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PREVISÃO orçamentÁRIA 2023

bancários aprovam - por unanimidade - a previsão 
orçamentária para o exercício de 2023

Jornal

CONFRATERNIZAÇÃO 

VEM AÍ A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS BANCÁRIOS NO DIA 17/12

E m Assembleia Geral no sábado 
(26/11), na Sede do SEEB-MA, no 

Centro de São Luís, os bancários aprova-
ram – por unanimidade – a previsão orça-
mentária do Sindicato para 2023. Durante 
a Assembleia, a categoria aprovou, ainda, 
a baixa patrimonial de bens inservíveis do 
SEEB-MA e foi informada das propostas 
de alterações estatutárias, que serão pu-
blicizadas em dezembro e colocadas em 
votação no Encontro Estadual em janeiro. 
"Com o compromisso e a responsabilidade 
de sempre, o SEEB cuidou dos recursos dos 
bancários maranhenses, deixando a catego-
ria pronta para movimentar as ruas contra 
a retirada de direitos, contra os ataques do 
mercado e para cobrar do novo governo o 
cumprimento de suas promessas. Estamos 
atentos e, se preciso for, prontos para a luta" 
– finalizou o diretor Hamilton Fernandes.

O SEEB-MA convida todos os seus 
associados para a Confraterniza-

ção de Fim de Ano de São Luís, que será 
realizada no dia 17/12 (sábado), das 12h às 
18h30, na sede recreativa, no Turu.

Pela manhã, a partir das 8h30, haverá a 
grande fi nal do 43º Campeonato Bancário 
de Futebol – categorias livre e master.

Após as premiações, a festa terá início 
com direito a churrasco e sorteio de brin-
des para os sindicalizados.

Para animar a categoria, o evento conta-
rá com as apresentações do grupo Feijoada 

Completa, da cantora Thaís Moreno e de 
Kennedy Aranha. Comida, água e refrige-
rantes serão gratuitos, já a cerveja (Heineken 
600 ml) custará apenas R$ 6,00 a unidade.

ACESSO À FESTA
1. Bancários(as) sindicalizados e de-

pendentes terão acesso ao evento sem a 
necessidade de convite. Basta apresentar 
carteirinha de fi liado ou documento ofi cial 
com foto na portaria. Muito fácil, não?

2. O(A) bancário(a) que não tiver depen-
dentes terá direito a levar 1 acompanhante 

para a festa. O convite dele(a) deverá ser 
retirado na Secretaria Geral do Sindicato, 
na Rua do Sol, nº 413/417, Centro de São 
Luís, até às 18h do dia 16/12/2022.

3. Quem não for bancário(a), depen-
dente ou acompanhante, não se preocupe! 
Teremos ingressos à venda por R$ 45,00, 
na Secretária Geral do SEEB-MA ou na 
portaria do evento. Contudo, os ingressos 
são limitados. Garanta já o seu!

Bancário(a): compareça e divirta-se!
Use máscara e para mais informa-

ções, ligue: (98) 3311-3513 ou 3311-3522.
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Previsão Orçamentária 2023 aprovada

            

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 *
  Previsão orçamentária aprovada em assembleia geral no dia 26/11/2022 

   Diretor Financ/Administrativo

                  PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
              PARA O EXERCÍCIO DE 2023

     Amilton Sousa Fernandes Dielson Rodrigues Silva
Presidente

Dielson Rodrigues Silva
Presidente

  Receitas e Despesas Anualizadas *
  Previsão orçamentária aprovada em assembleia geral no dia 26/11/2022 

   Diretor Financ/Administrativo
     Amilton Sousa Fernandes
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Balanço patrimonial, demonstrativo de 
superávit e resultado do 3º trimestre

Para conferir o balanço analítico do 3º trimestre de 2022, acesse o Portal da Transparência no site do SEEB-MA.

