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ataque aos trabalhadores

mp de bolsonaro ataca sindicatos para tentar
barrar a luta contra a reforma da previdência

N

o dia 1º de março, o presidente
Jair Bolsonaro publicou a Medida
Provisória 873, que traz uma série de ataques a todas as entidades sindicais do Brasil.
A MP proíbe o desconto em folha de
pagamento de qualquer contribuição do
trabalhador ao seu sindicato, numa tentativa
de inviabilizar a existência e a atuação das
entidades de defesa da classe trabalhadora.
Com essa medida, Bolsonaro escancara
sua face antidemocrática e sua obsessão em
perseguir e tentar “acabar com o ativismo”.
Não é mera coincidência que o presidente faça isso logo após ter anunciado sua
famigerada Reforma da Previdência, que

pretende acabar com o direito a aposentadoria e atacar violentamente os direitos e benefícios dos mais necessitados. Em resumo,
para tentar acabar com nossa aposentadoria,
Bolsonaro ataca os sindicatos.
Para o SEEB-MA, cabe, agora, intensiﬁcar a construção do dia 22 de março
como “Dia Nacional de Paralisações,
Manifestações e Protestos contra a Reforma da Previdência”, bem como um
dia de luta contra os ataques desse governo ditatorial, que deseja acabar com os
direitos trabalhistas, sociais, políticos, de
organização, manifestação e de greve dos
trabalhadores brasileiros.

transparência

assembleia de prestação de contas será no dia 30/03

O

SEEB-MA realizará no sábado
(30/03), a partir das 15h, a Assembleia Anual de Prestação de Contas, na
sede do Sindicato, na Rua do Sol, Centro
de São Luís. Na ocasião, será apresentado
à categoria o balanço financeiro, além das
demais peças contábeis da entidade referentes ao exercício de 2018. Poderão deliberar
sobre as contas apresentadas as bancárias e
bancários sindicalizados. Na Assembleia,
estarão presentes os membros do Conselho
Fiscal do SEEB-MA, que darão seu parecer
sobre as contas. Os balancetes também estão à disposição dos bancários no site www.
bancariosma.org.br. Bancário: confira, na
próxima página, um texto explicativo
sobre as receitas e despesas do Sindicato.

caixa econômica

seeb-ma entrega cheques
a bancários da caixa

N

o último dia 25/02, o SEEB-MA
entregou os cheques aos consultores regionais da Caixa, que venceram
a ação de 7ª e 8ª horas contra o banco, no
Maranhão. Na decisão, a CEF foi condenada pelo TRT-MA ao pagamento de 2h
extras diárias aos bancários, acrescidas do
adicional de 50%, a contar da admissão
até a efetiva mudança de jornada. O banco
foi obrigado a pagar, ainda, os reflexos das
horas extras sobre férias, 13º salários, adicionais, DSR, FGTS e demais verbas que
compõem a remuneração.“Parabéns aos
bancários da Caixa por mais essa conquista" – afirmou o diretor Enock Bezerra.

banco da amazônia

basa: Justiça determina jornada de 6h para gerentes de relacionamento

O

TRT-MAcondenou, por unanimidade, o Banco da Amazônia a reduzir a jornada de trabalho dos gerentes de
relacionamento para 6h por dia, no Maranhão. No acórdão, o TRT-MA determinou,
ainda, o pagamento de 2h extras diárias (7ª
e 8ª horas), acrescidas do adicional de 50%,

até a efetiva mudança da jornada dos bancários para 6h, desconsiderando o período já
prescrito. O BASA deverá pagar, também,
os reflexos das horas extras sobre férias, 13º
salário, adicionais, descanso semanal remunerado, FGTS, contribuições para a caixa
de previdência privada e demais verbas que

compõem a remuneração. Vale ressaltar
que a decisão transitou em julgado, não cabendo mais recursos. Para o diretor jurídico
do SEEB-MA, Arnaldo Marques, essa vitória ratifica, ainda mais, o compromisso do
Sindicato em lutar pelos direitos e interesses
dos empregados do BASA, no Maranhão.

