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devolução

seeb-ma inicia devolução da taxa negocial, 
desconto criado pela contraf-cut e contec

E m respeito aos bancários mara-
nhenses, o SEEB-MA informa 

que deu início ao processo de devolução 
da “Taxa Negocial”, valor descontado 
injustamente da categoria por previsão 
da cláusula 5ª da Convenção Coletiva 
de Trabalho – CCT 2018/2020. 

Para ser reembolsado, o bancário 
precisa preencher e assinar o formu-
lário disponível no site (www.seebma.
org.br/paginas/noticias.asp?p=16270), 
anexar cópia do contracheque de se-
tembro de 2018 e enviá-los para o 
e-mail taxanegocial@bancariosma.
org.br ou por malote dos Correios. 

Os documentos também podem ser 
entregues, pessoalmente, nas sedes ad-
ministrativas do Sindicato, em São Luís 
e Imperatriz, ou aos diretores regionais 

do SEEB-MA. O prazo fi nal para a en-
trega do formulário e do contracheque 
é dia 10/12/2018, já a devolução dos 
valores destinados ao Sindicato (70%) 
ocorrerá até 21/12/2018. 

SOBRE A TAXA NEGOCIAL
Vale ressaltar que a Taxa Negocial foi 

inserida na CCT 2018/2020 sem qual-
quer transparência ou informação aos 
bancários, num verdadeiro conluio entre 
a Contraf-CUT, a Contec e a Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban). 

Na prática, para continuar rece-
bendo os milhões do extinto Imposto 
Sindical, centrais e sindicatos pelegos 
acordaram com a Fenaban a criação 
da Taxa Negocial (sem direito à oposi-
ção), enterrando a luta da categoria na 

Campanha Salarial 2018. 
Ao todo, os trabalhadores tiveram um 

desconto de 3% em seus provimentos, 
ou seja, 1,5% sobre a PLR mais 1,5% 
sobre o salário, valor equivalente ao que 
era descontado com o extinto imposto. 
Para o presidente do SEEB-MA, Eloy 
Natan, com a criação da Taxa Nego-
cial e a assinatura do acordo bianual, a 
Contraf-CUT, a Contec e todos os seus 
sindicatos pelegos se tornaram escravos 
dos banqueiros. 

“Por isso, decidimos, em assem-
bleia geral no dia 31/08/2018, devol-
ver os valores descontados dos ban-
cários maranhenses, bem como entrar 
com uma ação na Justiça para derrubar 
essa taxa imoral, que coloca em risco 
o futuro da categoria” – fi nalizou Eloy. 

O Sindicato dos Bancários do 
Maranhão (SEEB-MA), por 

meio de sua Diretoria, posiciona-se con-
tra o candidato à Presidência da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro (PSL), neste 2º turno 
das eleições. É preciso impedir que uma 
candidatura que ameaça a existência  dos 
sindicatos, contrária à igualdade de gê-
nero e que coloca em risco as liberdades 
democráticas vença as eleições.

Para o SEEB-MA, defender o fi m dos 
"ativismos" signifi ca atacar as organi-
zações dos trabalhadores que lutam por 
seus direitos e garantias básicas, como: 
férias, 13º salário e carteira assinada. A 
vitória de Jair Bolsonaro intensifi cará a 
implementação da Reforma Trabalhista, 
a terceirização (apoiadas pelo candidato 
do PSL) e a destruição da Previdência 
Social pública, planos propostos pelo 
seu economista e eventual superministro 
da Fazenda, Paulo Guedes.

O discurso machista do candidato vai 
de encontro a toda luta que o SEEB-MA 
já travou em defesa da igualdade entre 
homens e mulheres. Por isso, o Sindica-
to não irá tolerar retrocessos. Em suas 

falas, Bolsonaro diz que  tem mulher 
que nem merece ser estuprada. Disse, 
também, que elas devem ganhar menos 
que homens, porque engravidam. Tais 
declarações expressam claramente 
seus pensamentos sobre o tema. Logo, 
uma vitória do candidato do PSL for-
talece ainda mais esse sentimento ma-
chista em nossa sociedade.

A possibilidade de dar um "autogol-
pe", como apresentado pelo seu vice, 
General Mourão, representa uma ame-
aça às liberdades conquistadas às du-
ras penas pelos trabalhadores na luta 
contra a ditadura militar, período este, 
marcado por  ataques a direitos dos tra-
balhadores, assassinatos e torturas.

Por tudo isso, o SEEB-MA orienta o 
voto no candidato do Partido dos Tra-
balhadores (PT), Fernando Haddad, 
entendendo que o voto nulo, neste mo-
mento, benefi ciará a vitória do autori-
tarismo, da intolerância e do ódio.

Contudo, o Sindicato reafi rma a falta 
de confi ança no PT e na Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), que traíram as lutas 
de classe como, recentemente, na Greve 

Geral para derrubar Temer e suas reformas.
Mesmo numa eventual vitória de Fer-
nando Haddad (PT), o SEEB-MA conti-
nuará a combater seus ataques e traições, 
assim como fez nos 13 anos de governo 
de Lula e Dilma, organizando greves, 
manifestações e chapas de oposição à 
Contraf/CUT pelo país afora. 

