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campanha salarial

x congresso estadual consolidará pauta da campanha salarial 2022

O

Encontro da Região Tocantina - Imperatriz

SEEB-MA promoverá, nos dias
24 e 25 de junho, o X Congresso
Estadual dos Bancários, em São Luís. Na
sexta-feira (24), a partir das 19h, o evento
ocorrerá na Sede do Sindicato, na Rua do
Sol, Centro, e no sábado (25), a partir das
9h, na Sede Recreativa, no Turu.
Neste ano, o tema será: “Saúde, emprego
e democracia: independentemente de governo ou de patrão, a luta é a nossa única opção”.
As palestras ficarão a cargo da professora de
Direito, Heliane Fernandes; do bancário e
militante sindical, Edinardo Filgueiras e do
Desembargador do TRT da 15ª Região, Jorge Luiz Souto Maior, entre outros.
Durante o Congresso, a categoria consolidará a pauta de reivindicações dos bancários do Maranhão para a Campanha Salarial
2022, que foi construída pela base durante
os Encontros Regionais e da FNOB e será
entregue à Federação Nacional dos Bancos

(Fenaban) no próximo mês de julho.
Desde já, a categoria pretende lutar por
reajuste acima da inflação, condições dignas de trabalho, manutenção do emprego e
estabilidade nos bancos públicos e privados,
combate ao assédio moral e às metas abusivas, fortalecimento dos planos de saúde e de
previdência, entre outras causas.
No Congresso, os bancários vão definir,
ainda, as estratégias de luta do Sindicato para
os próximos três anos; debater a conjuntura
do país, a fim de enfrentar os ataques dos governos e dos patrões; apresentar teses e propostas de resoluções sindicais e estatutárias.
No fim do evento, serão realizadas a Plenária e a Assembleia Estatutária, com o intuito de deliberar sobre as resoluções e mudanças no Estatuto do Sindicato. O Congresso é
um evento realizado dentro de um ano após a
posse da gestão da entidade sindical, conforme determina o art. 13 do Estatuto. Participe!

Encontro de Bacabal, Santa Inês e Pedreiras

Encontro de Caxias e Codó

Encontro de São João dos Patos

jurídico

TST condena caixa a pagar intervalo de
10min a bancários digitadores

E

m processo ajuizado contra a
Caixa Econômica Federal, em
Pernambuco, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) confirmou, no dia 4 de abril,
que os empregados que exercem a função
de caixa têm direito a uma pausa de 10
minutos a cada 50 minutos trabalhados
com digitação em razão dos movimentos
e esforços repetitivos. Entretanto, para o
TST, a concessão do direito só é cabível
se o acordo coletivo (ACT) estabelecer
o intervalo sem exigir a exclusividade da
atividade de digitação, como é o caso do
ACT da Caixa. Desse modo, o Tribunal

Superior condenou o banco ao pagamento de horas extras decorrentes da não concessão da pausa aos caixas beneficiários
do processo acima citado.
AÇÃO DO SEEB-MA
Diante da decisão do TST, a assessoria jurídica do SEEB-MA informa
que está tomando as medidas cabíveis
para resguardar os direitos dos bancários maranhenses. Para mais informações, converse com os diretores do
Sindicato, de preferência, com os vinculados ao seu banco.

CAIXA ECONÔMICA

QUEBRA DE CAIXA: CUIDADO
COM PROPOSTA da cef
O SEEB-MA foi informado que os beneficiários da “Ação de Quebra de Caixa”
(processo nº 0016642-88.2014.5.16.0001)
estão sendo procurados pela Caixa Econômica Federal para firmarem acordos
rebaixados. O objetivo do banco é quitar o
passivo com os trabalhadores extrajudicialmente pagando valores muito inferiores aos
que foram calculados pelo Sindicato e que
já começaram a ser executados na Justiça do
Trabalho. Por isso, o SEEB-MA pede cautela aos bancários e às bancárias que foram
contatados pela Caixa. "Procure o nosso Jurídico para tirar dúvidas e não aja precipitadamente” – alertou o diretor Enock Bezerra.

