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conforme decisão dos bancários em assembleia

E

SEEB-ma realiza a devolução da taxa negocial;
bancário(a): saiba como proceder

m respeito aos bancários maranhenses,
o SEEB-MA informa que já iniciou a
devolução da taxa negocial. Esse valor é descontado compulsoriamente da categoria por força da
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 22/24).
Porém, no Maranhão, com a indicação da
Diretoria do SEEB-MA, os bancários decidiram
pelo reembolso da referida taxa em Assembleia
no fim de agosto, ocasião em que os trabalhadores autorizaram o Sindicato a assinar a CCT.
Vale ressaltar que o SEEB-MA é uma das
poucas entidades sindicais que devolve o percentual da taxa que lhe caberia aos seus associados e também aos bancários não sindicalizados,
de modo democrático e transparente.
De acordo com o diretor Enock, o entendimento da Diretoria do SEEB-MA é de que as
ações do Sindicato devem ser mantidas pela contribuição voluntária da categoria e não com uma
taxa compulsória criada pela Contraf, Contec e
Fenaban. “Essa taxa só serve para enfraquecer a
nossa luta e justificar os acordos rebaixados que,
ano após ano, têm sido firmados nas Campanhas Salariais por parte do Comando Nacional

e da Federação dos Bancos” – afirmou.
Para o presidente Dielson Rodrigues, a taxa
foi inserida na CCT, mais uma vez numa manobra entre banqueiros, Contraf e Contec, que
sempre priorizam a manutenção da taxa em
troca dos direitos da categoria nas negociações.
Bancário(a): para ser reembolsado, preencha e assine o formulário disponível no site do

banco do nordeste

SEEB-ma entrega cheques a bancários do bnb

Sindicato e o envie para o e-mail taxanegocial@
bancariosma.org.br. No entanto, se você já fez
essa solicitação antes, não precisa fazê-la novamente, pois a devolução será automática, salvo
se você tiver mudado o número de sua conta.
Para mais informações, ligue para a Secretaria Geral: (98) 3311-3513 e (98) 984778001 ou para o Financeiro (98) 3311-3508.
DELEGADOS SINDICAIS

DELEGADOS: COMISSÃO SERÁ ELEITA
EM ASSEMBLEIA NO DIA 17/10
SEEB-MA convida os bancários para a Assembleia Geral,
O
que será realizada na segunda (17/10),

às 19h30, na sede do Sindicato, na Rua
do Sol, Centro de São Luís. O objetivo
é eleger a Comissão Eleitoral, que coordenará as eleições dos delegados sindicais - mandato 2023/2024.

O

SEEB-MA entregou no dia 22/09 os
cheques aos bancários do Banco do
Nordeste, beneficiários da “Ação de Adicional por Tempo de Serviço”. A entrega ocorreu
na Sede do Sindicato, no Centro de São Luís.
“Com o pagamento dessa ação, devolvemos
direitos e valores usurpados injustamente pelo
banco a 53 bancários. Além dessa, muitas ou-

tras conquistas virão. Como sempre, não mediremos esforços para garantir os direitos dos
trabalhadores do BNB” – afirmou o diretor
Gilberto. Para mais informações, ligue para o
setor jurídico por meio dos telefones (98) 33113516 ou (98) 98477-5789, lembrando que não
realizamos qualquer tipo de contato por meio de
WhatsApp. Na dúvida, procure o Sindicato!

SOBRE O DELEGADO SINDICAL
O delegado sindical é o representante
do Sindicato no local de trabalho. Ele mobiliza a categoria em defesa dos interesses
dos bancários na agência em que trabalha,
ouve as demandas dos colegas e comunica ao Sindicato. Assim, é um agente
importante na construção do modelo de
sindicato que almejamos, atuante e envolvido com os trabalhadores.

vitória judicial - bb e caixa!

Vitória! Justiça reduz jornada de bancários com filhos autistas

V

itória! Em decisões judiciais favoráveis ao SEEB-MA, a Justiça
do Trabalho condenou o Banco do Brasil
e a Caixa Econômica a realizarem a redução da carga horária dos seus funcionários,
que possuam filhos diagnosticados com

autismo (TEA). A redução da jornada deve
ser de 2h diárias, conforme previsto na Lei
Federal 8.112/90. Nas sentenças, o juízo determinou, ainda, que os bancos cumpram as
ordens sem redução de salário e sem compensação de horário, sob pena de multa di-

ária em caso de descumprimento. A mesma
ação já foi ajuizada em favor dos bancários
do Banco do Nordeste e já se encontra conclusa para decisão. "Vamos lutar por esse direito para os bancários de todos os bancos"
- afirmou o diretor Gilberto Alves.

