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TRANSPARÊNCIA

ASSEMBLEIA ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS no 
sábado (25/03); participe! 

APOSENTADOS

I Encontro dos 
Aposentados em 
Imperatriz será sexta 
(17/03)

 
Banco do nordesteNCO DA AMAZÔNIA

BANCÁRIOS DEVEM 
ENTREGAR DOCUMENTOS DE 
FILHOS AUTISTAS

BRADESCO

BANCO DEMITE, MAS JT 
MANDA REINTEGRAR 
BANCÁRIA DOENTE

 ▶ PÁG. 4

Aposentado(a): Participe” - convi-
dou o diretor do SEEB-MA, Enock 
Bezerra.

Jornal

▶ PÁGINAS 2 E 3

     O SEEB-MA promoverá na sexta-
-feira (17/03), das 17h30 às 21h, na 
Rua Maranhão, nº 444, Centro, em 
Imperatriz, a primeira edição do Pro-
jeto “Bancários e Bancárias na Ativa” 
na cidade. A atividade visa aproximar 
o Sindicato dos(as) associados(as) 
aposentados(as), por meio de uma in-
teração política, social e cultural. 
     A próxima edição começará com 
a atualização do andamento dos pro-
cessos judiciais pela Assessoria Ju-
rídica do SEEB-MA. Em seguida, 
haverá uma roda de conversa entre 
diretores e associados. 
     “Dando continuidade a esse im-
portante projeto de integração, com 
os aposentados de Imperatriz, fare-
mos uma roda de conversa para dar 
informes e tirar dúvidas. Logo após, 
teremos um coffee break e o show 
de Lena Garcia, voz e violão trazen-
do o melhor da MPB, samba e baião. 

▶ PÁG. 4
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O SEEB-MA realizará no sábado, dia 
25/03/2022, 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 con-
tábeis do exercício de 2022 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 2022, totalizaram o valor de R$ 
4.058.810,79 (quatro milhões, e cinquenta e 
oito mil, oitocentos e dez reais e setenta e nove 
centavos), 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 2022, o valor de R$ R$ 
6.185.719,86 (seis milhões, cento e oitenta 
e cinco mil, asetecentos e dezenove reais e 
oitenta 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 2022.

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$ 5.763.973,94 
(cinco milhões, setecentos e sessenta e três 
mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa 
e quatro centavos), havendo um aumento das 
despesas em relação ao exercício passado em 
percentual 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 

bancário (a): avalie a prestação de contas!

assembleia de prestação de contas será no dia 25/03; participe!
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de R$ 719.577,75 (setecentos e dezenove mil, 
duzentos e quinhentos e setenta e sete reais e 
setenta e cinco centavos). Em seguida, com a 
Secretaria de Saúde e Segurança, na qual hou-
ve a utilização de R$ 547.811,00 (quinhentos 
e quarenta e sete mil reais, oitocentos e onze 
reais).

No Centro Recreativo (sede recreativa), 
foram utilizados recursos no valor de  R$ 
413.764,65 (quatrocentos e treze mil, sete-
centos e sessenta e quatro e sessenta e cinco 
centavos). Com a Secretaria de Comuni-
cação, os valores utilizados totalizaram R$ 
433.425,44 (quatrocentos e trinta e três mil, 
quatrocentos e quatrocentos e vinte e cinco 
reais e quarenta e quatro centavos). Na elei-
ção do Sindicato, os valores utilizados fo-
ram de R$ 0,00 (zero reais e zero centavos), 

quantia gasta com o processo eleitoral e com 
o rateio entre as chapas concorrentes, con-
forme estabelece o Estatuto do Sindicato. Já 
nas Diretoria Regionais, a quantia emprega-
da foi de R$ 197.752,76 (cento e noventa e 
sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e 
setenta e seis centavos). 

Nos gastos administrativos, o Sindicato 
registrou despesas com pessoal, encargos 
sociais, assessorias, utilidades e serviços, 
materiais e suprimentos, conservação e ma-
nutenção, que totalizaram R$ 1.264.102,26 
(hum milhão, duzentos e sessenta e quatro 
mil, cento e dois reais e vinte e seis centa-
vos), 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 2022, o resultado do exercício (antes 

da depreciação) totalizou R$ 422.745,92 
(quatrocentos e vinte e dois mil, setecen-
tos e quarenta e cinco reais e noventa e 
dois centavos). Já o superávit acumulado 
do SEEB-MA, em 31/12/2022, foi de R$ 
12.561.770,74 (doze milhões, quinhentos 
e sessenta e um mil, setecentos e setenta 
reais e setenta e quatro centavos).
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CAIXA ECONÔMICA

SEEB-MA obtém vitória para caixas e tesoureiros minuto!
V itória! Em ação proposta pelo 

SEEB-MA, a Justiça do Trabalho 
do Maranhão condenou a Caixa Econô-
mica Federal a se abster de nomear seus 
empregados na modalidade “por minuto”, 
declarando a nulidade de itens do RH 184 
do banco.

A decisão abarca os bancários que 
exercem as funções de avaliador de pe-
nhor, caixa, caixa de ponto de venda e 
tesoureiro, independentemente se titula-
res ou não dessas funções gratificadas ou 

cargos. A Caixa deverá pagar, ainda, as 
diferenças salariais.

Segundo o juízo, a “modalidade por 
minuto” acarretou a precarização das 
condições de trabalho; redução remune-
ratória; acúmulo de funções sem contra-
prestação, o que acabou por impor ônus, 
insegurança e imprevisibilidade ao traba-
lho dos empregados.

