
M uita música, alegria e descon-
tração marcaram a Confra-

ternização de Fim de Ano dos Bancários 
realizada, no sábado (07/12), na sede re-
creativa do Sindicato, no Turu. 

Mais de 700 pessoas prestigiaram o 
evento e saborearam um delicioso chur-
rasco ao som de muito pagode com o 
grupo Simplicidade, sertanejo com a du-
pla André & Cristina e pop rock, com o 
grupo Mãe Juanna. 

Durante a festa, o Sindicato sorteou 
entre os bancários filiados uma TV de 
LED 39’’, dois celulares, uma câmera 
fotográfica, um micro-ondas, um tablet, 

um micro system, além de duas cortesias 
no Restaurante Paladar.

Segundo o presidente do SEEB-MA, 
José Maria Nascimento, a festa é um 
momento de integração, esporte e lazer 
para a categoria no Estado. 

IMPERATRIZ
A Festa do Bancário 2013 também 

ocorreu no dia 07, na AABB. O evento, 
que reuniu 250 pessoas, foi um sucesso. 
A animação ficou por conta do Grupo 
Imperatriz e da dupla Bruno Sampaio e 
Josué. No cardápio, churrasco e feijoada. 
Também houve sorteio de prêmios!    
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■ Confraternização 

Esporte, música, churrasco e muita animação na 
Confraternização de Fim de Ano dos Bancários

SEEB-MA convida a categoria para 
participar do I Encontro Estadual 2014 
que ocorre em janeiro   pág. 02

Bancários aprovam, por unanimidade, a 
previsão orçamentária para o ano de 2014; 
veja o orçamento no site do SEEB  pág. 03

Time do Basa é campeão do futebol 
bancário em São Luís e BB1 levanta a 
taça em Imperatriz  pág. 04

Encontro Estadual Orçamento 2014 Campeões!

V isando dar celeridade ao processo e 
considerando que em processos seme-

lhantes, a Contadoria da Justiça do Trabalho 
declinou de fazer os cálculos, pedindo que tal 
incumbência coubesse às partes, o setor jurídi-
co do SEEB-MA já apresentou os cálculos do 
processo do anuênio, com relação aos substituí-
dos que o Banco forneceu as variações salariais 
e que não estão sendo objeto de questionamen-
to no agravo de petição por ele movido. 

Junto com os cálculos, o SEEB-MA soli-
citou que o juiz determinasse que o Banco do 
Brasil apresentasse as variações salariais dos 
substituídos aposentados, a fim de possibilitar a 
liquidação do crédito destes, posto que somente 
os empregados da ativa estão com os cálculos 
efetuados.

Fonte: Jurídico/SEEB-MA

■ Banco do Brasil
Informações sobre a 
ação do anuênio

Muita comida e bebida, à vontade, 
em São Luís e em Imperatriz.

Gilcimar Pereira (Caixa Açailândia) 
ganhou a TV LED em Imperatriz.

Confraternização dos Bancários foi sucesso 
absoluto. Confira as fotos e os ganhadores 

dos prêmios no site do Sindicato!
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Dica Jurídica 
Procure antes o SEEB-MA, em 
caso de processo no banco

Atenção! Bancário sindicalizado 
jamais deve se manifestar em pro-
cesso administrativo sem ouvir a as-
sessoria jurídica do SEEB-MA. Para 
mais informações, dirija-se às sedes 
do Sindicato, ligue: (98) 3311-3516 
ou envie e-mail para juridico@ban-
cariosma.org.br. Fica a dica!

Cerimônia de posse 
Delegados sindicais 2014 
tomam posse em janeiro

Em eleição realizada de 11 a 13 de 
novembro, os bancários maranhenses 
escolheram os delegados sindicais que 
exercerão o mandato 2014/2015. 

Ao todo, foram eleitos 59 delegados 
e 7 suplentes, quantidade superior à re-
gistrada no ano passado. 

Para o SEEB-MA, este aumento é 
positivo, pois é de suma importância a 
presença de um representante sindical 
nos locais de trabalho. 

