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i encontro estadual dos bancários 2022

encontro, no dia 26/03, discutirá saúde, campanha 
salarial, trabalho remoto e ataques a direitos

transparência

assembleia anual de 
prestação de contas 
será no dia 26/03

▶ PÁGS. 2 E 3

BANCO DA AMAZÔNIA

BANCÁRIOS DO QUADRO 
DE APOIO REJEITAM 
PROPOSTA DE DEMISSÃO
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BRADESCO

por condições 
dignas de trabalho 
e fim das demissões!
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APÓS PARALISAÇÕES, 
BB SE COMPROMETE A 
CONCLUIR REFORMAS
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ITAÚ

APÓS LUCRAR QUASE R$ 
27 BILHÕES EM 2021, 
ITAÚ LANÇA PDV
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O SEEB-MA realizará no sábado, dia 
26/03/2022, dentro da programação 

do Encontro Estadual, a partir das 15h30, em 
segunda chamada, a Assembleia Anual de 
Prestação de Contas, apresentando à categoria 
o balanço financeiro e as demais peças contá-
beis do exercício de 2021. Poderão deliberar 
sobre as contas apresentadas as bancárias e 
bancários sindicalizados. Os balancetes tam-
bém estão à disposição dos bancários na pági-
na do Sindicato na internet. Confira!

RECEITAS
As receitas do Sindicato são compostas 

por receitas ordinárias (mensalidades) e por 
receitas extraordinárias, isto é, honorários ad-
vocatícios; patrimoniais/aluguel; receitas de 
aplicações financeiras e a taxa negocial, que 
substituiu o desconto assistencial, e cujo va-
lor,  por decisão de assembleia dos bancários 
maranhenses, é devolvido à categoria.

Mensalidades: principal fonte de recei-
ta do SEEB-MA, pois resulta da contribui-
ção voluntária de 1% sobre o salário das 
bancárias e dos bancários sindicalizados.

Tem sido constante, nos últimos anos, a 
redução acentuada e contínua do número de 
bancárias e bancários em razão das constantes 
demissões nos bancos privados. Ainda assim, 
as receitas provenientes das mensalidades têm 
se mantido estáveis em razão do alto índice de 
sindicalização das bancárias e dos bancários lo-
tados na nossa base, de algumas contratações, 
principalmente em bancos públicos, garantidas 
por decisões judiciais, bem como de reajustes 
que ocorreram no salário da categoria, ainda 
que aquém do que os bancários merecem, em 
razão dos resultados que produzem todos os 
meses para os bancos. 

As receitas ordinárias são utilizadas nas 

despesas correntes do Sindicato. No exer-
cício de 2021, totalizaram o valor de R$ 
3.611.320,87 (três milhões, seiscentos e onze 
mil, trezentos e vinte reais e oitenta e sete cen-
tavos), variando com um acréscimo de 2% 
por cento em relação ao exercício anterior. 

Honorários advocatícios: têm sido uma 
importante fonte de receita para o Sindicato. 
Acordado em contrato com os escritórios de 
advocacia que prestam serviços ao Sindicato, 
sendo fruto das vitórias judiciais da categoria 
em que há valores a receber de passivo. Por 
decisão política da Diretoria, é utilizada em 
investimento no patrimônio do Sindicato, na 
sede administrativa, na sede recreativa e na 
sede da Regional Imperatriz. No exercício 
passado, totalizou o valor de R$ 427.987,39
(quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos 
e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Receitas Financeiras: as receitas pro-
venientes de aplicações também têm sido 
importantes para manter o equilíbrio fi -
nanceiro da entidade.

Taxa Negocial: a taxa negocial foi esta-
belecida a partir da CCT 2018/2020 e per-
manece nas convenções até hoje. Defen-
dida pelo setor majoritário do movimento 
sindical bancário e de forma compulsória, 
veio depois da reforma trabalhista do Go-
verno Temer, que extinguiu o imposto 
sindical. A referida taxa veio, também, em 
substituição ao desconto assistencial, que 
era um valor cobrado após as campanhas 
salarias com direito a oposição pelos ban-
cários para o não desconto, com prazo de 
apresentação do direito de oposição esta-
belecido em assembleia.  No Maranhão e 
em alguns poucos sindicatos, foi aprovada 
a devolução pela assembleia da categoria. 

O SEEB-MA enviou ofícios aos bancos 

para que não efetuassem o desconto, mas 
- mesmo assim - os bancos fizeram os des-
contos e as bancárias e os bancários têm que 
solicitar a devolução para terem os créditos 
de volta. A solicitação pode ser feita a qual-
quer tempo, não há prazo determinado. 
Os bancários que já fizeram a solicitação em 
anos anteriores não precisam fazer o pedido 
novamente, pois a devolução será feita au-
tomaticamente, salvo se o trabalhador tiver 
mudado o número da conta.

