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Sem auxílio, situação econômica e social do país deve se agravar, alerta Fenae
A Federação do Pessoal da Caixa, juntamente com outras entidades associativas
e sindicais, reivindica a retomada do auxílio emergencial para ajudar as famílias
impactadas pela crise econômica.
A indeﬁnição sobre a extensão do auxílio emergencial pode trazer consequências sociais
ainda mais drásticas para o Brasil. Com o agravamento da pandemia de Covid-19, a perda
de renda e poder de compra com o ﬁm do benefício; a elevada taxa de inﬂação dos
alimentos e o desemprego em alta, podem levar ao aumento do número de pessoas em
situação de extrema pobreza.
“A Fenae, centrais sindicais e outras entidades associativas e sindicais têm defendido a
continuidade do auxílio desde o ﬁnal do ano passado, porque sem o benefício o país viverá
uma crise ainda maior. A pandemia está longe de acabar e o governo não
está preocupado com a pauta social, em garantir a proteção dos milhões de brasilei
ros que estão sem renda, a preocupação do presidente Bolsonaro e do ministro
Paulo Guedes é com a agenda privatista, em entregar o patrimônio público do país
aos interesses privados”, alerta o presidente da Federação Nacional das Associações
do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), Sergio Takemoto.
FONTE FENAE

Bancários realizam paralisações nas agências do Banco do Brasil no
Extremo Sul da Bahia

Em cumprimento ao deliberado em assembleia realizada no dia 05 de fevereiro, bancá
rios do Banco do Brasil realizaram paralisa
ção de todas as atividades hoje, dia
10/02/2021, por 24 horas.
O governo federal e a direção do Banco do
Brasil – BB, implementam um plano de rees
truturação que pretende desmontar uma
das mais importantes instituições públicas a
serviço da população de menor renda e
apoio ao desenvolvimento regional.
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A direção do BB não discutiu com a representação dos trabalhadores, isto é, tomou uma decisão de forma
arbitrária. Com a reestruturação, o banco demitirá mais de 5 mil funcionários em pleno período pandêmico, além
de fechar 112 agências, 242 postos de atendimento e 07 escritórios. Essas mudanças interferem na vida de milhares de famílias, por isso, os funcionários do banco protestaram contra as medidas e estão mobilizados para a luta
em defesa do BB e dos seus direitos. A manifestação de hoje foi orientada pela CONTRAF-CUT, que através das
entidades sindicais, promovem o debate contra a reestruturação no Banco do Brasil.
A paralisação é uma resposta dos funcionários contra as demissões; tendo em vista que o banco não vai preencher as vagas. Além disso, o Banco do Brasil quer acabar por deﬁnitivo com os atendimentos na “boca do caixa”;
assim, grande parte das demandas serão encaminhadas para ao autoatendimeto. Essa mudança signiﬁca que
teremos menos agências, menos caixas e mais ﬁlas. Cerca de 80% dos bancários do Extremo Sul da Bahia (BB),
paralisaram as atividades a ﬁm de pressionar o banco a negociar essas questões, bem como a contratação de
novos funcionários, o retorno do atendimento dos caixas e o respeito ao Banco Público que está a serviço da
população e apoia importantes programas sociais.
REDAÇÃO SINDIBANCÁRIOS

CEE/Caixa desenvolve calendário de lutas contra reestruturação e metas
desumanas
A reestruturação de áreas da Caixa tem preocupado a Comissão Executiva dos Empregados da Caixa (CEE/
Caixa). A mudança acontece em todo o país, sem justiﬁcativa e planejamento, deixando os empregados
inseguros e em pânico. Esse foi um dos temas debatidos na reunião da última sexta-feira (12) da Comissão,
que aconteceu por meio de videoconferência. No encontro, os representantes dos empregados abordaram
ainda a Campanha de Valorização dos bancários da Caixa, que tem como temas as metas desumanas e o
desrespeito do banco.
Para intensiﬁcar as cobranças, a CEE está desenvolvendo um calendário de lutas fortalecendo a Campanha
de Valorização dos empregados, contra a reestruturação, metas desumanas, o assédio e as medidas abusivas do presidente da Caixa, Pedro Guimaraes.
FONTE FENAE

Banco do Brasil lucrou R$ 13,9 bi em 2020
O Banco do Brasil anunciou, no dia 12 deste mês, que obteve lucro líquido ajustado de R$ 13,9 bilhões
em 2020. O resultado poderia ser ainda maior, se não fosse o impacto causado pelo aumento de 47,6%
da Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD), inﬂuenciada pela antecipação de provisões
prudenciais, que somaram R$ 8,1 bilhões. A rentabilidade do banco em 2020, mesmo com a pandemia,
foi de 10,4%.
FONTE CONTRAF/CUT