28º curso do npc / formação sindical

bancários discutem comunicação, 
sindicalismo e política no rj

O SEEB-MA participou do 28º Curso 
Anual do Núcleo Piratininga de Comunica-
ção, nos dias 16 a 19 de novembro, no Rio de 
Janeiro. O tema discutido este ano foi Comu-
nicação, sindicalismo e política no Brasil no 
século XXI. Representaram o Sindicato no 
evento os diretores: Alberto Félix, Amilton 
Sousa, Danielle Pereira, Gerlane Pimenta, 
Gilberto Alves, Lívia Morais e Marla Brito. 
“Este ano participamos da mesa: "O Papel 
da Comunicação frente às Mídias Ultracon-
servadoras". É extremamente relevante que 
os movimentos sindicais e os sociais sejam 
conscientes da importância de comunicar e 
de fazer frente ao conservadorismo das mí-
dias. É uma batalha que travaremos sempre. 
Vamos à luta!” – finalizou a diretora Gerlane.
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caixa / abaixo-assinado

por uma nova agência da caixa em balsas!

O SEEB-MA lançou uma campa-
nha e um abaixo-assinado para 

cobrar da Caixa a abertura da terceira 
agência do banco em Balsas. Atualmen-
te, a cidade possui apenas duas unidades 
que funcionam no mesmo prédio, preju-

dicando o trabalho dos bancários e o aten-
dimento à população. Vale lembrar que, 
em Balsas, a Caixa atende a milhares de 
pessoas oriundas de 14 municípios, além 
de beneficiários de programas sociais. 
Por isso, é urgente a necessidade de cons-
truir uma nova agência para o público em 
geral, além de transferir o setor do agro-
negócio para um prédio próprio no muni-
cípio. A coleta de assinaturas está ocorren-
do on-line (https://chng.it/nqnrwctQrb) e 
em frente à unidade do banco, ao lado do 
cemitério de Balsas, de segunda a sexta, 
das 7h às 9h, e aos sábados e domingos, 
nas praças do município. Participe!

D ezenas de aposentados partici-
param da 4ª edição do Projeto 

“Bancários e bancárias na Ativa, na sexta 
(25/11), na sede recreativa, no Turu. Na 
ocasião, os bancários interagiram numa 
roda de diálogos, esclareceram dúvidas 
sobre as ações judiciais do Sindicato e 
participaram de sorteios de brindes. Para 

a bancária sindicalizada e aposentada da 
Caixa, Eurídice Rabelo, manter-se filiada 
significa continuar na ativa e na luta pelos 
direitos pós-aposentadoria. Já o diretor do 
SEEB, Luiz Maia, considera essa aproxi-
mação entre Sindicato e aposentados algo 
formidável, que deve ser expandir para 
outras regionais em breve. “Esse é o nos-
so objetivo. Trazer esses colegas de todo o 
Estado para o nosso convívio, pois a luta 
deles também é a nossa luta. Em janeiro, 
mês do aposentado, realizaremos um novo 
encontro, com data e local a definir, a fim de 
fortalecer esse espaço de interação política, 
social e cultural entre o Sindicato e os(as) 
seus(suas) associados(as) aposentados(as). 
Vamos à luta” – finalizou o diretor Enock.

encontro dos aposentados

animação e boa participação marcam encontro

BANCO DO BRASIL / CASSI

SEEB LUTA CONTRA O AUMENTO DA COPARTICIPAÇÃO
E m vez de reconhecimento pelo 

alcance de mais um recorde de 
lucro, os funcionários do Banco do Brasil 
foram surpreendidos com uma péssima 
notícia, que poderá resultar na redução dos 
seus salários: o aumento da coparticipação 
na Cassi. A Diretoria e o Conselho Deli-
berativo do plano soltaram essa “bomba” 
em reunião no dia 14/11, quando apre-
sentaram às entidades representativas dos 
empregados do BB, o déficit de R$ 366 
milhões no Plano Cassi Associados. Na 
ocasião, a Direção da Cassi informou que 
pretendia penalizar os associados com o 
aumento da coparticipação de 30% para 
50% em consultas e de 10% para 30% 
em serviços, sem nenhuma contrapartida 
do BB e sem discussões com a categoria. 
Para o presidente do SEEB-MA, Dielson 

