
www.bancariosma.org.br • Maranhão, novembro de 2022 • Ano 25 • Nº 288

bancariosmaranhao @seebma seebma_OFICIAL bancariosma

natação e 
hidroginástica 
agora na sede 
recreativa

▶ PÁGINA 2

editorial

Após as eleições, SEEB-MA continuará firme na luta 
por nenhum direito a menos e por novas conquistas

BRADESCO

SEEB-MA REALIZA ATO 
PÚBLICO POR SEGURANÇA 
NO BRADESCO

▶ PÁGINA 2

assembleia geral

assembleia geral 
orçamentária ocorre 
no dia 26 de novembro

▶ PÁGINA 2

orçamento anual

confira a proposta 
orçamentária para 
o ano de 2023

▶ PÁGINA 3

aposentados

DIA 25/11: jantar e BRINDES 
no último encontro dos 
aposentados de 2022

▶PÁGINA 2

sede recreativa

reservas do salão de 
festas e dos quiosques 
ficarão suspensas

▶PÁGINA 2

eleições de 
delegados 
de 22 a 24 de 
novembro

cef: seeb-ma 
na luta contra 
o déficit de 
bancários

•P. 3 •P. 4 •P. 4

Jornal



2 Jornal
bancariosmaranhao @seebma

O SEEB-MA realizou  no dia 04/11 
um ato público por segurança nas 

agências e postos do Bradesco, no Mara-
nhão. A manifestação ocorreu na unidade da 
Cidade Operária, em São Luís, e teve como 
objetivo cobrar a manutenção dos vigilantes 
e das portas giratórias em todos os estabele-
cimentos do banco no Estado. “Não vamos 
aceitar o avanço dessa política do Bradesco, 
que transforma agências em unidades de 
negócios, coloca em risco o emprego dos 
funcionários, retira os guardas e as portas 

detectoras de metal, em nome do lucro” – 
afirmou o diretor Cláudio Costa. Segundo 
o diretor Edvaldo Castro, o SEEB-MA não 
medirá esforços para resguardar o emprego 
dos bancários e a segurança de todos, ainda 
mais diante do lucro de mais de R$ 26 bi-
lhões obtido pelo Bradesco em 2021. Além 
disso, o Sindicato já ajuizou uma ação, que 
visa pagar aos bancários do Bradesco um 
adicional de periculosidade por estarem - na 
prática - acumulando a função de vigilante, 
"o que é inadmissível” – finalizou Edvaldo.

O SEEB-MA convida os bancá-
rios para a Assembleia Geral, que 
será realizada presencialmente no 
sábado (26/11), em primeira chama-
da às 14h30, e em segunda chamada 
às 15h, na Sede Administrativa do 
Sindicato, na Rua do Sol, nº 413/417, 
Centro de São Luís. O objetivo é de-
liberar sobre a previsão orçamentá-
ria para o ano de 2023. Os dados da 
previsão para avaliação da catego-
ria estarão disponíveis no Portal da 
Transparência (peça analítica) e na 
página 3 desse jornal. Bancário(a): 
participe da Assembleia. Sua pre-
sença é essencial.

editorial

APÓS ELEIÇÃO, seeb CONTINUARÁ A lutar por direitos e novas conquistas

sede recreativa

reservas do salão e dos quiosques até 18/12

bradesco

sindicato cobra permanência de vigilantes e 
de portas detectoras de metal no bradesco

O atual momento do Brasil exige 
que os trabalhadores em geral, 

em especial os bancários, se mantenham 
firmes na luta por nenhum direito a me-
nos e por novas conquistas. 

Mesmo após o encerramento das elei-
ções, com a vitória de Lula, a conjuntura po-
lítica do país continuará adversa, sobretudo, 
por possuir um Executivo de viés mais pro-
gressista em contraponto a um Congresso 
Nacional de maioria conservadora. 

Por isso, é necessário unificar a luta dos 
trabalhadores, debater nacionalmente as 
nossas demandas, reafirmar a nossa inde-
pendência e enfrentar o lobby do capital e, 
com isso, possíveis concessões do próxi-

mo governo. Precisamos defender nossos 
interesses históricos por uma sociedade 
sem exploração, democrática e baseada 
na liberdade individual, na resistência e na 
consciência de classe, a fim de combater 
a ascensão da extrema direita e o discurso 
antitrabalhador e privatista inerente aos po-
líticos bolsonaristas.

