
VOCÊ TEM
DÚVIDAS SOBRE A
CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL?

SAIBA PORQUE
VOCÊ DEVE
CONTRIBUIR COM
O SEU SINDICATO



ENFRAQUECER OS SINDICATOS É
ENFRAQUECER A DEFESA DO TRABALHADOR.
Com a Reforma Trabalhista, o imposto sindical, que era obrigatório, passou a 
ser optativo. Você sabe por que o governo fez essa mudança?
PARA ENFRAQUECER AS ENTIDADES SINDICAIS E AS LUTAS PELOS
DIREITOS DOS TRABALHADORES.

- as entidades sindicais, como o SEEBCG-MS, necessitam de recursos para 
custear as despesas. Sem a contribuição sindical, muitos sindicatos não 
sobreviverão, e essa é a intenção do governo de Michel Temer.

- Mas do outro lado, dos patrões, eles somam forças em sindicatos, as-
sociações e federações, e dispõem de um capital fi nanceiro monstruoso 
para fazer lobby e  defender os interesses das grandes empresas do ramo 
fi nanceiro. VOCÊ ACHA QUE OS BANQUEIROS NÃO PAGAM CONTRIBUI-
ÇÕES PARA A FENABAN BRIGAR E DAR O MÍNIMO AOS BANCÁRIOS? 

E SE AS ENTIDADES SINDICAIS ENFRAQUECEREM, VOCÊ,
SABE O QUE VAI ACONTECER?
Neste ano, tem a Campanha Nacional dos Bancários. Se os banqueiros per-
ceberem o enfraquecimento da categoria, sem dúvida que não vão conceder 
um reajuste digno aos bancários. Além disso, com a Reforma Trabalhista, to-
das as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho serão zeradas, com isso, 
você poderá perder: PLR, AUXÍLIO CRECHE/BABÁ, CESTA ALIMENTAÇÃO, 
13º CESTA ALIMENTAÇÃO, LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS, JORNA-
DA DE 6 HORAS DIÁRIA, DESCANSO REMUNERADO AOS SÁBADOS, ENTRE 
OUTROS. 

Isso tudo não é “benefício” oferecido pelos bancos. São conquistas de anos 
de luta. E VOCÊ QUER PERDER TUDO ISSO AGORA? 

Pense nisso! Os bancos já começaram a implantar a reforma trabalhista 
sem negociar, como a implantação das férias fracionadas, banco de horas e 
recisão fora do sindicato. O próximo passo é mexer na Convenção Coletiva 
de Trabalho dos Bancários.



SE VOCÊ LEU E ACREDITA QUE NÃO PRECISA
CONTRIBUIR, LEIA O TEXTO ABAIXO:
Em assembleia, foi defi nido que a contribuição sindical vai continuar nos 
mesmos moldes: o valor corresponde a 1 dia de trabalho. Vai ser descontado 
somente 1 vez ao ano e na folha de pagamento do mês de março. Quem qui-
ser contribuir, não precisa fazer nada.

Mas se não quiser contribuir, você tem direito de oposição ao desconto. Para 
os sindicalizados, a manifestação poderá ser feita pelo site do sindicato, en-
tre os dias  1º a 14 de março. Para os não associados, o comunicado deve ser 
feito por escrito, de forma individual, e entregue na sede do SEEBCG-MS. 

Você ainda tem dúvida?
Fale com um dos nossos diretores (3312-6100)
ou mande um e-mail (imprensa@sindicario.com.br).
Ficaremos felizes em debater o assunto.

VOCÊ SABE PARA QUE SERVE ESTE RECURSO DA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL?
Para custear as despesas do sindicato, como:

- Assessoria Jurídica para promover ações coletivas e/ou individuais contra 
medidas arbitrárias dos bancos.
- Campanha Nacional dos Bancários. Em 2016, por exemplo, foram 31 dias 
de greve. 
- Formação Sindical. Os diretores do sindicato são bancários como qualquer 
outro funcionário de banco, sendo que é necessário participação em seminá-
rios e encontros com a Contraf-CUT e Fetec-CUT/CN.
- Dias de Luta e Greves Gerais. Em 2017, o sindicato participou de diversos 
atos contra as reformas propostas por Michel Temer. SEM ESSAS LUTAS, 
POR EXEMPLO, O GOVERNO JÁ TERIA APROVADO A REFORMA DA PREVI-
DÊNCIA.
- Instalações e funcionários. Para tudo isso elencado no texto acima, é ne-
cessária a manutenção da sede do sindicato e o pagamento de funcionários 
indispensáveis para o bom funcionamento da entidade.