Os bancários do Maranhão precisam 
continuar mobilizados para enfrentar 
qualquer um que ganhe as eleições em 28 
de outubro, pois as duas candidaturas pre-
param junto com os banqueiros e os gran-
des empresários, a retirada de direitos.

Em defesa das liberdades democráti-
cas! Ditadura nunca mais! Para comba-
ter o machismo, o racismo e a homofo-
bia! Pela liberdade de organização dos 
trabalhadores! Greve Geral por uma 
Previdência Social Pública!

editorial

posicionamento do seeb-ma sobre o 2º turno  
das eleições presidenciais
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em defesa da cassi

por ampla maioria, associados rejeitam 
proposta de reforma estatutária da Cassi

O s associados da Cassi rejeita-
ram – por ampla maioria – a 

proposta de reforma estatutária da Cai-
xa de Assistência dos Funcionários do 
Banco do Brasil (Cassi). 

Do total de 132.504 votantes, 91.796 
foram contrários à alteração e apenas 
38.970 foram favoráveis. Houve, ain-
da, 805 votos brancos e 933 nulos.

Para o SEEB-MA, que orientou os 
bancários maranhenses a votarem con-
tra a proposta do BB, o resultado da 
votação foi uma grande vitória.

“Apesar de todo o assédio, com 
mensagens nos terminais de autoaten-
dimento e nos celulares, os associados 
mostraram com fi rmeza que a gestão 
da Cassi deve continuar paritária, feita 

por funcionários, preservando – sobre-
tudo – o funcionalismo e as decisões 
do corpo social” – afi rmou o diretor do 
SEEB-MA, Dielson Rodrigues. 

Após a apuração do resultado, di-
vulgado na sexta-feira (05/10), Diel-
son voltou a cobrar uma proposta de-
cente do BB. “Cobramos do banco, 
como patrocinador, que arque com 
os custos fi nanceiros para recuperar 
a Cassi, eximindo os associados des-
se ônus que, de modo algum, deram 
causa. No mínimo, uma nova proposta 
deve ser elaborada através de amplos 
debates com os associados, sindicatos 
e entidades ligadas ao funcionalismo. 
Só assim conseguiremos recuperar a 
Cassi” – fi nalizou o diretor.

delegados sindicais

bancários elegem comissão que coordenará 
eleição para delegados sindicais

E m Assembleia Geral realiza-
da na quarta-feira (10/10), 

na sede do SEEB-MA, os bancários 
maranhenses escolheram a comissão 
que conduzirá o processo de eleição 
dos (as) delegados (as) sindicais que 
exercerão o mandato 2019/2020.

Foram eleitos os bancários: Rodol-
fo Costa (diretor do SEEB/MA - BB), 
Maria Bruzaca (aposentada - Caixa), 
Cláudio do Vale Costa (diretor do 
SEEB/MA - Bradesco) e Edna Vas-
concelos (suplente - Itaú).

SOBRE A ELEIÇÃO
O prazo para se candidatar ao cargo 

de delegado (a) sindical é de 15 a 31 
de outubro. Já a eleição será realizada 
nos dias 21, 22 e 23 de novembro, no 
horário das 08h às 18h, nos locais de 
trabalho. Caso não seja obtido quórum 
previsto no Estatuto ocorrerá novo es-
crutínio nos mesmos horários e locais 
previstos acima no dia 28 de novembro 
de 2018, com quórum de mais de 50% 
dos associados. Para mais informações, 
acesse www.bancariosma.org.br. 

novos convênios

SEEB-MA firma convênio 
com a faculdade IDAAM

O SEEB-MA informa que firmou 
convênio com a Faculdade IDAAM, 
localizada na Avenida Daniel de La 
Touche, nº 987, Sala 807 B - Centro 
Empresarial Shopping da Ilha. A partir 
de agora, os bancários sindicalizados e 
seus parentes diretos (cônjuges, irmãos 
e filhos) poderão se matricular nos cur-
sos de pós-graduação oferecidos pela 
instituição com desconto de 10% nas 
mensalidades. Para usufruir do bene-
fício, o bancário deverá apresentar na 
instituição uma declaração de sindi-
calizado, que poderá ser obtida na Se-
cretaria Geral do SEEB-MA, na Rua 
do Sol, Centro. Bancário: faça já a sua 
matrícula. Para mais informações junto 
ao Sindicato, ligue: (98) 3311-3513 ou 
mande um e-mail para secretariageral@
bancariosma.org.br.