Espera-se - pelo menos - que, durante o 
Governo Lula, a classe trabalhadora possa 
se manifestar sem medo de autoritarismos 
e violência na luta por seus direitos. 

Diante disso, o SEEB-MA reivindica-
rá ainda mais o fim das privatizações, da 
terceirização e das demissões; a realização 
de concursos; a convocação de mais ban-

cários para melhor atender à população; a 
defesa dos bancos estatais e de sua função 
social; o fomento da economia regional; a 
redução dos juros; o incentivo à geração 
de emprego, por meio de financiamentos 
às pequenas e microempresas; o fim do 
assédio moral e sexual como política para 
o cumprimento de metas, medida que se 
intensificou no último governo; além da 
derrubada da Reforma Administrativa e de 
qualquer outro ataque que vise a colocar 
em risco as conquistas da nossa classe. 

“Afinal, independentemente de gover-
no ou de patrão, a luta por nenhum direito 
a menos é a nossa única opção” – afirmou 
o presidente Dielson Rodrigues.

O SEEB-MA informa aos bancários 
que a data limite para a realização 

de eventos no salão de festas e nos quios-
ques da Sede Recreativa, no Turu, será o 
dia 18/12/2022 (domingo), tendo em vista 
que o clube e o restaurante passarão por re-
formas para melhor atender à categoria. Se-
gundo o diretor Marcelo Bastos, as reservas 
para os eventos serão suspensas após essa 
data, mas o clube continuará funcionando, a 
exemplo das piscinas, parque aquático, en-
tre outros espaços da sede. “Contamos com 
a compreensão de todos” – solicitou.

O SEEB-MA promoverá na sexta 
(25/11), das 17h às 20h, na Sede Recrea-
tiva, no Turu, mais uma edição do Projeto 
“Bancários e Bancárias na Ativa”. A ativi-
dade visa aproximar o Sindicato dos(as) 
associados(as) aposentados(as), por meio 
de uma interação política, social e cultu-
ral. Como de costume, o evento começará 
com a atualização do andamento dos pro-
cessos judiciais pela Assessoria Jurídica do 
Sindicato. Em seguida, haverá uma roda 
de conversa entre diretores e associados.
“Nesta última edição do Encontro dos Apo-
sentados em 2022, vamos promover um 
jantar, além de sorteio de brindes para os 
presentes, que poderão dar sugestões sobre 
o evento, que continuará em 2023. Partici-
pe” - convidou o diretor Enock Bezerra.

orçamento anual

Assembleia geral de Previsão 
Orçamentária no dia 26/11

aposentados

novo encontro dos aposentados 
ocorrerá no dia 25 de novembro
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Proposta de Previsão Orçamentária 2023

            

RECEITA / ORIGEM DOS RECURSOS MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

1) RECEITA
  ORDINÁRIA
      Mensalidade 350.000,00   1.050.000,00 2.100.000,00  4.200.000,00     
  PATRIMONIAL
     Taxa Utiliz.C. Convenções 6.000,00       18.000,00      36.000,00       72.000,00          
     Centro Recreativo 8.000,00       24.000,00      48.000,00       96.000,00          
  EVENTUAL
     Financeira 32.000,00     96.000,00      192.000,00     384.000,00        
  RESSARCIMENTO DE DESPESAS 
     Xerox 350,00          1.050,00        2.100,00         4.200,00            
     Telefone 300,00          900,00           1.800,00         3.600,00            
     Alimentação 330,00          990,00           1.980,00         3.960,00            
     Condomínio ( Palácio dos Esportes) 700,00          2.100,00        4.200,00         8.400,00            
     Plano de saúde 8.650,00       25.950,00      51.900,00       103.800,00        
     Vale cultura 70,00            210,00           420,00            840,00               
     Eventos sócio cultural ( convite / bebida) 2.000,00       6.000,00        12.000,00       24.000,00          

SUB-TOTAL RECEITA 408.400,00   1.225.200,00 2.450.400,00  4.900.800,00     

2) DEMAIS ORIGENS*
    Aplicações Financeiras -                -                 -                  7.971.000,00     
    Honorários Advocatícios/2023 -                480.000,00        
    Passivo Trabalhista/ depósito judicial -                -                 -                  33.960,00          

