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▶ PÁGINA 2

i encontro estadual dos bancários 2022

encontro no dia 29/01, às 9h, discutirá trabalho 
remoto, saúde, automação e ataques a direitos

caixa econômica

caixa completa 161 
anos sob ataques do 
governo bolsonaro

▶ PÁGINA 2

prestação de contas

confira o balancete 
contábil referente ao
4º trimestre de 2021
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direito dos bancários

bancário têm direito 
à estabilidade pré 
aposentadoria

▶ PÁGINA 3

caixa econômica

bancários da caixa 
recebem o pagamento 
de ação de 7ª e 8ª h
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transparência

assembleia anual de 
prestação de contas 
será no dia 29/01
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bancários

bb: seeb cobra 
conclusão de 
reformas de 
agências
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O SEEB-MA promoverá o I Encon-
tro Estadual dos Bancários 2022 

no sábado (29/01), a partir das 8h30min, na 
sede recreativa da categoria, no Turu, com 
a observância de todas as regras sanitárias. 
O evento contará, ainda, com transmissão 
ao vivo nas redes sociais do Sindicato.

Na programação, debate sobre a con-
juntura, saúde, trabalho remoto durante a 
pandemia, automação, extinção de postos 

de trabalho, Assembleia de Prestação de 
Contas, posse dos delegados sindicais e pa-
lestras que ajudarão a definir as estratégias 
de luta para a Campanha Salarial e contra os 
ataques do Governo Bolsonaro para 2022, 
como a privatização dos bancos públicos e 
a retirada de direitos da classe trabalhadora.

Além disso, os bancários vão discutir 
meios de cobrar dos bancos medidas sani-
tárias mais eficazes para resguardar a saú-

de da categoria contra as síndromes gripais 
(Covid-19, Influenza e seus subtipos), o 
combate ao assédio moral, a pressão por 
metas e às demissões na rede privada.

Vale ressaltar que os bancários do inte-
rior do Estado terão ressarcidos os custos 
com alimentação e transporte, bem como 
garantida a hospedagem durante o evento. 

Bancário (a): compareça! 
Sua presença é essencial.

O SEEB-MA entregou, no dia 27/12, 
os cheques aos Assistentes Administra-
tivos II da Caixa, beneficiários da Ação 
de 7ª e 8ª horas (processo nº 0099800-
19.2006.5.16.0002). O valor recebido pe-
los bancários se refere à segunda parcela 
da ação, cuja parte incontroversa foi paga 
em 2015. A entrega dos cheques ocorreu 
na sede do Sindicato, no Centro de São 
Luís. Para o diretor Enock Bezerra, trata-se 
de mais uma grande vitória em favor dos 
bancários e em defesa da jornada de 6h da 
categoria."Finalizamos o ano com o paga-
mento de mais uma ação de 7ª e 8ª horas 
de muitas que já foram pagas. Por nenhum 
direito a menos, a nossa luta continua. Pa-
rabéns, bancários" - finalizou Enock.

caixa econômica

seeb-ma finaliza 2021 
pagando mais uma ação

i encontro estadual 2022

i encontro estadual definirá estratégias de luta para 2022

caixa econômica

bancários protestam contra bolsonaro nos 161 anos da caixa
A Caixa completou, no dia 12/01, 

161 anos de existência. Para come-
morar a data e protestar contra os ataques do 
Governo Bolsonaro, o SEEB-MA realizou 
ato públicos, em São Luís e em Imperatriz. 

Na ocasião, o Sindicato criticou o des-
monte da Caixa pelo atual Governo; o 
fatiamento da empresa; a venda de áreas 
estratégicas, como a de seguros, e a amea-
ça de privatização dos setores de benefícios 
sociais, das lotéricas e de cartões. 

Durante sua fala, o diretor Enock Bezer-
ra defendeu a necessidade de fortalecer a 
Caixa, realizar novos concursos e valorizar 
os funcionários. Já a diretora Marla Brito 
ressaltou que a Caixa não é só um banco 

comercial, mas um banco social, que visa à 
melhoria da vida das pessoas. 

Por sua vez, o diretor Rodolfo Cutrim 
ressaltou a alta lucratividade da Caixa, des-
mentindo as narrativas do Governo de que a 
CEF é um banco ineficiente. Para o Sindica-
to, ineficiente é o Presidente e seu Ministro 
da Economia, que querem sucatear a Caixa 
para entregá-la ao mercado privado, que só 
pensa no lucro e não na população.