BANCO DO NORDESTE

assembleia aprova rateio de valor entre bancários DE BACABAL

E

Assembleia ocorreu presencialmente na AABB,
em Bacabal, e remotamente, via Zoom.
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m decisão favorável ao SEEB,
a Justiça condenou o Banco do
Nordeste a pagar mais de R$ 33 mil, a título de danos morais, para cada bancário da
agência do BNB, em Bacabal. Na decisão,
o juízo também condenou o banco a pagar
danos morais coletivos em favor do Sindicato. No dia 25/05, em Assembleia Geral,

os bancários aprovaram – por unanimidade – ratear o valor que cabia ao Sindicato
entre os funcionários do BNB Bacabal, que
foram vítimas do assédio e das punições do
banco por lutarem por um ambiente de trabalho saudável. "Parabéns aos bancários
maranhenses pela solidariedade com os colegas" - afirmou o presidente Dielson.
bancariosmaranhao
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Balanço patrimonial, demonstrativo de
superávit e resultado do 1º trimestre
Para conferir o balanço analítico do primeiro trimestre de 2022, acesse o Portal da Transparência no site do SEEB-MA.
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2022
R$
PASSIVO

ATIVO
CIRCULANTE

Demonstrativo do superávit acumulado até 31/03/2022

R$

7.824.737,63 CIRCULANTE

DISPONÍVEL
Numerários em caixa
Bancos contas movimentos
Bancos contas poupanças
Bancos contas aplicações financeiras

7.730.897,34
2.500,00
46.716,24
344.098,79
7.337.582,31

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Estoque
Contas a receber
Adiantamento/créditos com terceiros
Adiantamentos para pagamentos parcelados
Empréstimos a terceiros
Outros créditos:
Vale-transporte
Adiantamento de férias
Despesas pagas antecipadamente - Seguro Veículo
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Outros realizáveis a longo prazo
Depósitos judiciais bloqueados

189.275,22
69.846,58
320,00
27.690,94
4.569,86
452.883,94
609,25

93.840,29
5.065,11
1.000,00 PASSIVO DE COMPENSAÇÃO
54.860,54
19.254,00 PATRIMÔNIO SOCIAL
11.965,00
Superávit Acumulado
Reservas de reavaliações de bens imóveis
1.123,20
1.123,20
Superávit do exercício
0,00
572,44

106.418,49

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Outros créditos
Depósitos judiciais
ATIVO PERMANENTE
Investimentos
Bens móveis
Bens imóveis
Instalações: sistema de energia solar
Biblioteca

18.469.478,36
12.561.770,74
5.856.716,51
50.991,11

98.370,34
33.830,27
64.540,07

PERMANENTE
INVESTIMENTOS
Direito de uso de programas
Outros investimentos
IMOBILIZADO
Bens móveis
Depreciação acum. bens móveis
Bens Imóveis
Depreciação acum. bens imóveis
Instalações: sistema de energia solar
Biblioteca

ATIVO DE COMPENSAÇÃO
Ativo de compensação
PASSIVO CIRCULANTE
( - ) Contas a pagar - contratados
Contas a pagar - fornecedores
Cheques em compensação
Obrigações sociais
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Valores a repassar - processos
Adiantamento a repassar
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO
Passivo de compensação

745.195,79
189.275,22
69.846,58
320,00
27.690,94
0,00
4.569,86
452.883,94
609,25
106.418,49
106.418,49
851.614,28

TOTAL DE OBRIGAÇÕES

19.321.092,64 TOTAL DO PASSIVO

( = ) SUB TOTAL

18.469.478,36

TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO

18.469.478,36

Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA RONALDO
FRANCA
CRUZ:15872980310 CRUZ:15872980310
Dados: 2022.06.06 13:13:15 -03'00'

19.321.092,64

Assinado de forma digital por

RONALDO FRANCA RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310 CRUZ:15872980310
Dados: 2022.06.06 13:14:20 -03'00'

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Amilton Sousa Fernandes
Secretário de Finanças / Administrativo

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
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Dielson Rodrigues Silva

Contador CRC-MA 5075
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banco da amazônia - quadro de apoio

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022
DESPESAS
R$
RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades
Receitas patrimoniais
Receitas financeiras
Taxa negocial
Devolução de taxa negocial
Ressarcimento de despesas
Honorários advocatícios

TOTAL DAS RECEITAS
Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA CRUZ:15872980310
Dados: 2022.06.06 13:14:58 -03'00'

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075
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106.418,49
106.418,49
19.321.092,64

106.418,49

TOTAL DO ATIVO

RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310

98.370,34
33.830,27
64.540,07
11.291.566,18
66.453,77
334.493,68
10.591.166,55
294.271,41
5.180,77

TOTAL DE BENS E DIREITOS

11.291.566,18
66.453,77
66.446,25
7,52
11.225.112,41
1.109.963,56
(775.469,88)
12.222.613,53
(1.631.446,98)
294.271,41
5.180,77