bradesco

seeb-ma cobra o fim da 
revista de bancários 

O SEEB-MA volta a cobrar o 
fi m da revista indiscriminada de 
sacolas e mochilas de funcionários, 
nas agências do Bradesco, em São 
Luís. De acordo com o diretor Cláu-
dio Costa, esse procedimento não 
está previsto nos acordos coletivos 
da categoria nem foi previamente 
discutido com o Sindicato ou mes-
mo com os empregados, confi gu-
rando assédio moral. “É descabida 
a revista dos empregados sob a ale-
gação de reforçar a segurança, tendo 
em vista que a maioria dos revista-
dos não tem acesso à tesouraria das 
agências. Exigimos que o Brades-
co adote outros procedimentos de 
segurança, que não exponham os 
trabalhadores a essa situação cons-
trangedora” – reivindicou o diretor. 
Caso o banco não se abstenha des-
sa prática abusiva de imediato, o 
SEEB-MA realizará manifestações 
nas agências da Capital e tomará as 
medidas judiciais cabíveis.
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futebol bancário

vai começar o 8º campeonato de futebol da regional imperatriz
O 8º Campeonato Ban-

cário de Futebol So-
ciety da Regional Imperatriz 
começará no dia 20 de outu-
bro, nos campos da AABB 
e da APCEF, em Imperatriz. 
De acordo com o diretor do 
SEEB-MA, Cássio Valdenor, 
a edição deste ano terá a parti-
cipação recorde de bancários 
(aproximadamente 120) e de 
times inscritos (8 - Santander, 

Bradesco, BNB, BB, Brades-
co 460, Bradesco 2365, Sin-
dicato FC 1 e Sindicato FC 
2). Sempre com o objetivo 
de congregar a categoria, o 
Campeonato começará com 
um Torneio Início, seguido 
de várias rodadas, nos fi ns de 
semana. A grande fi nal será 
no dia 19 de janeiro de 2019, 
data da tradicional confrater-
nização da categoria. 

O SEEB-MA promoveu nos dias 21 
e 22 de setembro a 1ª Oficina de Comu-
nicação e Poder, na sede administrativa 
da entidade, na Rua do Sol, Centro de 
São Luís. Na sexta-feira (21), o jornalis-
ta Arthur William (NPC/RJ) explicou a 
importância das mídias sociais e da In-
ternet para a mobilização dos trabalha-
dores. Já no sábado (22), os jornalistas 
Emílio Azevedo e Ed Wilson Araújo 
relataram experiências sobre a Rádio 
Tambor, iniciativa de comunicação po-
pular do SEEB-MA em conjunto com o 
Jornal Vias de Fato e a ABRAÇO-MA.  
Para a diretora do SEEB-MA, Gerlane 
Pimenta, o Sindicato tem investido em 
diferentes meios de comunicação: do 
impresso à internet, a fim de estreitar os 
laços com todos os bancários e trabalha-
dores do Maranhão.

formação sindical

seeb promove oficina de 
comunicação e poder

faltas nas greves gerais de 2017

bnb: bancários rejeitam proposta do bnb sobre desistência de ações
E m Assembleia Geral realiza-

da na quarta-feira (10/10), na 
sede do SEEB-MA, em São Luís, os 
bancários rejeitaram a proposta do 
Banco do Nordeste sobre as faltas 
ocorridas nas greves gerais de 2017. 
De acordo com os termos da propos-

ta, o BNB se comprometeria a reti-
rar apenas os refl exos funcionais das 
faltas, caso os bancários desistissem 
das ações judiciais movidas contra o 
banco. Porém, os funcionários não 
aceitaram, optando por dar continui-
dade aos processos na Justiça.  
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campanha de sindicalização

SEEB sorteará tv 32'' entre novos sindicalizados

O SEEB-MA lança a Campa-
nha de Sindicalização 2018 

com o intuito de integrar, de forma 
efetiva, os bancários ainda não fi -
liados à entidade que representa a 
categoria bancária no Maranhão. É 
a partir da sindicalização que os tra-
balhadores iniciam sua contribuição 
para o fortalecimento deste reconhe-
cido instrumento de luta.

SORTEIO DE TV 32''
Visando a estimular o ingresso de 

novos associados, o SEEB-MA sor-
teará 1 (uma) Smart TV 32” entre os 
bancários que se sindicalizarem de 
01/10/2018 a 31/12/2018. A entrega 
do prêmio ocorrerá no Encontro Esta-
dual da categoria, em janeiro de 2019.
Bancário: não perca tempo, sindicalize-se 
e fortaleça o seu Sindicato.

O SEEB-MA promoverá o proje-
to “Rico Choro ‘comvida’ pra 

luta”, uma série de saraus, que reunirá 
o melhor do choro com outros ritmos 
musicais, na sede recreativa do Sindica-
to, no Turu. Inicialmente, será realizado 
um sarau por mês, aos sábados, às 19h. 
O objetivo é proporcionar aos bancários 
um momento de convivência artística, 
musical, mas também de resistência, a 
fim de integrar a categoria. O primeiro sa-
rau ocorrerá no dia 20 de outubro, tendo 
como atrações o DJ Victor Hugo, o Re-
gional Caçoeira e a cantoria Tássia Cam-
pos. Bancário: você não pode perder!

projeto rico choro 'comvida' pra luta

SEEB leva choro e ritmos para a sede recreativa


