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vacinação prioritária

Luta do SEEB-MA pela vacinação prioritária dos 
bancários avança gradativamente no Maranhão

Aluta do SEEB-MA pela vacinação 
prioritária dos bancários maranhenses 

contra a Covid-19 continua a avançar no 
Maranhão. Desde dezembro de 2020, antes 
mesmo do início da imunização no Brasil, o 
Sindicato dialogou com os deputados federais, 
Bira do Pindaré e Zé Carlos, para incluir a 
categoria bancária no Plano Nacional de 
Imunização (PNI), não medindo esforços para 
garantir vacinas para a categoria no Estado. 

ABANDONO DE BOLSONARO
Sem o apoio do Governo Bolsonaro, que 

além de atrasar a compra dos imunizantes, 
nada fez para resguardar os bancários, 
considerados trabalhadores essenciais pelo 
Decreto Federal nº 10.282/20, o SEEB-MA 
buscou o Estado, os Municípios, a Fenaban, 
o Legislativo, dentre outras entidades para 
defender os direitos da categoria. 

DESCASO DE FLÁVIO DINO E MORTES
Diante da omissão do Presidente da 

República, o SEEB-MA buscou o Governo 

Flávio Dino e seus secretários, os quais – 
apesar das promessas feitas em diversas 
reuniões – priorizaram vários grupos, mas até 
o momento relegaram a categoria bancária, 
que já contabiliza, no mínimo, 15 mortos pela 
Covid-19, devido ao descaso das autoridades.

DIÁLOGO COM BANCOS E FAMEM
Ciente desse jogo político, o Sindicato 

buscou, também, a Fenaban, que repassou 
os dados necessários para a vacinação 
da categoria. Em seguida, o Sindicato se 
reuniu com a Federação dos Municípios do 
Maranhão (FAMEM), mas as reuniões ainda 
não surtiram o efeito esperado. Apesar da 
influência política que a entidade tem sobre 
os prefeitos, alguns gestores ainda se recusam 
a vacinar a categoria prioritariamente.

SEEB-MA BUSCA VEREADORES E
PREFEITOS E GARANTE VACINAÇÃO
Mesmo diante dessas dificuldades, o 

SEEB-MA não descansou e, por meio 
de seus diretores, forneceu informações a 

vereadores e prefeitos de diversas cidades, os 
quais se sensibilizaram e aprovaram projetos 
de lei, que estão garantindo a vacinação 
prioritária da categoria no Maranhão, 
sendo o SEEB-MA um dos sindicatos de 
bancários pioneiros a conseguir tal feito 
no país, mesmo que gradativamente.

SEEB REALIZA ATOS POR VACINA JÁ
Além disso, a categoria promoveu um Dia 

de Luta, em maio, e decidiu entrar em estado 
de greve, em junho, realizando manifestações 
em todo o Estado nos últimos meses, a fim 
de chamar a atenção das autoridades para a 
necessidade de vacinar os bancários com 
urgência, pois o número de óbitos e de 
infectados na categoria cresce a cada dia, 
sem falar na transmissão involuntária do 
coronavírus para os clientes nas agências 
bancárias, locais propícios para o contágio 
por esse agente biológico letal.

LUTA FAZ VACINAÇÃO AVANÇAR
O Sindicato tem buscado, ainda, o apoio  de 

Reunião com o Secretário Estadual 
de Saúde, Carlos Lula.

Reunião com o Secretário Estadual 
de Cidades, Márcio Jerry.

Reunião com o Presidente 
da FAMEM, Erlânio Xavier.

Diálogo com o vereador, Dr. Gutemberg, 
pela vacinação dos bancários de São Luís.

Manifestação pela vacinação prioritária 
dos bancários, em Imperatriz. 

Greve de 24h, em São Luís, pela 
vacinação dos bancários do Maranhão.