As receitas operacionais totalizaram, as-
sim, no exercício de 2021, o valor de R$ 
R$ 5.148.601,46 (cinco milhões, cento e 
quarenta e oito mil, seiscentos e um reais e 
quarenta e seis centavos), um percentual de 
quase 4% maior que no exercício anterior, 
em razão das receitas com mensalidades, 
patrimoniais e com aplicações financeiras 
em relação ao exercício de 2020.

DESPESAS
Conforme disposição orçamentária apre-

sentada pela Diretoria e aprovada em assem-
bleia, 30% das receitas ordinárias devem ser 
utilizadas em despesas administrativa e 70% 
nas atividades sindicais. As despesas operacio-
nais totalizaram o valor de R$ 4.791.529,85 
(quatro milhões, setecentos e noventa e um mil, 
quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco 
centavos), havendo um aumento das despesas 
em relação ao exercício passado em percentu-
al de 6,97%, devido aos gastos com a eleição 
do Sindicato. Em razão da pandemia, houve a 
necessidade de aumentar o número de urnas e 
roteiros para respeitar os protocolos sanitários. 

A maiores utilizações de recursos foram, 
assim como nos últimos anos, com a Secreta-
ria de Assuntos Jurídicos, que totalizou o valor 
de R$ 622.282,94 (seiscentos e vinte e dois 

bancário (a): avalie a prestação de contas!

assembleia de prestação de contas será no dia 26/03; participe!
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mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa 
e quatro centavos). Em seguida, com a Secre-
taria de Saúde e Segurança, na qual houve a 
utilização de R$ 468.897,85 (quatrocentos e 
sessenta e oito mil reais, oitocentos e noventa 
e sete mil e oitenta e cinco centavos).

No Centro Recreativo (sede recreativa), 
foram utilizados recursos no valor de  R$ 
441.647,66 (quatrocentos e quarenta e um 
mil, seiscentos e quarenta e sete reais e ses-
senta e seis centavos). Com a Secretaria de 
Comunicação, os valores utilizados totali-
zaram R$ 395.471,86 (trezentos e noventa 
e cinco mil, quatrocentos e setenta e um re-
ais e oitenta e seis centavos). Na eleição do 
Sindicato, os valores utilizados foram de R$ 
268.773,77 (duzentos e sessenta e oito mil, 

setecentos e setenta e três reais e setenta e 
sete centavos), quantia gasta com o processo 
eleitoral e com o rateio entre as chapas con-
correntes, conforme estabelece o Estatuto do 
Sindicato. Já nas Diretoria Regionais, a quan-
tia empregada foi de R$ 173.982,64 (cento e 
setenta e três mil, novecentos e oitenta e dois 
reais e sessenta e quatro centavos). 

Nos gastos administrativos, o Sindicato 
registrou despesas com pessoal, encargos so-
ciais, assessorias, utilidades e serviços, mate-
riais e suprimentos, conservação e manuten-
ção, que totalizaram R$ 1.285.984,59 (hum 
milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, no-
vecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta 
e nove centavos), com redução de despesas 
em relação ao exercício anterior.  

O Sindicato tem 20 empregados, sendo 
16 na sede administrativa, em São Luís, 2 
na sede recreativa e 2 na sede da Regional 
Imperatriz, além de três estagiários, um 
menor aprendiz, assessorias jurídicas e as-
sessoria contábil. 

SUPERÁVIT ACUMULADO
Em 2021, o resultado do exercí-

cio (antes da depreciação) totalizou R$ 
357.071,61 (trezentos e cinquenta e sete 
mil, setenta e um reais e sessenta e um 
centavos). Já o superávit acumulado do 
SEEB-MA, em 31/12/2021, foi de R$ 
18.418.487,25 (dezoito milhões, quatro-
centos e dezoito mil, quatrocentos e oiten-
ta e sete reais e vinte e cinco centavos).
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encontro estadual

I ENCONTRO DOS BANCÁRIOS 2022 será no dia 26/03; participe!

O SEEB-MA promoverá o I En-
contro Estadual dos Bancários 

2022, no sábado (26/03), a partir das 9h, 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 pos-
tos de trabalho; Assembleia de Prestação 

de Contas e palestras que ajudarão a defi-
nir as estratégias de luta para a Campanha 
Salarial e contra os ataques do Governo 
Bolsonaro para 2022, como a ameaça de 
privatização dos bancos públicos e a reti-
rada de direitos da classe trabalhadora.

Além disso, os bancários vão discu-
tir meios de combater o assédio moral, a 
pressão abusiva por metas e, sobretudo, as 
demissões nos bancos privados, que são to-
talmente desnecessárias diante do lucro de 

quase R$ 70 bilhões obtido, conjuntamente, 
por Bradesco, Itaú e Santander em 2021. 

Vale ressaltar que os bancários do inte-
rior do Estado terão ressarcidos os custos 
com alimentação e transporte, bem como 
garantida a hospedagem. O Sindicato 
oferecerá, também, serviço de creche 
para os participantes durante o evento. 