“Vai ter luta”, aﬁrmam petroleiros em protesto contra a venda da Rlam,
na Bahia
Em protesto à venda da Rlam, petroleiros contratados pela Petrobras e terceirizados
cruzaram os braços, atrasando em quatro horas a entrada no expediente.
O Trevo da Resistência, via de acesso à Reﬁnaria Landulpho
Alves (Rlam), no município de São Francisco do Conde, na
Bahia – palco de grandes manifestações da categoria
petroleira -, foi tomado por milhares de trabalhadores na
manhã do dia 10/02.
Em protesto à venda da Rlam, anunciada pela direção da
Petrobrás, petroleiros do turno, do administrativo e
também trabalhadores terceirizados cruzaram os braços,
atrasando em quatro horas a entrada no expediente.
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Os petroleiros se preparam agora para dar início à greve já aprovada em assembleia. O movimento paredista em
defesa dos empregos, dos direitos e da soberania, está sendo organizado através de setoriais, onde haverá sugestões sobre a melhor forma de conduzir a greve.
FONTE CUT
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2020

BALANÇO PATRIMONIAL 2020
2020
ATIVO

658.960,22

Circulante

540.299,91

Disponível

540.299,91

2020
RECEITAS

839.979,06

RECEITAS OPERACIONAIS

839.979,06

RENDAS BÁSICAS

839.979,06

Bancos Conta Movimento..........................

-

RENTAS SOCIAIS ...................................................

Aplicações de Liquidez Imediata................

540.299,91

RENDAS EVENTUAIS / PATRIMONIAIS ................

91.523,19

11.758,04

RECEITAS FINANCEIRAS ......................................

7.861,37

Valores a Receber......................................
Permanente
Imobilizado

118.660,31
118.660,31

Linhas Telefônicas......................................

2.792,50

Bens Imóveis...............................................

199.707,51

Bens Móveis................................................
(-) Amortização e Depreciação Acumulada...
PASSIVO
Circulante
Exigível a Curto Prazo
Obrigações Trabalhistas.................................
Obrigações Bancárias (Chs. Não desc.)
Credores Diversos ..........................................
Obrigações com Ações Trabalhistas ..........
Patrimônio Social
Patrimônio Líquido

(670.049,81)

ADMINISTRAÇÃO SEDE

(297.066,23)
(6.900,12)

377.982,33

PESSOAL...................................................................

(95.423,42)

(461.822,03)

MATERIAL..................................................................

(5.304,23)

670.796,80

SERVIÇOS DE TERCEIROS.....................................

(94.723,20)

63.476,01

COMUNICAÇÕES......................................................

(20.911,25)

63.476,01

DEPRECIAÇÕES.......................................................

(24.319,61)

2.054,54

DIVERSOS.................................................................

(3.398,47)

130,00

DESPESAS COM AUTOMOVEL ..............................

(46.085,93)

61.291,47

APLICAÇÃO DO IMPOSTO SINDICAL

ASSISTENCIA SOCIAL

607.320,79

ASSIST. EDUC. EM FORMAÇÃO SINDICAL

285.904,44
169.929,25

(101.951,34)
(57.266,01)

ASSISTENCIA JURIDICA

607.320,79

Sobra Social do Exercício ..............................

Superavit Acumulado

(670.049,81)

DESPESAS OPERACIONAIS

DIRETORIA ...............................................................

Fundo Institucional ........................................

(-) Prejuízo Social do Exercício .....................

DESPESAS

740.594,50

(5.095,12)

INTEGRAÇÃO SOCIAL

(11.567,02)
(28.023,19)
(271.032,24)

ATIVIDADES SINDICAIS

-

FORMAÇÕES BASICAS ..............................

(82.595,47)

151.487,10

MOVIMENTOS SOCIAIS...............................

(83.669,42)

IMPRENSA SINDICAL ..................................

(30.509,34)

RELAÇÕES INTERSINDICAL E SOCIAL ....

(74.258,01)

Sobra Social do Exercício......................................................

-

Prejuízo Social do Exercício...................................................