Transparência

SEEB-MA detalha prestação de contas do exercício 2018

O

SEEB-MA publica, abaixo, e no
site, as peças contábeis detalhadas
para avaliação. Conﬁra!
RECEITAS
As receitas do Sindicato são compostas de
receitas ordinárias, que são as mensalidades,
e de receitas extraordinárias, como os honorários advocatícios; rendimentos patrimoniais (aluguel) e de aplicações financeiras.
Até o ano 2017, fazia parte das receitas
extraordinárias o Imposto Sindical, contribuição compulsória que era descontada no
mês de março referente a um dia de trabalho
de cada trabalhador e que deixou de existir
a partir da vigência da Reforma Trabalhista
do Governo Temer. Em 2018, ainda houve
o recebimento de valores residuais do sobredito Imposto referentes ao ano anterior.
Vale ressaltar que a orientação política da diretoria do SEEB-MA sempre foi
contrária ao Imposto Sindical, que servia
apenas para manter a burocracia de muitos sindicatos que se tornaram cartoriais. A
diretoria entende, ainda, que o movimento
sindical deve se manter com a contribuição
voluntária dos seus associados.
Por conseguinte, é importante frisar que o
Sindicato recebia outra receita extraordinária
denominada Desconto Assistencial, direcionada para as despesas da campanha salarial.
No ano passado, porém, com a entrada em vigor da Convenção Coletiva
2018/2020, o referido Desconto deixou
de existir, passando a vigorar a “Taxa Negocial”, cujos valores descontados foram
devolvidos à categoria por decisão em assembleia dos bancários maranhenses.
Mensalidades - Principal fonte de receita
do SEEB-MA, pois resulta da contribuição
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voluntária de 1% sobre o salário dos bancários sindicalizados que compreendem a importância e a necessidade do Sindicato. Nos
últimos anos, tem havido uma redução
acentuada do número de bancários em
razão das demissões nos bancos privados
e dos PDV’s nos bancos públicos, mas,
ainda assim, as receitas provenientes das
mensalidades tem se mantido estáveis em
razão do alto índice de sindicalização na
nossa base e dos reajustes que ocorreram
no salário da categoria, ainda que aquém
do que os bancários merecem e poderiam
conseguir na mobilização. As receitas ordinárias são utilizadas nas despesas correntes
do Sindicato. No exercício de 2018, totalizaram R$ 3.311.687,97 (três milhões e trezentos e onze mil e seiscentos e oitenta e sete
reais e noventa e sete centavos).
Honorários advocatícios - Nos últimos anos, tem sido uma importante fonte
de receita para o SEEB-MA. Acordados
em contrato com o escritório de advocacia
que presta serviços ao Sindicato, são frutos
das vitórias judiciais da categoria em que há
valores a receber de passivo. Por decisão política da diretoria, tal receita é utilizada para
investimentos no patrimônio do Sindicato,
nas sedes administrativa e recreativa de São
Luís e na sede da Regional Imperatriz.
Receitas ﬁnanceiras - Nos últimos anos,
também tem sido uma importante fonte de
receita para o Sindicato, resultado de recursos de exercícios anteriores colocados em
aplicações ﬁnanceiras.
Em resumo - Houve a redução de duas
fontes de receitas extraordinárias do Sindicato: (1) o Imposto Sindical, que era cobrado
de forma compulsória por força da legislação, sendo destinado para investimentos por