SUB-TOTAL DEMAIS ORIGENS -                -                 -                  8.484.960,00     

 TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS 408.400,00   1.225.200,00 2.450.400,00  13.385.760,00   

DESPESA / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

1) DESPESA
  ORDINÁRIA
    Administrativa 123.820,52   371.461,56    742.923,12     1.485.846,24     
    Sindical 284.579,48   853.738,44    1.707.476,88  3.414.953,76     

 SUB-TOTAL DESPESA 408.400,00   1.225.200,00 2.450.400,00  4.900.800,00     

2) DEMAIS DESTINAÇÕES*
  PASSIVO TRABALHISTA -                -                 -                  33.960,00          
  VALORES A REPASSAR -                -                 -                  577.792,00        
   Fundo para campanha salarial 200.000,00        
   Fundo apoio eleição / oposições bancárias (nacional) 100.000,00        
   Fundo para liberação de diretores 200.000,00        
   Fundo para apoio aos movimentos sociais 100.000,00        
   Formação 150.000,00        
   Comunicação 300.000,00        
   Saúde 300.000,00        
  INVESTIMENTOS
    Mobiliário / equipamentos -                  200.000,00        
    Fundo de Reserva Centro de Recreação -                -                 -                  1.200.000,00     
    Fundo de Reserva -                -                 -                  4.873.208,00     
    Manutenção Sede administrativa / Sede Recreativa 250.000,00        

SUB-TOTAL DEMAIS DESTINAÇÕES -                -                 -                  8.484.960,00     

TOTAL DAS DESPESAS / DESTINAÇÕES 408.400,00   1.225.200,00 2.450.400,00  13.385.760,00   
  Receitas e Despesas Anualizadas *
  Proposta orçamentária a ser  apresentada em assembleia geral no dia 26/11/2023 

          Diretor Financ/Administrativo

                  PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
              PARA O EXERCÍCIO DE 2023

     Amilton Sousa Fernandes Dielson Rodrigues Silva
Presidente

Dielson Rodrigues Silva

  Receitas e Despesas Anualizadas *
  Proposta orçamentária a ser  apresentada em assembleia geral no dia 26/11/2023 

          Diretor Financ/Administrativo
     Amilton Sousa Fernandes
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eleição dos delegados sindicais

eleição dos delegados será de 22 a 24/11

A s eleições dos delegados sindi-
cais do SEEB-MA, que exerce-

rão o mandato 2023/2024 serão realiza-
das de 22 a 24 de novembro, das 08h às 
18h, em alguns locais de trabalho.

Caso não seja obtido o quórum pre-

visto no Estatuto do Sindicato, ocorrerá 
nova votação no dia 30/11/2022, com 
quórum de mais de 50% dos associados.

As inscrições dos candidatos se en-
cerraram no dia 14/11/2022. O processo 
eleitoral está sendo conduzido pela Co-
missão eleita em Assembleia Geral no 
último dia 17 de outubro.

A Comissão é composta pelos ban-
cários Lindenberg Cunha Braga (diretor 
do SEEB-MA - BNB), Gerlane Pimen-
ta (diretora do SEEB/MA – Itaú), Marla 
Brito (diretora do SEEB/MA – BASA) 
e Alberto Félix (diretor do SEEB-MA – 
Itaú). Bancário(a): participe!

O SEEB-MA denuncia o déficit 
de funcionários e as péssimas 

condições de trabalho e de atendimento 
ao público nas agências da Caixa, em 
todo o Maranhão. Um absurdo para um 
banco que lucrou mais de R$ 17 bilhões 
em 2021! Em visitas a diversas unidades, 
como Chapadinha, Tutóia, Balsas, São 
Bento, Pinheiro, Pedreiras, Caxias, Codó, 
São João dos Patos, Timon, entre outras, 
os diretores do Sindicato constataram, 