169.929,25

Itamaraju (BA), 31 de dezembro de 2020

MOISÉS VITAL ARAÚJO

GILDENÊ DE SOUZA PRATES

COORDENADOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ERIVALDO DA SILVA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC 8566 T/BA
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O Patrimônio Líquido (real) teve uma variação real de crescimento, pois obteve um superavit de R$ 169.929,25,
superior inclusive ao superavit acumulado, com uma queda no passivo circulante, ou seja, nas obrigações ﬁnanceiras imediatas. Já havia uma queda acentuada no ano anterior, em virtude da liquidação de repasses de processos trabalhistas, e que continuou em 2020, com diversos pagamentos de ganhos durante o exercício ﬁnanceiro,
e alguns de exercícios anteriores, caindo assim com essa obrigação. A maior variação no Patrimônio Global foi
veriﬁcada no Ativo Circulante, mais precisamente em Aplicações de Liquidez Imediata, o que na prática, signiﬁca
mais capital de giro. Ainda no Ativo, uma variação pequena positiva em Bens Moveis, devido a aquisição de
alguns computadores e aparelhos de comunicação, uma variação em Depreciações Acumuladas em virtude de
alguns bens moveis recentes, inclusive veículos, e também em bens imóveis cuja depreciação é acumulado em
torno de 20 anos. O Sindicato caminha equilibrado dentro da nova realidade econômico social do Brasil, apesar
de todas as crises que passa o país.
O Resultado do Exercício se resume a dois grupos: Receitas (entradas) e Despesas (saídas de valores econômicos).
Em 2020, um ano atípico em virtude da pandemia, tiveram variações (oscilações). As receitas com uma leve recuperação, com crescimento de Rendas Sociais: Mensalidades e Desconto Assistencial que compensaram a completa inexistência do antigo Imposto Sindical, e queda em Ressarcimentos e Restituições. Tendo ainda uma alta
em Assistência Jurídica (Muito em virtude dos ganhos obtidos com processos trabalhistas). As Despesas mantiveram-se dentro dos padrões, com quedas em Aplicação do Imposto Sindical: Assistência Jurídica, Assistência
Social, Formação Sindical e Integração Social. Queda também nas Atividades Sindicais, com um aumento nas
despesas com Movimentos Sociais (1º de maio, Dia Internacional das Mulheres, Paralizações, etc.), isso por que o
Sindicato mobilizou muito em torno do combate ao COVID 19.

GRÁFICOS - BALANÇO PATRIMONIAL 2020
ATIVO ..........

..........................

670.796,80

1. Circulante

552.136,49

2. Permanente
PASSIVO ......

..........................
3. Circulante
4. Patrimônio Social

118.660,31
670.796,80
63.476,01
607.320,79
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCICIO 2020
RECEITAS

839.979,06

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO 2020

SERIE 1

SERIE 2

839.979,06

RECEITAS OPERACIONAIS

839.979,06

RENDAS BÁSICAS
1 RENDAS TRIBUTÁRIAS

-

2 RENDAS SOCIAIS

740.594,50

3 RENDAS EVENTUAIS/
PATRIMONIAIS

91.523,19

4 RENDAS FINANCEIRAS

7.861,37

DESPESAS

(670.049,81)
(670.049,81)

DESPESAS OPERACIONAIS
1 ADMINISTRATIVAS

(297.066,23)

38,0%

44,3%

2 ATIVIDADES SOCIAIS E
ASSESSORIAS

(101.951,34)

28,0%

15,2%

3 ATIVIDADES SINDICAIS

(271.032,24)

34,0%

40,4%

100,0%

100,0%

Prejuízo Social do Exercicio......................................................................

169.929,25

Comparativo das Despesas - Previsão Orçamentária com a Execução 2020
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2021
O SINDICATO DOS BANCÁRIOS E TRABALHADORES NO SISTEMA FINANCEIRO DO
EXTREMO SUL DA BAHIA, CNPJ 16.228.470/0001-47, por seu Diretor Coordenador
Geral abaixo assinado, convoca todos os bancários associados, lotados em sua base
territorial, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no dia 13 de
março de 2020, às 09h00, em primeira convocação e às 09h30, em segunda e última
convocação, de forma remota/virtual, através da Plataforma Zoom (o link estará disponível no site da entidade a partir do dia 11 de março), para discussão e deliberação
acerca das seguintes pautas:
1. Discussão e Apreciação das Contas do Exercício Financeiro do ano de 2020;
2. Discussão e Deﬁnição da Previsão Orçamentária para o Exercício Financeiro do
ano de 2021.
Itamaraju (BA), 22 de fevereiro de 2021.

SINDICATO DOS BANCÁRIOS E TRABALHADORES NO SISTEMA
FINANCEIRO DO EXTREMO SUL DA BAHIA

MOISÉS VITAL ARAÚJO
Diretor – Coordenador Geral