ATIVO DE COMPENSAÇÃO

7.824.737,63
7.730.897,34
2.500,00
46.716,24
344.098,79
7.337.582,31
93.840,29
5.065,11
1.000,00
54.860,54
19.254,00
11.965,00
1.123,20
572,44

ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
( + ) Numerários em caixa
Bancos contas movimentos
Bancos contas poupanças
Bancos contas aplicações financeiras
REALIZÁVEL
Estoque
Contas a receber
Adiantamentos/créditos com terceiros
Adiantamentos para pagamentos parcelados
Empréstimos a terceiros
Outros créditos
Despesas pagas antecipadamente

745.195,79

Contas a pagar - contratados
Contas a pagar - fornecedores
Cheques em compensação
Obrigações sociais
Obrigações tributárias
Valores a repassar - processos
Adiantamento a repassar

R$

NOMENCLATURAS

bancariosma

R$

1.564.935,57 DESPESAS OPERACIONAIS
973.328,09 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com pessoal
4.240,00
Encargos sociais
174.484,05
Outras despesas com pessoal
447.937,85
Assessorias
(108.300,88)
Utilidades e serviços
26.706,45
Materiais e suprimentos
46.540,01
Conservação e manutenção
Despesas tributárias
Despesas financeiras

1.411.755,85
357.333,57
213.359,33
39.766,07
31.096,20
25.932,00
4.941,13
28.622,00
8.483,41
1.785,41
3.348,02

DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL
Comunicação
Assuntos jurídicos
Saúde e segurança
Sócio cultural
Centro recreativo
Relação intersindical
Formação sindical
Utilidade e serviços
Viagens e estadas
Assembléias e reuniões
Encontros e congressos
Fundos de campanha
Atos e manifestações
Fundo para liberação de diretores
Eleição sindical /Plebiscito s/ filiação Central Sind
Diretorias regionais
RESULTADO ANTES DA DEPRECIAÇÃO
DESPESA COM DEPRECIAÇÃO
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
1.564.935,57 TOTAL DAS DESPESAS

1.054.422,28
113.651,74
169.423,11
305.861,87
63.312,15
128.162,86
27.951,52
9.750,00
17.901,32
45.165,10
2.408,35
101.634,67
0,00
23.005,29
0,00
0,00
46.194,30
153.179,72
102.188,61
50.991,11
1.564.935,57

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Amilton Sousa Fernandes
Secretário de Finanças / Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Dielson Rodrigues Silva
Presidente

seeb participa de audiência
no df contra demissões

O

SEEB-MA segue firme na luta
contra a demissão dos funcionários do quadro de apoio do Banco da
Amazônia no Maranhão. No dia 25/05,
a diretora do Sindicato, Marla Brito, em
conjunto com a AEBA, o SEEB-AM e
outras entidades, participou de uma Audiência Pública sobre o tema, em Brasília
(DF), convocada pela deputada Vivi Reis.
Na ocasião, os bancários dialogaram com
os deputados federais, Bira do Pindaré,
Zé Carlos, Érica Kokay, Airton Faleiro,
além do senador amazonense Plínio Valério, a fim de barrar esse ataque. "Todos
os parlamentares se manifestaram contra
as demissões dos bancários do quadro de
apoio do BASA e se comprometeram a
lutar, no Congresso Nacional, pela manutenção do emprego desses trabalhadores"
- assegurou a diretora Marla Brito.
Jornal
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são joão dos bancários - confraternização

vem aí o 'arraiá de lutas 2022' no dia 25/06

E

stá chegando a hora do “Arraiá de
Lutas 2022”, que será realizado no
sábado (25/06), a partir das 19h, na Sede
Recreativa, no Turu. Na programação: Forró Chá de Catuaba, Companhia Encantar,
Boi Valente, Boi de Maracanã e Boi de
Morros, com todos sotaques para garantir a
animação dos bancários e convidados. "Em
breve, o SEEB-MA divulgará as formas
de acesso à festa, o preço dos convites e da
cerveja.As comidas típicas serão vendidas a
preços simbólicos no local. Compareça!" convidou o diretor Marcelo Bastos.
PROGRAMAÇÃO
19h - Forró Chá de Catuaba
20h - Companhia Encantar
21h - Boi Valente
22h - Boi de Maracanã
23h - Boi de Morros
00h - Forró Chá de Catuaba

