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Jornal

■ Confraternização

Confraternização de Fim de Ano ocorre no dia 13/12

O SEEB-MA convida todos os ban-
cários para a Confraternização de 

Fim de Ano, que será realizada no dia 13/12 
(sábado), na sede recreativa, em São Luís. 

Na ocasião, será conhecido o campeão 
do 35º Campeonato de Futebol dos Bancá-
rios. Na festa, haverá, ainda, o sorteio da TV 

LED 32’’ entre os bancários sindicalizados 
a partir do dia 1º de janeiro de 2014. 

Após o meio-dia, será servido o tradi-
cional churrasco. A animação da festa fi -
cará por conta do sertanejo universitário 
de Jhonatan e Jardel, além do repertório 
variado, do MPB ao forró, do cantor Ken-

nedy Aranha. A comida é gratuita e a cerveja 
custará apenas R$3,00. Refrigerante e água 
serão liberados. 

Pegue o seu convite até o dia 10/12 
(quarta-feira), na sede do Sindicato, na 
Rua do Sol, Centro. Mais informações, 
acesse: www.bancariosma.org.br.

■ Entrevista

Sede recreativa: espaço bancário de integração e lazer 

 1 – Qual a importância da sede re-
creativa dos bancários?

É um meio de fortalecer o papel social 
do Sindicato e de criar condições para a in-
tegração e lazer dos bancários. Além disso, 
é um excelente espaço para atividades es-
portivas e culturais, visando, sobretudo, a 
união e o fortalecimento da categoria.

2 – O que o Sindicato tem feito na área 
sócio-cultural nas demais regionais?

Firmamos convênios com clubes recrea-
tivos locais em algumas regionais, como em 

Caxias e Bacabal. Em Imperatriz, o Campe-
onato de Futebol já está em sua quarta edição.  
Em São Luís, na 35ª. O objetivo principal é 
a integração da categoria em todo o Estado, 
não só no esporte, mas na luta sindical. Ade-
mais, incentivarmos a prática desportiva em 
todas as regionais, respeitando as limitações.

3 – Com a reforma e ampliação da 
sede de São Luís, quais as novidades?

O Sindicato fez grande investimento na 
estrutura física visando oferecer mais con-
forto e opções aos nossos associados. Os 

bancários do Maranhão estão de parabéns e 
merecem este centro de lazer. No entanto, é 
preciso que frequentem regularmente a sede, 
usufruindo de um espaço que é deles, não 
somente em nossas festas tradicionais, mas 
também nos fins de semana e feriados. Para 
isso, vamos disponibilizar atrações musicais 
nesses dias, além de estruturar o bar para me-
lhor atender o bancário e sua família.

4 – Sua mensagem para os bancários 
maranhenses sobre a sede recreativa.

Fico muito feliz com as realizações da 
atual diretoria na área sócio-cultural, não me-
dindo esforços quando a questão é a busca da 
qualidade de vida dos bancários por meio do 
esporte, lazer e cultura. É a área com maior 
investimento nos últimos anos na expecta-
tiva de que a categoria esteja cada vez mais 
unida e mais engajada à nossa LUTA que, a 
cada dia, se torna mais desafiadora. Somente 
a nossa força decorrente da nossa união tor-
nará possível a busca por grandes conquistas 
e a manutenção de nossos direitos. Portan-
to, bancário (a), prestigie o que é seu, visite 
a sede recreativa, leve a sua família. Afinal, 
aquele belo espaço de lazer foi feito pra você.

Confraternização contará com várias atrações musicais, além do tradicional churrasco e o sorteio de uma TV LED 32''.

Em entrevista, o diretor de assuntos sócio-culturais do SEEB-MA, Edvaldo 
Ferreira, convidou os bancários a usufruírem da sede recreativa do Sindicato.  
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Confi ra a Previsão Orçamentária 2015
A previsão orçamentária do 

SEEB-MA para o ano de 
2015 foi aprovada, por unanimida-
de, em assembleia realizada no sá-
bado (22/11), na sede do Sindicato, 
em São Luís. 

A categoria aprovou, também, 

a suplementação do orçamento de 
2014, caso seja necessária. Para o 
presidente José Maria Nascimento, 
a assembleia orçamentária ratifi ca o 
caráter democrático do Sindicato dos 
Bancários do Maranhão. 

“Diferentemente de outras bases, 

o SEEB-MA faz questão de prestar 
contas à categoria. Previamente, di-
vulgamos os dados detalhados para 
que os bancários pudessem analisar 
e deliberar. Sem dúvida, é um pro-
cesso participativo, que fortalece a 
relação com a categoria” – fi nalizou. 