decisão da assembleia orçamentária; e (2) o
Desconto Assistencial, que consistia em uma
importante receita para cobrir despesas da
campanha salarial, sendo que ambas – ressalte-se – não são mais recebidas pelo Sindicato.
Desse modo, as receitas operacionais
totalizaram o valor de R$ 4.953.071,69
(quatro milhões e novecentos e cinquenta
e três mil e setenta e um reais e sessenta
e nove centavos) no exercício de 2018,
havendo, assim redução, em relação a
exercícios passados. Vale ressaltar, por
ﬁm, os recursos provenientes de anos anteriores, que – por decisão da assembleia
orçamentária – foram constituídos fundos
para utilização em investimentos e outras
destinações, tais como gastos com comunicação e formação sindical.
DESPESAS
Conforme disposição orçamentária apresentada pela diretoria e aprovada em assembleia, 30% das receitas ordinárias devem
ser utilizadas em despesas administrativas
e 70% nas atividades sindicais. As despesas operacionais totalizaram o valor de R$
5.438.140,40 (cinco milhões e quatrocentos
e trinta e oito mil e cento e quarenta reais e
quarenta centavos).
As maiores utilizações de recursos foram
com a Secretaria de Assuntos Socioculturais,
no valor de R$ 516.082,79 (quinhentos e
dezesseis mil e oitenta e dois reais e setenta
e nove centavos), e com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, na qual houve despesas na
ordem de R$ 471.833,36 (quatrocentos e
setenta e um mil e oitocentos e trinta e três
reais e trinta e seis centavos). Na sede recreativa foram utilizados valores na casa de R$
421.303,80 (quatrocentos e vinte e um mil e
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trezentos e três reais e oitenta centavos). Já
as despesas com comunicação totalizaram
o montante de R$ 392.965,87 (trezentos e
noventa e dois mil e novecentos e sessenta e
cinco reais e oitenta e sete centavos).
Com encontros e congressos da categoria, foram utilizados recursos no valor de R$
382.984,77 (trezentos e oitenta e dois mil e
novecentos e oitenta e quatro reais e setenta
e sete centavos), com fundos de campanha
contra a reforma da previdência e contra a privatização dos bancos públicos, por exemplo,
houve gastos na ordem de R$ 217.625,68
(duzentos e dezessete mil e seiscentos e vinte
e cinco reais e sessenta e oito centavos).
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Ocorreram ainda, no ano passado, despesas com o processo eleitoral do SEEB-MA,
que é realizado de três em três anos, totalizando o valor de R$ 131.454,02 (cento e trinta e
um mil e quatrocentos e cinquenta e quatro
reais e dois centavos). Nas despesas administrativas, o Sindicato registrou gastos com
pessoal, encargos sociais e assessorias, que
totalizaram R$ 1.735.189,97 (um milhão e
setecentos e trinta e cinco mil e cento e oitenta
e nove reais e noventa e sete centavos), incluídas aí as despesas com depreciação de bens
móveis e bens imóveis, conforme a legislação, na ordem de R$ 407.597,35 (quatrocentos e sete mil e quinhentos e noventa e sete re-

ais e trinta e cinco centavos). O Sindicato tem
atualmente 20 empregados, sendo 16 na sede
administrativa, em São Luís, 2 (dois) na sede
recreativa e 2 (dois) na sede regional de Imperatriz, além de quatro estagiários, um menor aprendiz, bem como assessorias contábil
e jurídica. No exercício de 2018, houve um
déficit no valor de R$ 485.068,71 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e sessenta e oito
reais e setenta e um centavos). Entretanto, o
superávit acumulado do SEEB-MA totalizou, em 31 de dezembro de 2018, o valor de
R$ 10.989.462,33 (dez milhões e novecentos
e oitenta e nove mil e quatrocentos e sessenta
e dois reais e trinta e três centavos).
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inaugurações

diretoria inaugura obras na sede recreativa

A

Diretoria do SEEB-MA inaugurou no dia 23/02 a nova portaria
e os três quiosques da sede recreativa, no
Turu. O objetivo da portaria é proporcionar maior segurança e controle na entrada
de sócios e visitantes no local. Já os quiosques são espaços cobertos, com churrasqueiras, que servirão para as confraternizações dos bancários. Para o diretor do
SEEB-MA, Marcelo Bastos, as obras
mostram o zelo do Sindicato com as contribuições dos associados, evidenciando a
preocupação do Sindicato em proporcionar integração e lazer à categoria.

regional imperatriz

SEEB-MA denuncia casos de assédio ao MPT

E

m reunião no dia 28/02, na sede
do Ministério Público do Trabalho (MPT), em Imperatriz, o SEEB-MA
reforçou as denúncias de assédio moral
praticado nas agências do Bradesco, na
Região Tocantina.
Na ocasião, os dirigentes sindicais informaram à procuradora Renata Soraya
Dantas, que a prática continua assolando
a categoria de modo que muitos bancários encontram-se afastados por doenças
decorrentes do assédio moral sofrido nos
locais de trabalho, principalmente em Imperatriz e Balsas.
Além disso, o Bradesco continua demitindo imotivadamente trabalhadores
que retornam de licença médica pelo
INSS, bem como aqueles que foram
reintegrados pela Justiça, após terem sido
desligados por motivo de doença. “Por