Bancário (a): compareça! O uso de 
mascará e a apresentação do passaporte 
vacinal serão obrigatórios.

Em Assembleia Geral Virtual realizada na 
quarta-feira (23/02), via Zoom, os bancários 
do Banco da Amazônia – pertencentes ao 
quadro de apoio – rejeitaram, por unanimida-
de, a proposta do BASA que visava desligá-
-los do banco. “Felizmente, os funcionários 
do quadro de apoio seguiram a orientação 
do SEEB-MA e não aceitaram negociar seus 
direitos e seus empregos. Agora, continuare-
mos na luta contra esse ataque da Direção do 
Basa e do Governo Bolsonaro, que ameaça 
toda a nossa categoria. Não vamos coadunar 
com a demissão de qualquer bancário, ainda 
mais, de forma injustificada. Basta de demis-
sões: exigimos respeito!” – afirmou a diretora 
Marla Brito.Em defesa dos bancos públicos e 
dos bancários do BASA, a luta continua! 

BANCO DA AMAZÔNIA
bancários do quadro de 
apoio rejeitam demissão

banco do brasil

APÓS PARALISAÇÕES, BB SE COMPROMETE A 
CONCLUIR REFORMAS NAS AGÊNCIAS DO MA 

A pós a reunião com o SEEB-MA 
realizada na sexta-feira (25/02), 

via Zoom, o BB informou que o setor 
jurídico do banco já autorizou a licita-
ção emergencial para a contratação das 
novas empresas que serão responsáveis 
pelas reformas das agências Presidente 
Dutra e Bacabal, no interior do Estado.

De acordo com o banco, as obras de-
vem ser reiniciadas na próxima semana, 
com conclusão prevista para o mês de 
junho. A Cesup (setor de engenharia do 
BB) se comprometeu, ainda, a resolver, 
o quanto antes, os problemas mais ur-
gentes das duas agências, como a poei-
ra e a falta de climatização, o que deve 
melhorar as condições de trabalho e de 
atendimento ao público nas unidades. 

“Esperamos que a conclusão das re-
formas e os reparos emergenciais ocor-
ram com celeridade, a fi m de restabele-
cer um ambiente salubre e adequado nas 
duas agências” – afi rmou o presidente 
do SEEB-MA, Dielson Rodrigues.

A partir de agora, o SEEB-MA e o 
Banco do Brasil farão reuniões regula-
res, com o intuito de acompanhar o an-
damento das obras nas agências do BB 
no Estado.“Vamos continuar fi scalizan-
do. Caso providências urgentes não se-
jam tomadas, novas paralisações serão 
realizadas, a exemplo das que ocorreram 
nas unidades Bacabal e Presidente Dutra 
na terça-feira (22/02). Por condições dig-
nas de trabalho, a nossa luta continua” – 
fi nalizou o diretor Rodolfo Cutrim.

ITAÚ

Itaú lança PDV apesar do lucro de R$ 27 bi

O Itaú comunicou aos seus emprega-
dos que lançará um Programa de 

Demissão Voluntária (PDV) em março. Para 
o SEEB-MA, essa decisão é lamentável, ten-
do em vista que o banco lucrou quase R$ 27 
bilhões em 2021. No comunicado, o banco 
informou que a adesão ao PDV será voluntá-
ria e poderá ser feita a partir do fim deste mês. 
Para aderir ao programa, o bancário precisa-

rá preencher um dos requisitos, como: estar 
afastado por motivo de saúde por mais de 30 
dias; ter idade superior a 60 anos; ser estável 
em decorrência de licenças, etc. Para o Sin-
dicato, esses critérios são preocupantes. “Afi-
nal, o público elegível ao PDV será formado 
por pessoas idosas e enfermas, que terão di-
ficuldade de se recolocar no mercado. Isso é 
um absurdo!” – finalizou a diretora Gerlane.

BB BACABAL BB PRESIDENTE DUTRA

O SEEB-MA denuncia as péssimas con-
dições de trabalho e a falta de funcionários nas 
agências e postos de atendimento bancário do 
Bradesco, no Maranhão. Em Matões do Nor-
te, por exemplo, o prédio onde funciona o PA 
está sem ar-condicionado e com mofo, cupim 
e rachaduras nas paredes. “Essa realidade, po-
rém, vem sendo constatada nas unidades do 
Bradesco em todo o Estado. Isso é inadmissí-
vel. Como um banco que lucrou R$ 26,2 bi-
lhões em 2021, pode expor seus funcionários 
e clientes a condições tão insalubres? Pelo fim 
das demissões no Bradesco e por ambientes 
laborais adequados, a nossa luta continua. Va-
mos denunciar esses casos aos órgãos compe-
tentes!” – afirmou o diretor Cláudio Costa.

bradesco
seeb cobra condições dignas 
de trabalho no bradesco