POSICIONAMENTO Da diretoria plena do SEEB-MA PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

DIRETORIA DO SEEB-MA ORIENTA VOTO EM LULA NO 2º TURNO
A

Diretoria Plena do SEEB-MA posiciona-se contra o candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL),
neste segundo turno das eleições. Afinal, é
preciso impedir que esse governo seja reeleito e fique mais quatro anos à frente do país,
repetindo o desastre econômico e social que
é a atual gestão, responsável pelo aumento da
fome e da pobreza; pela morte de milhares
de pessoas durante a pandemia; negacionista; contrário à ciência; propagador de “fake
news”; favorável à privatização dos bancos
públicos e das estatais; defensor do fim dos
sindicatos; contrário à igualdade de gênero;
inimigo dos trabalhadores e uma ameaça
constante às instituições do Estado e as liberdades democráticas do povo brasileiro.
CONTRA A RETIRADA DE DIREITOS E
CONTRAOFIMDOSBANCOSPÚBLICOS
Para a Diretoria do SEEB-MA, defender a
reeleição do atual Presidente significa apoiar
a chamada “Carteira de Trabalho Verde e
Amarela”, proposta do candidato, que visa
precarizar e reduzir ainda mais os direitos dos
trabalhadores, como: férias, 13º salário, entre
outras garantias básicas. Vale lembrar, ainda,
que Jair Bolsonaro foi a favor e intensificou
a Reforma Trabalhista e a terceirização sem
limites. Em seu governo, o Presidente aprovou a nefasta Reforma da Previdência, que
acabou com a aposentadoria pública, conforme o plano do Ministro da Economia, Paulo
Guedes. Este, inclusive já prometeu - numa
eventual nova gestão - dar continuidade à privatização gradual da Caixa, do BB, do BASA
e do BNB, o que não podemos permitir!
CONTRA O PRECONCEITO
Além disso, o discurso sempre machista
do candidato vai de encontro a toda luta que
a Diretoria do SEEB-MA trava em defesa
da igualdade entre homens e mulheres. Por
isso, não podemos tolerar ainda mais retrocessos nessa importante pauta. Em suas falas, Bolsonaro ataca até a sua própria filha,
que afirmou ter sido fruto de uma “fraquejada”, por não ter nascido homem. Em discurso de campanha, aconselhou seus apoiadores a procurarem “princesas” para casar,
entre outros absurdos. Essas declarações e
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suas ofensas constantes contra jornalistas emprego e comida na mesa.
PELA PAZ E PELA LIBERDADE
mulheres expressam claramente seus penSem esquecer do passado, mas diante
samentos sobre o tema. Logo, uma vitória
do candidato do PL fortalecerá esse senti- de um mal maior, representado pelo atual
Presidente, a Diretoria do Sindicato dará
mento machista em nossa sociedade.
um novo voto de confiança ao PT, embora
saiba que o Partido está atualmente mais
EM DEFESA DA DEMOCRACIA
Como se não bastasse as reiteradas ame- alinhado com a socialdemocracia do que
aças de golpe, menções ao AI-5, atos antide- com a esquerda. No entanto, é importanmocráticos, insultos às instituições da Repú- te eleger um governo em que os trabalhablica, como ao Supremo Tribunal Federal e dores terão, minimamente, seus direitos
ao Congresso Nacional, responsáveis por garantidos, com liberdade de atuação e
frear seus abusos, representam um estado de de reivindicação, sem que as suas vidas e
insegurança constante à democracia brasilei- liberdades sejam ameaçadas por um Presira e às liberdades conquistadas às duras penas dente repressor e amante das armas.
pelos trabalhadores na luta contra a ditadura
VOTE EM LULA NO 2º TURNO
militar, período este marcado pela retirada de
No mais, orientar o voto no ex-presidente
direitos, assassinatos e torturas.
Lula não significa, de modo algum, que a
Diretoria do SEEB-MA abrirá mão de sua
PELO COMPROMISSO SOCIAL
Por tudo isso, a Diretoria do SEEB-MA independência política frente aos governos
orienta o voto no candidato do Partido dos e aos banqueiros. Pelo contrário, continuará
Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da a acreditar que a única saída para derrotar o
Silva, entendendo que o voto nulo, neste conservadorismo e o bolsonarismo é por
momento, beneficiará a vitória do autorita- meio da luta e da mobilização da classe trabarismo, da intolerância e do ódio. Apesar das lhadora.Ante o exposto, na tentativa de desfacríticas e das divergências com o PT, entre os zer o desastre que foi esse governo; em defesa
últimos governos, o de Lula foi o que mais da democracia; das instituições da República;
deu atenção aos pobres, com a redução da das liberdades democráticas; para combater
fome, criação de programas sociais: de mo- o machismo, o racismo e a homofobia; em
radia própria, de acesso ao ensino superior, de nome da organização e dos direitos dos trabafinanciamento estudantil, entre outros, pro- lhadores; por ditadura nunca mais e pela paporcionando à população carente educação, cificação do país: FORA BOLSONARO!
bancariosmaranhao