Afinal, o delegado é um articulador 
entre o SEEB e a categoria. Além de in-
formar as deliberações do Sindicato nas 
agências, ele é um porta-voz dos anseios 
dos bancários, função fundamental na or-
ganização e na luta dos trabalhadores.

O SEEB-MA convida to-
dos os bancários para 

participarem do I Encontro Es-
tadual 2014, que será realizado 
no dia 25 de janeiro (sábado), 
no auditório Che Guevara, sede 
do Sindicato, na Rua do Sol — 
Centro, a partir das 8h30.

Na ocasião, ocorrerá a cerimô-
nia de posse dos delegados sin-
dicais que exercerão o mandato 
2014/2015. A programação 
completa do evento você confe-
re em breve no site do Sindica-
to. Bancário: sua presença é de 
fundamental importância. 

■ Encontro Estadual
SEEB-MA convida bancários para 
o I Encontro Estadual de 2014

E mbora batendo todos os re-
cordes, o que vemos neste 

final de ano nos locais de trabalho 
é o aumento da pressão dos bancos 
pelo cumprimento de metas. Os ban-
queiros adotam um pacote de malda-
des contra os seus empregados que 
contém muito assédio moral e de-
missões. O resultado é que em meio 
à euforia das festas, uma boa parte da 
categoria está adoecida ou demitida.

É POSSÍVEL VENCER!
Mas a hora é de reagir, de reco-

meçar com muita luta, pois este ano 
que se passou demonstrou que é 
possível vencer. Quase dois milhões 
foram às ruas em junho se mani-
festar contra a corrupção e exigir 
postura decente dos governantes. 
Resultado: conquistaram a redução 
do preço da passagem de ônibus, a 
queda da PEC 37, dentre outras rei-
vindicações.

 
CAMINHO CERTO
Embora as manifestações popu-

lares não reúnam tanta gente como 
em junho, elas não deixam de acon-
tecer todos os dias nas pequenas e 
grandes cidades por transporte pú-
blico, saneamento básico, seguran-
ça pública, saúde pública de qua-
lidade, etc. Temos que reconhecer 
que uma nova geração aprendeu o 
caminho das ruas e dos protestos, 
após anos de apatia política desde o 
período das lutas pelas "Diretas" e 
o "Fora Collor". Nesta nova força é 
que confiamos vir as mudanças que 
o país precisa.

FORMAÇÃO SINDICAL 
O ano de 2013 foi também de mui-

tas realizações para a categoria bancá-
ria. Cumprimos um plano de forma-
ção política e social sobre diversos 
temas que reuniram dezenas de parti-
cipantes, como nos cursos de legisla-
ção trabalhista, oratória, saúde do tra-
balhador, previdência complementar, 
noções de direito coletivo do trabalho, 
além da palestra sobre timidez. 

VITÓRIAS
Além disso, o Sindicato garantiu 

na Justiça diversas vitórias individu-
ais e coletivas a favor dos bancários, 
como a responsabilização do BASA 
com o déficit da Caixa de Previdên-
cia dos Empregados (CAPAF). 

SEEB-MA NO RÁDIO
A novidade ficou por conta do lança-

mento do programa de rádio “Bancários 
em Ação”, que amplificou o contato do 
SEEB-MA com a sociedade.

COMPROMISSO
Com compromisso, o Sindicato 

atravessou, de norte a sul e de leste a 
oeste, o Estado do Maranhão, visitan-
do os locais de trabalho e realizando 
reuniões e encontros. 

NOVIDADES PARA 2014
Para 2014, está prevista  a finalização 

da reforma da sede da Rua do Sol, a am-
pliação da sede recreativa e a construção 
do ginásio poliesportivo. São desafios 
colocados, mas com unidade, resistência 
e luta, atingiremos neste novo ano. Boas 
festas e um ano novo de lutas e conquistas!

■ Editorial
Restrospectiva e novidades para 2014

Pegadinha do Português 
Estou sem dinheiro para 
pagar o advogado. E agora?

E agora? O mais estranho é você 
estar comprando o advogado... Não 
entendeu nada, não é mesmo? 

