindicato.
Para o Diretor de Finanças do SEEB-MA,
Amilton Fernandes, a aprovação da previsão
orçamentária ressalta, mais uma vez, a transparência, o respeito com as contribuições dos
associados, bem como o equilíbrio financeiro
do Sindicato, apesar da inflação elevada, do
alto índice de demissões nos bancos, da falta
de novos concursos e dos ataques do Governo Federal aos direitos dos trabalhadores.
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■ Campeonato Bancário

Caixa Forte é campeão do 42º Campeonato Bancário
de São Luís nas categorias livre e máster

Basa: vice-campeão livre

Time do Caixa Forte venceu o Basa por 6 X 2 e
comemorou o título de campeão da categoria livre!

Itaú: terceiro lugar livre

Artilheiro (livre): Igor - Caixa Forte (21 gols)

Melhor defesa (livre): Caixa Forte

Basa/Bradesco: vice-campeão máster

Caixa Forte bateu o Basa/Bradesco por 3 x 1 e faturou,
também, o título de campeão da categoria máster!

BnbExtracaixa: 3º lugar máster

Disciplina (máster): Caixa Forte

Artilheiros (máster): WW e Hugo (Caixa Forte)
Melhor defesa (máster): Basa/Bradesco

regional imperatriz

bancários doam uma tonelada de alimentos

O

Entrega das cestas contou, ainda, c
om a presença dos dirigentes sindicais,
Miguel, Araújo, César e Tatiane.

Disciplina (livre): Basa

SEEB-MA promoveu mais uma
edição do projeto "Um dia sem
fome", em Imperatriz. Na ocasião, uma tonelada de alimentos foi arrecadada, resultado
da doação de bancários que estão participando do 10º Campeonato Regional de Futebol da categoria. As instituições agraciadas
foram as Irmãs Teresianas e a Paróquia de
São Judas Tadeu, que cuidam de projetos
voltados para pessoas carentes. Para o diretor
Cássio Valdenor, a solidariedade é uma marca do Sindicato, que participou, também, da
Campanha "Natal Sem Fome".

José Sales e Fábio Miranda (BnbExtracaixa) - 5 gols

solidariedade

seeb-ma participa da
campanha natal sem fome

O

SEEB-MA participou mais
uma vez da Campanha "Natal
Sem Fome", no Maranhão. Em meio às
necessidades urgentes da população os
bancários colocaram a solidariedade, a
esperança e a empatia em prática, ajudando o próximo com doações. Com o
apoio de outras entidades, a Campanha
arrecadou alimentos não perecíveis, materiais de higiene, além de valores ﬁnanceiros, que serão destinados a instituições de caridade. Parabéns, bancários!

itaú

seeb-ma cobra condições dignas de trabalho

O

SEEB-MA cobra condições dignas
de trabalho nas agências do Itaú, em
São Luís. Nas últimas semanas, bancários e
clientes das unidades Cohab, Cohama, Renascença, Rua Grande e Rua da Paz sofreram
com o calor, devido a problemas nos aparelhos
4
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de ar-condicionado das agências. “É um absurdo, que um banco que lucrou mais de R$ 20
bilhões somente nos nove primeiros meses do
ano, não invista em infraestrutura. Caso essas
falhas persistam, vamos paralisar as atividades
dessas agências" - afirmou a diretora Gerlane.

EXPEDIENTE

Sindicato cobrou e o Itaú suspendeu as
atividades da agência Cohama, em São Luís.
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