“Enquanto o ônus é diluído entre os 
trabalhadores, o bônus é concentrado 
apenas nas mãos do empregador, [... re-

duzindo] drasticamente o seu custo ope-
racional, enquanto que os trabalhadores 
deixam de perceber maiores remunera-
ções” – asseverou.

Pelo exposto, a Justiça entendeu que 
a “modalidade por minuto” se revela 
um “inadmissível retrocesso social”, que 
impõe “aos trabalhadores da Caixa “pre-
juízo exacerbado, com clara redução do 
patamar social, “o que deve ser rechaça-
do” – finalizou.

Em Assembleia Geral Virtual realizada na 
terça-feira (14/02), via Zoom, os bancários do 
BASA rejeitaram - por unanimidade - a propos-
ta do banco sobre a aposentadoria compulsória, 
que tem por base a Emenda Constitucional nº 
103/2019. Para a diretora do SEEB-MA, Mar-
la Brito, o banco não pode impor aos bancários 
quando estes devem finalizar as suas carreiras.

" Essa decisão cabe aos bancários e não ao 
BASA. Não aceitaremos propostas rebaixadas 
nem a perda de direitos. Exigimos respeito aos 
trabalhadores que dedicaram suas vidas ao ban-
co e ao desenvolvimento do Brasil” – finalizou 
a Diretora.

encontro fnob

BANCÁRIOS (as) 
DISCUTEM CONJUNTURA 
E DEFINEM RESOLUÇÕES

O Encontro da Frente Nacional 
de Oposição Bancária foi reali-

zado nesse fim de semana (11 e 12/02), 
na sede do Sindicato dos Bancários do 
Maranhão, no Centro de São Luís. O 
evento contou com a participação de 
dirigentes do SEEB-MA, SEEB-RN, 
SEEB Bauru, além de representantes das 
oposições do Rio Grande do Sul, do Pará 
e do Distrito Federal. 

Na oportunidade, os bancários defi-
niram as estratégias de luta para 2023, 
a fim de se contrapor à política sindical 
da Contraf-CUT, que na sua lógica de 
conciliação com os patrões, tem traído 
os trabalhadores e feito acordos, que re-
tiram direitos da categoria bancária ano 
após ano.

BRADESCO

Banco demite, mas Justiça do Trabalho 
manda reintegrar bancária doente
V itória! Em decisão favorável ao 

SEEB-MA, o Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT-MA) concedeu liminar deter-
minando a reintegração de uma bancária do 
Bradesco demitida mesmo doente, em trata-
mento de saúde e inapta ao trabalho, segundo 
o INSS.

A Justiça determinou a reinteg-
ração da bancária no prazo de 48h, 
com o restabelecimento de todos os 
direitos devidos, sob pena de multa 
de R$ 500,00 por dia de descumpri-
mento até o limite de R$ 50.000,00 a 
ser revertida em favor da empregada.

Bancários do Banco do Nordeste, benefi-
ciários da ação que visa reduzir a carga horária 
dos trabalhadores com filhos autistas, devem 
procurar o Sindicato para apresentar a docu-
mentação que comprove o diagnóstico de 
TEA de seus dependentes.

Os documentos necessários são: RG ou 
certidão de nascimento do(a) filho(a); laudo 
ou relatório médico atualizado, confirmando o 
Transtorno de Espectro Autista; além informa-
ções básicas sobre o próprio bancário, como: 
cópia do RG, nome, banco e lotação.

A documentação pode ser entregue pes-
soalmente no Setor Jurídico do Sindicato, de 
segunda a sexta, das 9h às 19h, na Rua do 
Sol, Centro de São Luís, ou pelos e-mails ju-
ridico@bancariosma.org.br e gilberto@ban-
cariosma.org.br, impreterivelmente, até o dia 
14de março de 2023.

bANCO DO NORDESTE

BANCÁRIOS DEVEM ENTREGAR 
DOCUMENTOS DE FILHOS 
AUTISTAS

    Durante o Encontro, os bancá-
rios defenderam o fim das Cam-
panhas Salariais Virtuais, que só 
focam nas cláusulas econômicas e 
ignoram questões essenciais, como 
os planos de saúde e de previ-
dência; o adoecimento bancário; 
as resoluções da CGPAR; entre 
outros ataques que ceifam direitos 
e a própria saúde da categoria.
    Já as mulheres bancárias afirma-
ram que é preciso, também, com-
bater o machismo, o assédio moral 
e sexual nos bancos, nos próprios 
sindicatos e na sociedade como um 
todo.
    Os trabalhadores aprovaram, 
também, moções de repúdio contra 
o vereador de São Luís, Domingos 
Paz, suspeito de abuso sexual de 
menores; contra as perseguições 
sofridas pelo companheiro da Cai-
xa, Max Pantoja; além de uma nota 
de apoio à Chapa 1, que disputará 
as eleições para o Sintrajufe do 
Pará.
    Os bancários e as bancárias de-
liberaram, ainda, pela realização de 
uma viagem à Brasília, no próximo 
mês de março, com o objetivo de 
entregar uma pauta de reivindica-
ções para as diretorias dos bancos 
públicos, cobrando a contratação 
de mais bancários, a reversão de 
privatizações e a defesa dos planos 
de saúde e de pensão, como a Fun-
cef, cujas mudanças estatutárias 
unilaterais prejudicaram os benefi-
ciários.

BANCO DA AMAZÔNIA

BANCÁRIOS REJEITAM 
PROPOSTA SOBRE 
APOSENTADORIA