roda de conversa sobre saúde
do trabalhador no dia 30/03
O SEEB-MA convida toda a categoria para uma "Roda de Conversa sobre a
Saúde do Trabalhador", que será realizada no dia 30/03, a partir das 9h, na sede
do SEEB-MA, no Centro de São Luís.
Com o título “Meu novo nome é coisa?!”, o objetivo é refletir sobre as formas
de manifestação da violência na sociedade atual e suas repercussões subjetivas,
em especial no mundo do trabalho. Essa
é a primeira de uma série de ações que serão realizadas pelo SEEB-MA em 2019,
com o intuito de colocar em debate a saúde do trabalhador bancário, que a cada dia
adoece e sofre mais ataques em razão da
atual conjuntura do país. A Roda de Conversa será conduzida por Solange Lopes
Silva, doutoranda em Psicologia Social e
do Trabalho pela Universidade de Brasília (UNB). Bancário: compareça. Mais
informações, no site do Sindicato.
banco do brasil

seeb denuncia irregularidade
em acordo entre bb e governo

8 de março: dia internacional de luta da mulher

Em ofício encaminhado no dia
18/02 à Promotoria do Consumidor, o
SEEB-MA denunciou irregularidades
em um contrato firmado entre o Governo do Maranhão e o Banco do Brasil.
No documento, as partes pactuaram
a proibição do pagamento de tributos,
como o IPVA, nos guichês de caixas das
agências. Para o SEEB-MA, tal dispositivo viola a Resolução nº 3.694/09 do
Bacen, além do art. 39 do CDC. "O BB,
com o aval do Governo do Estado, não
está garantindo o direito de escolha do
consumidor, colocando em risco a segurança e os dados dos clientes e usuários"
- afirmou o presidente do SEEB-MA,
Eloy Natan. Com a palavra, o MP!

sendo silenciadas agora? Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, 16 mil casos de
violência contra a mulher foram registrados no Brasil somente em 2018. Casos de
feminícidio tiveram um aumento de 34%
entre 2016 e 2018. Um número alarmante!
No mercado de trabalho esse quadro não
melhora. A diferença de gênero no trabalho é
gritante e quase não diminuiu nos últimos 27
anos. Em 2018, a probabilidade de uma mulher trabalhar foi 26% inferior que a de um
homem, uma melhoria de apenas 1,9% com
relação a 1991, segundo a OIT. Sem contar
as diferenças evidenciadas quando se trata da
desigualdade salarial. No Brasil, as mulheres
ganham cerca de 30% a menos que os homens. Na categoria bancária, não é diferente.

E isso só se intensiﬁcará com a Reforma da Previdência, que pode vir a nivelar
o tempo de contribuição de homens e mulheres, ignorando o fato de que elas trabalham, em média, 5 horas a mais que os
homens, visto que a sociedade machista
impõe a elas a atribuição de uma jornada
dupla: no trabalho e em casa.
Mulheres sofrem todos os dias em seu lar,
nas ruas e no ambiente de trabalho, simplesmente por serem quem são. Mas elas não se
calam. Elas lutam. E é essa luta que devemos
comemorar. Por isso, o SEEB-MA apoia a
luta feminina. Uma luta que não é só no dia 8
de março. Luta pelo fim do assédio e da discriminação dentro e fora do local de trabalho.
Luta por igualdade e respeito. Luta pela vida!

orientação da procuradora Soraya Dantas,
vamos formalizar novas denúncias contra
gestores do Bradesco, lotados em Balsas
e Imperatriz, a fim de inibir o assédio
moral nas agências bancárias da região”
– afirmou o diretor Cássio Valdenor, que
esteve acompanhado na reunião pelos
dirigentes regionais do SEEB-MA, João
de Siguinez, Lívia Morais e pelo assessor
jurídico, Dr. Alex Brasil.

dia internacional da mulher

O

dia 8 de março é uma data simbólica para as mulheres de todo o
mundo. Um dia em que as mulheres são homenageadas pelo papel que cumprem arduamente todos os dias. Mas será mesmo um
dia de comemoração? O que se tem a comemorar numa sociedade opressora e ainda
fortemente assombrada pelo machismo, patriarcado e pela violência contra a mulher?
O ano de 2018 foi marcado pela morte da vereadora Marielle Franco, seis dias
após o Dia Internacional da Mulher. Negra,
mãe e moradora da favela da Maré-RJ,
Marielle foi morta em um atentado a tiros
junto com o seu motoristam Anderson, virando símbolo de luta e resistência. Mas
você já imaginou quantas Marielles estão
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