aposentados e aposentadas na ativa

seeb-ma promove 1º encontro dos aposentados

C

om direito à coquetel e música ao
vivo com o cantor Kennedy Aranha, o SEEB-MA promoveu na sexta-feira
(20/05), na Sede Recreativa, no Turu, o Projeto “Bancários e Bancárias naAtiva”, a fim de
aproximar o Sindicato dos(as) associados(as)
aposentados(as), por meio da interação política, social e cultural.
A primeira edição foi marcada por uma
palestra com os assessores jurídicos José
Guilherme Zagallo e Diego Maranhão, que
tiraram dúvidas sobre as ações de revisão de
aposentadoria, FGTS, 25% do BEM, tíquete
da Caixa, anuênio do BB, 7ª e 8ª horas, etc.
Para o presidente do SEEB-MA, Dielson
Rodrigues, esse é um projeto que nasceu
para ser permanente, a cada dois meses, às
sextas-feiras, com o intuito de discutir com os
aposentados diversos temas de seu interesse e
com atividades culturais.
“Essa reunião inovadora mostra o compromisso do SEEB-MAcom os aposentados
e com seus direitos.Além disso, deixo um recado: vão ter que trabalhar muito para superar
tudo de bom que essa Diretoria faz” – elogiou
4
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Aniceto Pereira, aposentado da Caixa.
Para o bancário do BEM/Bradesco,
João Carlos, essa iniciativa é muito importante e deve continuar, a fim de tirar muitos dos aposentados da ociosidade, o que
integrará ainda mais essa categoria às lutas
do Sindicato. Já para a aposentada do BB,
Aldelice Lopes, a realização do evento na
Sede Recreativa foi um acerto. “Aqui é um
ambiente agradável. Faço um apelo para
que mais mulheres compareçam para discutir nossas demandas” – convidou.
Segundo os aposentados Ceila Ferreira (CEF), Tânia Regina (CEF) e Salmon
Costa (BB), cabe, agora, convidar outros
colegas para fortalecer o evento e tratar de
temas como saúde, fundos de pensão, entre outros assuntos.
“Essa era uma reivindicação dos colegas
aposentados: ter um espaço de interação com
o Sindicato. Cumprimos essa promessa e,
desde já, convidamos todos para a próxima
edição em julho, que deverá tratar sobre o
tema da saúde dos bancários” – finalizou o
diretor Enock.

EXPEDIENTE

BANCO DO BRASIL

SEEB denuncia descaso do BB
com bancários e clientes

O SEEB-MA denuncia as péssimas
condições de trabalho e de atendimento ao
público nas agências do Banco do Brasil de
Brejo e de Vargem Grande. As duas unidades estão em reforma desde 2021, mas continuam em funcionamento, o que coloca
em risco a integridade dos bancários e dos
clientes, em razão da poeira, falta de climatização, forro danificado e outros problemas.
Apesar das cobranças do SEEB-MA,
o Banco do Brasil não informa quando as
obras serão concluídas. “Isso é um absurdo,
ainda mais para um banco que lucrou R$ 21
bilhões somente em 2021” – criticou o diretor do Sindicato, Oberdan Galvão.
Caso o BB não tome providências imediatas para restabelecer as condições de
atendimento e de trabalho nas agências Brejo e Vargem Grande, o SEEB-MA tomará
outras medidas cabíveis. Vamos à luta!
regional imperatriz

sindicato realiza ato contra
problemas e assédio na cef

O SEEB-MA realizou um ato público,
no dia 20/05, em frente à Caixa da Praça
Brasil, no Centro de Imperatriz. Na ocasião,
os bancários cobraram o fim do assédio
moral, além de condições dignas de trabalho nas agências da CEF na região, que
recorrentemente apresentam problemas de
climatização, segurança, entre outros. Em
Açailândia, por exemplo, a unidade ficou
sem água por vários dias, prejudicando
bancários e clientes. Já em, Balsas, onde a
agência foi explodida, o atendimento continua mesmo sem a instalação do forro no
setor de caixas eletrônicos, sobre a porta giratória e com tapumes na fachada, o que coloca em risco os empregados e os usuários.
Para agravar a situação, a Superintendência
da Caixa em Imperatriz (SR/ITZ) tem retaliado empregados do banco e dirigentes do
Sindicato em razão dessas denúncias. “Não
vamos nos intimidar com essa postura da
Superintendência da Caixa, em Imperatriz.
Por nenhum direito a menos, contra o assédio e o adoecimento, a nossa luta continua”
– garantiu o diretor Cássio Valdenor.
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