@seebma

eleições 2022

seeb-ma critica o negacionismo e o descaso com o povo brasileiro

A

Diretoria do SEEB-MA sempre
assumiu uma postura crítica à política do atual Governo durante a pandemia
da Covid-19. Desde o início da crise sanitária, o assunto não foi tratado com a devida
seriedade; a gravidade da doença foi menosprezada; o povo, sobretudo, as famílias
e as vítimas do coronavírus foram tratadas
com desprezo e insensibilidade. Como se
não bastasse, o Governo Federal apostou
em medicamentos ineficazes, ignorou a ciência e atrasou a aquisição de vacinas que

poderiam ter salvado milhares de vidas. Lamentavelmente, o resultado dessa irresponsabilidade pode ser vista hoje: quase 700 mil
vítimas fatais da Covid-19 no Brasil, em
razão do negacionismo de um governo que
não defendeu a saúde dos brasileiros nem
conseguiu salvar a economia, uma desculpa
que não engana mais quem quer que seja.
Sem dúvidas, a conduta do atual Governo,
ainda mais durante a pandemia, foi um desastre total. Por isso, a crítica do SEEB-MA
e a necessidade de mudança já.

eleições 2022

seeb-ma é contra a retirada de direitos dos trabalhadores

V

ocê sabia que uma das propostas do atual Governo é a
criação da Carteira de Verde e Amarela, medida já revogada uma vez,
pois visava reduzir direitos e precarizar ainda mais o trabalho no Brasil?
Pois é, mas essa ideia - contrária aos
interesses dos trabalhadores - ainda
está muito viva na mente dos atuais
detentores do poder, ainda mais no
caso de uma eventual reeleição em
outubro. Trata-se de um retrocesso

sem precedentes. Aﬁnal, esse ataque é uma espécie de nova Reforma Trabalhista, que almeja retirar o
descanso aos domingos; diminuir o
depósito do FGTS de 8% para 2%;
e a multa rescisória dos trabalhadores de 40% para 20%, possibilitando,
ainda, o aumento da jornada de trabalho, entre outros abusos. Um absurdo! Como o atual Governo já prometeu reeditar a medida em 2023,
todo cuidado é pouco. Fique atento!

eleições 2022

Número de pessoas na pobreza bate recorde com o atual governo

V

ocê sabia que uma pesquisa
da Fundação Getúlio Vargas
mostrou que o número de pessoas em
situação de pobreza bateu recorde?
Segundo os dados, quase 63 milhões
de brasileiros viviam, em 2021, em
domicílios onde a renda por pessoa
não passava de R$ 497 por mês. Além
disso, quase 10 milhões de brasileiros passaram a viver em situação de
pobreza de 2019 a 2021. Para se ter
ideia, esse número equivale à popula-

ção de Portugal. Além do Distrito Federal, em 24 dos 26 estados a pobreza
piorou. No Maranhão, no Amazonas,
em Pernambuco e em Alagoas, a situação de miséria ultrapassa a metade
da população. O auxílio governamental não é suﬁciente para mudar essa
situação, mas são necessárias outras
políticas públicas ignoradas nos últimos quatro anos, como educação e
geração de renda. Não podemos repetir esse erro!

eleições 2022

atual governo defendeu o maior ataque à aposentadoria pública

V

ocê sabia que o atual Governo defendeu a aprovação da Reforma da
Previdência? Na prática, a medida praticamente acabará com o direito à aposentadoria
dos trabalhadores mais pobres e reduzirá o
valor dos benefícios, beneficiando os mais
ricos e os banqueiros com seus planos de previdência privada. Vale ressaltar que os impactos da Reforma só não foram piores graças à
pressão sindical. Entretanto, apesar de todas
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as lutas e greves, os principais pontos da proposta foram aprovados, como: a idade mínima para se aposentar de 65 anos para homens
e de 62 anos para mulheres; o fim da aposentadoria por tempo de contribuição; a redução
de até 40% do valor da pensão por invalidez;
o aumento do tempo de contribuição para se
obter a aposentadoria integral (40 anos – homens e 35 anos – mulheres), etc. Por isso, na
hora de votar, reflita bancário(a)!
Jornal
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aposentados

seeb promoveu o 3º encontro com aposentados

O

SEEB-MA promoveu a 3ª edição
do Projeto “Bancários e bancárias
na Ativa” no dia 23/09, na sede recreativa,
no Turu. Desta vez, os advogados Guilherme Zagallo e Diego Maranhão atualizaram as informações sobre diversas ações
judiciais de interesse dos aposentados. Por
sugestão do aposentado do BB, Camilo