Bancários são vacinados em Amarante.Após luta do SEEB-MA, bancários sendo vacinados em Barra do Corda. 
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deputados federais, como Zé Carlos, Bira 
do Pindaré, Gastão Vieira e Aluísio Mendes; 
deputados estaduais, como Adelmo Soares; 
vereadores, como Dr. Gutemberg, Marcial 
Lima, Álvaro Dias, Rafael Vigilante, 
Udenes, dentre muitos outros, no interior do 
Estado, que têm lutado, nas respectivas Casas 
Legislativas, para garantir a imunização da 
categoria em âmbito nacional, estadual e 
municipal. Felizmente, a categoria contou, 
também, com o avanço da vacinação em 
São Luís, principalmente, devido às doses 
distribuídas pela Prefeitura, que já alcança 
pessoas na faixa dos 25 anos. 

GREVE SERÁ DEFLAGRADA CASO
A CATEGORIA NÃO SEJA VACINADA
“A luta do SEEB-MA continua, mas, 

com alegria, anunciamos que quase 20 
cidades do Maranhão já vacinaram todos os 
bancários e outras já estão vacinando esses 
trabalhadores. Porém, não descansaremos 
até que toda a categoria seja imunizada 
com as duas doses da vacina. Agradecemos 
o empenho de todos os parlamentares e 
prefeitos que ouviram os apelos do Sindicato 
e ajudaram na vacinação da categoria. Em 
tempo, cobramos compromisso e não 
promessas de outras esferas do poder, pois

não só a vida dos bancários, mas de toda a 
população maranhense está em jogo. Pela 
vacinação prioritária, a nossa luta continua. 
Caso a imunização não avance ainda mais, a 
Greve Sanitária será deflagrada” - afirmou o 
presidente do SEEB-MA, Eloy Natan.

Bancários são vacinados em Pedreiras.

O SEEB-MA continua na luta 
pela inclusão dos bancários no Plano 
de Imunização contra a Covid-19 no 
Maranhão. Até o fechamento desta 
edição do JB, 17 municípios já aprovaram 
e iniciaram a vacinação da categoria, dentre 
os quais: Mirador, Alcântara, Cantanhede, 
Santa Rita, Vitória do Mearim, Amarante, 
Barra do Corda, Grajaú, Governador 
Nunes Freire, Cândido Mendes, Pinheiro, 
Tuntum, São Vicente Ferrer, Caxias, 
Matinha, Açailândia, Riachão, etc. O 
Sindicato agradece o empenho dos 
bancários que lutaram pela pauta em suas 
cidades, bem como o reconhecimento 
dos prefeitos e dos vereadores que, 
via projeto de lei, defenderam a causa 
bancária. O SEEB-MA agradece também 
o importante papel das secretarias de saúde 
que colocaram em prática a vacinação. 
Para o diretor-geral do Sindicato, Dielson 
Rodrigues, “ficou claro que as autoridades 
sabem que os bancários são essenciais. 
Além disso, esses municípios devem ser 
exemplos para os Governos Estadual e 
Federal, os quais precisam entender que a 
nossa luta é pela vida da população, visto 
que os bancários são expostos e expõem os 
clientes diariamente” - finalizou Dielson.
Confira mais atualizações no site.

vacinação prioritária
17 municípios iniciaram a vacinação 
prioritária para bancários no ma

O SEEB-MA se reuniu no dia 10/06 
com o presidente da FAMEM, 

Erlânio Xavier, para discutir a vacinação 
dos bancários nos municípios maranhenses. 
Estiveram presentes o presidente do 
Sindicato, Eloy Natan e o diretor Edvaldo 
Castro. Durante a reunião, Erlânio entrou 
em contato com o Secretário de Saúde do 
Estado, Carlos Lula, e com o presidente 
do Conselho de Secretarias Municipais 
de Saúde, Vinícius Araújo, pedindo que 
incluíssem a categoria bancária na vacinação 

prioritária contra a Covid-19.Além disso, os 
dirigentes do Sindicato apresentaram dados, 
como a lista de cidades que já começaram 
a vacinar os bancários, os municípios 
que já têm Projeto de Lei aprovado e o 
quantitativo de bancários por município 
para fundamentar a solicitação. “Esperamos 
que a reunião produza resultados efetivos 
para os bancários do Maranhão, garantindo 
a saúde dessa categoria que nunca saiu da 
linha de frente do atendimento ao público 
durante a pandemia” - ressaltou Edvaldo.