além da falta de bancários, a superlotação 
das agências, a sobrecarga de trabalho, 
além do descaso com os clientes e usu-
ários. Como se não bastasse, os dirigen-
tes Cássio e Lívia testemunharam mais 
um absurdo na agência Barreirinhas: no 
dia 25/10, apenas 8 bancários atenderam 
mais de 1.000 clientes, extrapolando a 
sua jornada e a sua própria capacidade 
física e mental, a fim de pagar o Auxílio 
Brasil. Diante do déficit de funcionários 
na Caixa, o diretor Oberdan Galvão en-
trou em contato com a Superintendência 
Regional do Banco, mas foi informado 
que não há qualquer previsão de novas 
contratações. “É um absurdo. Um des-
caso com o povo e com a categoria. Por 
isso, tomaremos outras medidas cabíveis 
para resolver essa situação calamitosa” – 
finalizou o diretor Cássio Valdenor. 

O SEEB-MA e os bancos terão ex-
pediente especial durante os jogos do 
Brasil na Copa do Mundo do Catar, 
conforme os horários dos jogos e o fuso 
horário de cada Estado. No Maranhão, 
que segue o horário de Brasília, o aten-
dimento ao público nas sedes do Sindi-
cato e nas agências bancárias ocorrerá 
da seguinte forma:

Jogos com início previsto às 12h:
O atendimento ao público será das 

9h às 11h e das 15h30 às 16h30;

Jogos com início previsto às 13h:
O atendimento ao público será das 

8h30 às 11h30;

Jogos com início previsto às 16h:
O atendimento ao público será das 

9h às 14h.

A seleção brasileira estreia na Copa 
contra a Sérvia na quinta-feira (24/11), 
às 16h. O segundo jogo, contra a Suí-
ça, ocorrerá na segunda (28/11), às 13h. 
O Brasil encerra a sua participação na 
fase de grupos da competição no dia 
02/12 (sexta), a partir das 16h, diante 
da seleção de Camarões. 

Bancário(a): fi que atento! 

copa do mundo do qatar

SEEB e bancos mudam expediente 
em dias de jogos do Brasil 

Para o SEEB-MA, a PEC 32/2020 é um 
ataque sem precedentes ao funcionalismo 
público, à população e à classe trabalhado-
ra. A Reforma prevê o desmonte do Estado 
Brasileiro, com a destruição dos serviços 
públicos; o fim dos concursos; o fim da 
estabilidade dos empregados das estatais, 
como é o caso da Caixa; e a privatização 
da gestão de órgãos públicos por meio de 
convênios, o que facilitará o desvio de recur-
sos da saúde e da educação, prejudicando a 
oferta desses serviços para a população. Para 
a diretora Gerlane Pimenta, a classe traba-
lhadora precisa se unir aos servidores pú-
blicos para barrar a aprovação da Reforma 
Administrativa.“Participamos, no dia 26/10, 
do Congresso dos Servidores da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, onde foram defi-
nidas estratégias de luta para barrar esse ata-
que, ainda mais durante o Governo Lula, que 
esperamos não apoiar - de fato - essa medida. 
Vamos somar forças em defesa da estabili-
dade, do funcionalismo, por mais concursos 
e contra as privatizações” – destacou.

pec 32/2020

a reforma administrativa será o 
fim do serviço público

Caixa econômica

seeb denuncia o déficit de bancários na cef

O SEEB-MA firmou convênio com a 
Acqualu para oferecer aulas de natação e 
hidroginástica - com descontos para ban-
cários associados e dependentes - na Sede 
Recreativa, no Turu. As aulas ocorrerão de 
segunda a sexta-feira em dois horários, das 
7h às 10h e das 16h às 20h. Para mais infor-
mações, entre em contato pelo telefone: (98) 
98566-5889. Bancários (as): aproveitem! 

convênio - Acqualu Natação

natação e hidroginástica agora 
é na sede recreativa do seeb-ma

O SEEB-MA firmou convênio com a 
empresa LL Solar para a venda de sistemas 
fotovoltaicos. O desconto nos serviços para 
associados é de 15%. Segundo pesquisas, a 
instalação de placas solares é capaz de ge-
rar economia na conta de luz de até 95%. 
Para mais informações, ligue (98) 98912-
9857 ou acesse o site www.llsolar.com.br. 
Bancário(a): solicite já o seu orçamento! 

CONVÊNIO - LL ENERGIA SOLAR

seeb-ma firma convênio com 
empresa de energia solar