Rocha, os presentes aprovaram a criação
de uma comissão paritária para organizar os
Encontros. No fim do evento, os bancários
aproveitaram para saborear um coquetel de
frios ao som do forró Chá de Catuaba. O
próximo Encontro dos Aposentados está
previsto para novembro. “Convide seus colegas, participe” – finalizou o diretor Enock..

caixa econômica federal

O

A

tenção, bancário(a): não caia nesta
tentativa de golpe! Criminosos estão
utilizando aplicativos de mensagens, como o
WhatsApp, para se passar por funcionários e/
ou advogados dos escritórios que prestam assessoria jurídica para o SEEB-MA. Utilizando logomarcas e textos ilicitamente retirados
dos canais oficiais do Sindicato, os golpistas
costumam pedir dados pessoais e solicitar pagamentos adiantados para a liberação de créditos judiciais. Mais uma vez, o SEEB-MA
reforça: isso é golpe! Vale ressaltar que os
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delegados avaliam campanha
2022 e orientam voto em lula

O Conselho de Delegados Sindicais
(2022/2023) se reuniu no sábado (08/10),
virtualmente, pelo Zoom e, presencialmente, na sede do SEEB-MA, na Rua do Sol,
Centro de São Luís. Na oportunidade, os
bancários aprovaram uma resolução pelo
voto em Lula (13) no segundo turno das
eleições presidenciais e pelo Fora Bolsonaro! "Além disso, os delegados avaliaram a
Campanha Salarial 2022 e aprovaram estratégias de luta para combater alguns problemas identificados nas regionais, como a
sobrecarga, condições de trabalho, assédio
moral e a situação dos caixas executivos
nos bancos" - afirmou o diretor do Sindicato, Rodolfo Cutrim. Vamos à luta!
nota de apoio

audiência no mpt sobre o edifício solar da caixa
Sindicato participou no dia 28/09
de uma audiência na Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região
(MPT), no Calhau, em São Luís. O objetivo
foi solicitar a mediação do MPT para resolver os problemas identificados no Edifício
Solar, casarão histórico onde atualmente
funcionam várias áreas-meio da Caixa, no
Maranhão. A audiência foi resultado de
uma notificação feita pelo SEEB-MA em
meados deste ano e que agora foi realizada
no Ministério Público do Trabalho. Na ocasião, o procurador Marcos Sérgio afirmou

delegados sindicais

que vai verificar o caso e tomar as medidas
cabíveis. Além do diretor Enock, participaram da audiência: o advogado do Sindicato,
Jonathas Lobo, e a bancária da Caixa, Márcia Rejane, que é lotada em um dos setores
do Edifício Solar. A luta continua!

Nota de apoio ao bancário e
diretor Oberdan Galvão

O SEEB-MA repudia veementemente
a ação violenta e desnecessária de guardas
municipais e policiais militares contra o
bancário do Banco do Nordeste, advogado
e diretor regional do Sindicato, Oberdan
Galvão. No dia 20/09, Oberdan foi agredido covardemente em via pública e colocado
à força em uma viatura da PM, em Chapadinha, por – supostamente – ter praticado
uma infração de trânsito. O ato truculento
dos agentes públicos ocorreu mesmo sem
qualquer resistência do bancário, que ainda
se disponibilizou a acompanhar os policiais até a Delegacia em seu próprio carro,
mas foi ignorado. Os excessos dos PMs e
dos guardas foram gravados e divulgados
em diversas redes sociais. "Diante disso,
o SEEB-MA cobra a imediata apuração
dos fatos e, consequentemente, a punição
dos agentes públicos envolvidos, enquanto
presta sua total solidariedade ao companheiro Oberdan Galvão" – afirmou o presidente
do SEEB-MA, Dielson Rodrigues.

únicos canais oficiais do Sindicato para obter
informações jurídicas são o e-mail juridico@
bancariosma.org.br, o telefone (98) 33113516 e o celular (98) 98477-5789, que não
possui WhatsApp. Caso receba mensagens com teor suspeito em seu aplicativo, faça uma captura da tela, não forneça
dados e registre um Boletim de Ocorrência (BO). Se o contato do golpista for por
telefone, desligue de imediato, bloqueie
o número e faça um BO. Em caso de
dúvidas, ligue para o Sindicato!
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