A Caixa tem mostrado seu protagonismo 
na pandemia, pagando o auxílio emergen-
cial. Por isso, precisamos defender essa es-
tatal e seus funcionários, os quais têm com-
promisso com o povo brasileiro - finalizou 
o diretor João Siguinez. Parabéns, Caixa!

banco do brasil

Justiça mantém bancário em home office
V itória! Em decisão liminar profe-

rida, no dia (21/12), favorável ao 
SEEB-MA, a Justiça do Trabalho determi-
nou que o Banco do Brasil mantenha um 
funcionário em trabalho remoto (home 
office), no Maranhão, por ser hipertenso e 
por sua esposa ser portadora de lúpus, sen-
do ambos integrantes do grupo de risco da 
COVID-19. Na decisão, o juízo ordenou, 
ainda, que o BB se abstenha de realizar 
qualquer ato de convocação unilateral para 

o retorno do bancário às atividades pre-
senciais, sob pena de multa diária em caso 
de descumprimento. “O Banco do Brasil 
precisa resguardar a saúde dos seus empre-
gados e de seus familiares, assim como o 
acordo coletivo da categoria que regulou 
o trabalho na pandemia, não permitindo 
o fim do home office de modo unilateral. 
Sem dúvida, uma grande vitória em defe-
sa dos direitos dos bancários do BB" - afir-
mou o presidente do Dielson Rodrigues.

transparência

assembleia de prestação de contas será 
realizada no dia 29/01; participe

O SEEB-MA realizará no sábado, 
dia 29/01/2022, dentro do Encon-

tro Estadual, a partir das 15h30, em segun-
da chamada, a Assembleia Anual de Pres-
tação de Contas, apresentando à categoria o 

balanço financeiro e as demais peças con-
tábeis do exercício de 2021. Poderão de-
liberar sobre as contas os bancários sindi-
calizados. Os balancetes também estão à 
disposição no site do Sindicato. Confira!
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Balanço patrimonial, demonstrativo de 
superávit e resultado do 4º trimestre

Para conferir o balanço analítico do 4º trimestre de 2021, acesse o Portal da Transparência no site do SEEB-MA.

Os bancários têm direito à estabi-
lidade pré-aposentadoria, direito ga-
rantido na Cláusula 27ª da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), que visa 
assegurar estabilidade ao trabalhador 
que está perto de se aposentar, desde 
que preencha alguns requisitos míni-
mos. Para fazer jus à estabilidade, é 
necessário que o empregado comuni-
que formalmente o Banco do preen-
chimento dos requisitos da Cláusula 
27ª, alíneas “e”, “f” ou “g”, da CCT. 
Se o bancário não fi zer a comunica-
ção formal ao banco, por exemplo, 
pode perder o direito. É necessário 
entregar uma carta direcionada ao 
setor de recursos humanos, pedindo 
o protocolo de recebimento. A esta-
bilidade passa a valer do momento 
da entrega da documentação exigida 
e não importa em efeitos retroativos. 
Para mais informações, acesse a nota 
técnica do jurídico do SEEB-MA no 
site www.bancariosma.org.br.

estabilidade pré-aposentadoria

Bancários têm direito à 
estabilidade; confira
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regional imperatriz - itaú

itaú: seeb-ma protesta contra demissão de bancários adoecidos

O SEEB-MA repudia a atitude 
desumana da Direção do Itaú, 

que demitiu mais uma bancária adoeci-
da, lotada na agência 1137, no Centro de 
Imperatriz. A funcionária foi desligada 
menos de dois meses após retornar ao tra-
balho. Ela estava afastada há um ano pelo 
INSS por problemas de saúde adquiridos 
no próprio banco. Para o diretor Cássio 
Valdenor, é um absurdo o que o Itaú está 

fazendo com os seus empregados. “Não 
vamos admitir que esse banco explore, 
adoeça e demita seus funcionários. Exi-
gimos respeito! Vamos tomar as medidas 
cabíveis para reintegrar essa bancária” – 
criticou. Além de denunciar o caso aos 
órgãos competentes, o Sindicato realizou, 
no dia 06/01, um ato em frente à agência 
1137 do Itaú, a fim de cobrar reintegração 
da bancária. Basta de demissões!

A Síndrome de Burnout passou a ser 
classificada como doença do trabalho pela 
OMS, sendo descrita como “estresse crôni-
co de trabalho”. Esse distúrbio emocional é 
cada vez mais comum entre os bancários, 
sendo desencadeado pela sobrecarga de 
trabalho, dentre outras causas. O estresse, a 
exaustão, dores de cabeça constantes, mu-
danças no apetite, são alguns dos sintomas. 
Bancário(a): ao primeiro sinal de Burnout, 
procure um médico e o Sindicato. Diga não 
ao esgotamento profissional. Curta a vida!