vacinação prioritária

SEEB-MA luta pela vacinação prioritária dos bancários junto à FAMEM
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Balanço patrimonial, demonstrativo de 
superávit e resultado do 1º trimestre

em defesa do basa e do bnb

seeb-ma firme na luta para 
derrubar a mp 1052/21

O Sindicato lutará pela derrubada 
da Medida Provisória 1052/21, 

editada pelo presidente Jair Bolsonaro, 
que visa atacar o BNB, o BASA e os 
fundos constitucionais geridos por 
esses bancos indispensáveis para o 
desenvolvimento das regiões Norte e 
Nordeste. Com a MP, o Governo Federal 
pretende reduzir a taxa de administração 
cobrada para operacionalização do FNE 
e o FNO de 2,1% para apenas 0,5% até 
2026, com o objetivo de retirar recursos 
do Banco do Nordeste e do Banco da 
Amazônia e, assim, prepará-los para a 
privatização. “Não vamos aceitar esse 
ataque de Bolsonaro, que – para agradar 
os banqueiros privados – quer acabar com 
a sustentabilidade dos bancos públicos, 
reduzindo as principais fontes de recursos 
do BNB e do BASA e prejudicando os 
bancários e a população” – afirmou a 
diretora Gerlane Pimenta. O objetivo 
do Sindicato é dialogar com a AFBNB, 
com a AEBA e com os parlamentares do 
Maranhão para derrubar essa MP. À luta!

Para conferir o balanço analítico do primeiro trimestre de 2021, acesse o Portal da Transparência no site do SEEB-MA.
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banco do brasil

seeb-ma denuncia o bb ao mpt por descumprir 
ordem judicial contra caixas executivos no ma

O SEEB-MA denunciou o 
Banco do Brasil ao Ministério 

Público do Trabalho (MPT), pois - de 
modo arbitrário e ilegal - o BB continua 
descumprindo, no Maranhão, a decisão 
judicial que determinou o restabelecimento 
da função e da gratifi cação dos caixas 
executivos do banco em todo o país.

Vale ressaltar que após intervenção 
do Sindicato no processo, o TRT-DF 
confirmou que a liminar tinha abrangência 
nacional, incluindo os bancários 
maranhenses. Porém, o Banco do Brasil 
ignorou as decisões da Justiça e a Contraf, 
autora da ação, por questões político-
ideológicas, preferiu se manter inerte 
diante da redução da renda de centenas de 
caixas executivos no Estado.

“No dia 17 de maio, em live eleitoreira 
realizada para os bancários do Maranhão, 
a Contraf prometeu peticionar, na Justiça 
de Brasília, avisando que o BB estava 

descumprindo a decisão aqui no Estado, 
mas como seu grupo foi derrotado nas 
eleições do SEEB-MA, a Contraf nada 
fez, ratifi cando que é cúmplice do BB e 
algoz da categoria” – afi rmou o diretor 
Rodolfo Cutrim.

Diante disso, o Sindicato solicitou 
ao MPT que intervenha no feito como 
fi scal da lei, para resguardar os direitos 
dos bancários maranhenses e investigar 
a conduta do Banco do Brasil, que 
insiste em descumprir as decisões 
judiciais, prejudicando os caixas 
executivos do Maranhão.

“Não mediremos esforços para 
fazer o BB cumprir essa decisão. Além 
disso, vamos cobrar o pagamento 
da multa estabelecida pela Justiça, 
que será revertida para cada um dos 
companheiros prejudicados pela 
ilegalidade do banco e pela omissão da 
Contraf-CUT” – fi nalizou Rodolfo. 

O s bancários do Maranhão 
participaram, no dia 29 de maio, 

do Dia Nacional de Mobilização contra o 
desgoverno do presidente Jair Bolsonaro 
e de seu vice, Hamilton Mourão. Em São 
Luís, a categoria se concentrou na Praça 
Deodoro, no Centro da Capital.

Na ocasião, os trabalhadores se 
manifestaram em defesa da vida do 
povo brasileiro, da vacinação em massa, 
do auxílio emergencial de R$ 600,00 e 
pelo FORA BOLSONARO. A categoria 
bancária, por exercer serviço essencial e 
nunca ter parado na pandemia, também 
reivindicou sua inclusão grupo prioritário 
do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Os bancários foram às ruas, também, 
para protestar contra a reestruturação do 
Banco do Brasil, medida que tem como 
objetivo privatizar o banco público, além 
de pedir a derrubada da MP 1052/21, que 
visa acabar com os fundos constitucionais 
da região nordeste (FNE) e amazônica 
(FNO), prejudicando o BASA e o BNB.