Rodrigues, esse aumento na coparticipa-
ção seria inadmissível, ainda mais diante 
do lucro recorde de quase R$ 23 bilhões 
(até set/2022). Dielson reclamou, tam-
bém, da política de gestão do BB, do lucro 
pelo lucro, que só visa garantir resultados 
para acionistas à custa do encarecimento 
do plano de saúde dos empregados e do 
adoecimento destes, em desprezo ao papel 
social do banco. Felizmente, a reunião do 
Conselho Deliberativo da Caixa de Assis-
tência dos Funcionários do BB terminou 
em empate, impedindo a implementação 
do aumento da coparticipação: os 4 con-
selheiros eleitos pelos bancários votaram 
contra o aumento e os 4 indicados do ban-
co votaram a favor. “Vamos lutar para que 
esse ataque seja enterrado de vez” – finali-
zou o presidente do SEEB-MA.

O SEEB-MA manifesta seu apoio à 
Chapa 2 na eleição para o Conselho De-
liberativo e Fiscal da Camed. O pleito 
será realizado de 30 de novembro a 20 de 
dezembro de 2022, por meio do sistema 
eletrônico do Banco do Nordeste. Dentre 
as propostas da Chapa 2, destacam-se: a 
defesa dos reais direitos dos participantes 
e a luta para que o BNB permaneça na 
condição de patrocinador e mantenedor 
da Camed, conforme prevê o Estatuto do 
Banco, a fim de assegurar o custeio e a 
saúde financeira da Caixa de Assistência. 
Por isso, bancário do BNB, entre os 
dias 30 de novembro e 20 de dezem-
bro, vote Chapa 2 para a Camed!

banco do nordeste

seeb-ma apoia a chapa 2 nas 
eleições do conselho da camed

As fi nais do Campeonato Bancário 
de Futebol Society da Regional Impe-
ratriz  serão realizadas no dia 10 de de-
zembro, na AABB, em Imperatriz. Na 
categoria livre, o Bradesco e a Caixa 
ITZ vão disputar a grande fi nal da 11ª 
edição da competição. Já na categoria 
máster, os fi nalistas serão defi nidos em 
um quadrangular, a ser disputado pelos 
times Sindicato, Associados da Caixa, 
Banco do Brasil e Caixa Imperatriz. 
“Sem dúvida, promessa de grandes jo-
gos e que vençam os melhores” – afi r-
mou o diretor regional Cássio Valdenor.

futebol bancário / regional imperatriz

FINAIS do campeonato bancário 
de itz serão no dia 10/12

Vitória! Em decisão judicial favorável 
ao SEEB-MA, o Santander foi condena-
do a reintegrar um bancário adoecido que 
fora ilegalmente desligado do banco em 
Imperatriz. Apesar de o exame demissio-
nal ter atestado a incapacidade laboral do 
funcionário, devido a problemas psico-
lógicos adquiridos no local do trabalho, 
o Santander insistiu na demissão, que – 
agora – foi revertida pelo Sindicato. “A 
luta, neste momento, é pela efetivação da 
reintegração, pois mesmo com a decisão 
judicial, o banco se recusa a restabelecer 
os direitos do bancário. Felizmente, nos-
so jurídico continua a tomar as medidas 
cabíveis, a fim de pressionar o Santander 
a cumprir a ordem o mais breve possível. 
Enquanto isso, estamos acompanhando 
de perto a situação do colega. A luta con-
tinua” – afirmou o diretor João Siguinez.

SANTANDER / regional imperatriz

Justiça condena Santander a 
reintegrar bancário em ITZ