SAÚDE BANCÁRIA

SÍNDROME DE BURNOUT JÁ É 
DOENÇA DO TRABALHO

banco do brasil

sindicato cobra conclusão de reformas

O SEEB-MA se reuniu, no dia 
17/12, com o Cesmit, a Cesup 

e a Gepes do Banco do Brasil para tra-
tar das reformas das agências do BB no 
Maranhão. Na ocasião, o diretor Rodol-
fo Cutrim cobrou a conclusão das obras 
em algumas unidades, no Estado. Em 
resposta, o Banco do Brasil informou 
que adotará um novo modelo de contra-
ção de empresas, a fi m de impedir que 
elas abandonem as reformas pela me-

tade. Durante a reunião, o BB apresen-
tou, também, um cronograma de obras. 
As agências Brejo, Bacabal, Presidente 
Dutra e Vargem Grande serão entregues 
até maio. Já as unidades Getúlio Vargas e 
Empresa, em Imperatriz, Coroatá e Esti-
lo São Luís serão concluídas até dezem-
bro de 2022. "Seguiremos fi scalizando 
as condições de trabalhos dos colegas 
e monitorando se os cronogramas estão 
sendo cumpridos" – afi rmou Rodolfo.

Covid/influenza 

bancário: redobre os cuidados e denuncie!

O SEEB-MA solicita aos ban-
cários maranhenses que conti-

nuem a cumprir os protocolos sanitários 
contra as síndromes gripais nos locais de 
trabalho, bem como no dia a dia fora do 
banco. Neste momento, em que os casos 
de Covid-19 (Ômicrom) e da Influenza 
(H3N2) estão em crescimento no país, 
é hora de redobrar os cuidados pessoais, 
a fim de resguardar a saúde de todos. O 
Sindicato pede que os bancários, com sin-
tomas gripais, não compareçam aos lo-
cais de trabalho. Nesse caso, a recomen-
dação é avisar ao gerente de sua agência; 
realizar os testes para Covid e Influenza; 

aguardar os resultados; solicitar atestado 
médico com o CID de Covid, se for 
o caso, e fazer a CAT; ficar em casa e 
seguir os protocolos específicos de cada 
banco. Vale ressaltar que após o aviso do 
funcionário gripado, caberá ao gestor pro-
videnciar a testagem dos demais bancá-
rios que tiveram contato com o enfermo, 
sanitizar o local de trabalho e, se neces-
sário for, afastar os trabalhadores e fechar 
a agência. Se essas medidas não forem 
tomadas pelo banco, denuncie ao Sin-
dicato pelo site bancariosma.org.br, pelo 
app do SEEB-MA ou pelos telefones 
(98) 3311-3522 ou (99) 99160-5168. 

BANCO DO BRASIL

vergonha! CASSI ESTÁ NA CONTRAMÃO DO ATENDIMENTO ADEQUADO

N ão bastasse a política predatória 
do BB em extinguir agências após 

terem passado por reformas para melhor 
atender a população, a Cassi, na contramão 
do que é correto, segue com a mesma práti-
ca de enxugamento da máquina. Pasmem: 
em plena pandemia, no período em que de-
veria aumentar o efetivo de profissionais de 
saúde, para melhor atender aos seus asso-

ciados, a Cassi, sob o comando dos direto-
res indicados pelo BB, demitiu boa parte de 
seu efetivo, atitude irresponsável, que está 
causando sérios prejuízos. Hoje, as Clini-
cassi seguem sendo sucateadas para aten-
der aos ditames do mercado. Praticamente, 
não há mais efetivo médico nas Clinicassi. 
Já na telemedicina, o sistema praticamen-
te colapsou. Filas enormes e associados 

aguardando horas para serem atendidos. 
Essa desorganização nos faz pensar que os 
movimentos estruturais feitos pelo Conse-
lho Diretor devem ser revogados e novos 
profissionais contratados, a fim de garan-
tir a plena assistência aos associados. Não 
aceitamos que a atual gestão da Cassi trate 
nossa saúde como mercadoria. Não somos 
números, exigimos respeito e qualidade!

O SEEB-MA recebeu denúncias sobre a 
negligência dos bancos com os protocolos 
sanitários contra a Covid-19. No Bradesco, 
o banco está demorando, em média, 3 dias 
para sanitizar as agências e testar os fun-
cionários que tiveram contato com algum 
colega infectado. Além disso, o Bradesco 
tem se recusado a fechar as suas unidades 
quando um caso de Covid-19 é confirma-
do, colocando em risco a saúde de todos. “Já 
estamos tomando as providências cabíves. 
Redobrem os cuidados e vacinem-se!" – 
orientou o diretor Edvaldo Castro.

bradesco

covid-19: seeb-ma critica 
negligência com bancários