"Somos todos #ForaBolsonaro; pela 
vacinação em massa; contra o desemprego, 
pela defesa de direitos; pelo combate à 
insegurança alimentar que atinge mais 70 
milhões de brasileiros; contra a reforma 
administrativa e contra o desmonte dos 
bancos e do serviço público" - afirmou o 
diretor Enock Bezerra. 

fora bolsonaro

SEEB-MA participa do ato público 
29M pelo #FORABOLSONARO

santander

ABRE O OLHO BB! justiça multa santander em 
R$ 250 mil por descumprir ordem judicial 

O TRT-PB decidiu manter a 
multa aplicada ao Santander, 

em 1ª instância, fi xada em R$ 250 mil. 
No juízo de origem, foi reconhecida a 
incorporação de uma gratifi cação de 
função que a bancária vinha recebendo 
havia mais de dez anos, antes da 
reforma trabalhista de 2017. O banco foi 
condenado a incorporar a gratifi cação 
aos salários da funcionária com 
refl exos. Porém, o banco não cumpriu 
a decisão por doze dias em dezembro 

de 2020, o que importou na multa de 
R$ 240 mil. Ele já havia descumprido 
a mesma determinação anteriormente, 
incidindo na sanção de R$ 10 mil. Por 
isso, a multa totalizou R$ 250 mil. No 
acórdão, o TRT-PB afi rmou que a multa 
poderia ter sido fi xada em valor maior, 
considerando que o cumprimento foi 
comprovado apenas em 29/01/2021. No 
Maranhão, o mesmo pode ocorrer 
com o BB caso não cumpra a decisão 
favorável aos caixas do Estado.

solenidade de posse - gestão trabalho, resistência e luta

nova gestão do seeb-ma toma posse dia 24/06 

C onvidamos os bancários para 
a solenidade de posse da nova 

diretoria do SEEB-MA, que será realizada 
remotamente, no dia 24/06, a partir das 19h, 
com transmissão ao vivo nas redes sociais 
do Sindicato (links no site), observando-se 
todos os protocolos sanitários. Presidida 
pelo bancário do BB, Dielson Rodrigues, 
a Chapa 1 “Trabalho, Resistência e 
Luta” venceu a eleição do SEEB-MA 
e coordenará a entidade no triênio 
2021/2024. Marcada pela renovação e 

pela experiência dos seus diretores, a nova 
gestão dará continuidade e intensificará 
à luta em defesa dos bancos públicos, 
contra as privatizações, reestruturações e 
contra as demissões nos bancos privados. 
“Além disso, manteremos nosso caráter 
solidário a outras categorias, fazendo um 
sindicalismo transparente, independente, 
combativo e de luta contra os ataques do 
Governo Bolsonaro e dos banqueiros e por 
nenhum direito a menos para os bancários” 
– afirmou o futuro presidente Dielson.

A Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT) é um 

documento emitido para reconhecer 
acidente de trabalho, de trajeto, bem 
como uma doença ocupacional. O 
objetivo da CAT é resguardar os 
direitos previdenciários dos associados, 
garantindo benefícios futuros. Quanto à 
Covid-19, o documento só será emitido 
para os casos confirmados e não para 
os casos suspeitos de contaminação. 
Desse modo, para a emissão da CAT são 
necessários os seguintes documentos: 
cópia do atestado e do relatório médico, 
exames, testes, RG, CTPS, PIS, CNPJ da 
agência, comprovante de residência, valor 
salarial bruto, função exercida no banco 
e data do último dia trabalhado. Para 
facilitar, o INSS permite o Registro da 
CAT on-line! Bancário (a), comunique o 
Sindicato em caso de acidente ou doença 
do trabalho, como a Covid-19. Dúvidas? 
Ligue: (98) 98155-4471.

saúde

em caso de contaminação por 
covid-19, emita a cat, bancário (a)