O que ocorre é que o verbo pagar é 
denominado de transitivo direto e indi-
reto, ou seja, possui dois complemen-
tos: o objeto direto, que é usado sem 
preposição, e o objeto indireto, com a 
preposição a. A particularidade dele é 
que sempre o objeto direto será repre-
sentado pela coisa, e, sempre também, 
o objeto indireto, pela pessoa. 

Logo, o título apresentado deverá ser 
corrigido desta maneira: 

Estou sem dinheiro para pagar ao ad-
vogado. E agora?
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■ Orçamento 2014 
Bancários aprovam previsão orçamentária 2014

A previsão orçamentária do 
SEEB-MA para o ano de 

2014 foi aprovada, por unanimi-
dade, em assembleia realizada no 
dia 30/11, na sede do Sindicato, em 
São Luís. A categoria aprovou tam-
bém a suplementação do orçamen-
to de 2013, caso seja necessária.

A assembleia decidiu ainda 
pela não devolução do imposto 
sindical, que será utilizado para 
a realização de cursos de forma-
ção, liberação de diretores do 
Sindicato e para o fortalecimento 
da oposição bancária nacional. 

Para o diretor do SEEB-MA, 
Targino Júnior, a assembleia or-
çamentária reforça, ainda mais, o 
caráter democrático e participati-
vo do Sindicato dos Bancários do 
Maranhão. 

“Diferentemente de outras ba-
ses, o SEEB-MA faz questão de 
prestar contas à categoria. Pre-
viamente, divulgamos os dados 
detalhados para que os bancários 
possam analisar e deliberar. Sem 
dúvida, é um processo democrá-
tico, que só fortalece a relação 
com a categoria” – finalizou.

Bancário: confira, na íntegra, o orçamento 
aprovado no site do SEEB-MA.

■ Formação Sindical
SEEB realiza palestra sobre timidez 

O SEEB-MA realizou 
no dia 30/11 uma pa-

lestra sobre timidez, ministrada 
pela professora e pesquisadora 
da Intercampi, Regina Neves. 
A palestra ocorreu na sede do 
Sindicato, em São Luís.

Na ocasião, Regina ex-
plicou o que é timidez, suas 
causas e sintomas, como a so-
ciedade percebe os tímidos e 
apresentou técnicas para supe-
rar este comportamento. 

Ela também abordou as di-
ficuldades que pessoas tímidas 
possuem no ambiente da esco-
la ou trabalho.

Segundo a professora, a 
solução para os que querem 
livrar-se da timidez é fazer uma 
auto-análise, para descobrir 
os motivos que reforçam o 

comportamento inibido. Em 
seguida, enfrentar situações 
desconfortáveis para atingir a 
autossuperação.

Regina Neves ressaltou que 
o primeiro passo para a mu-
dança é o reconhecimento da 
timidez como um problema. 
“A pessoa se conscientiza das 
dificuldades que a timidez re-
presenta, e então busca melho-
rar seus relacionamentos. Isso 
não significa, necessariamente, 
que o tímido se tornará extro-
vertido, mas sim uma pessoa 
que tem coragem de expor 
opiniões, interagir com os de-
mais, enfim, viver plenamen-
te” - declarou a palestrante. 

Confira no site do Sindicato 
algumas dicas para superar a 
timidez.

■ Santander 
Sindicato cobra a contratação de mais bancários

E m reunião realizada no dia 
10/12 com o superintendente 

regional do Santander, Fábio Gomes, 
os diretores do SEEB-MA, Marcelo 
Bastos e Eloy Natan, denunciaram o 
número insuficiente de empregados nas 
agências do Santander no Maranhão. 

Devido ao déficit de bancários, vários 
direitos estão sendo desrespeitados, tais 
como a jornada de 6 horas e o intervalo 
para almoço. Além disso, cada empre-
gado tem realizado as funções de dois 
ou mais bancários, o que gera sobrecar-

ga de trabalho e adoecimento.
Segundo o superintendente do banco, 

algumas soluções estão sendo viabiliza-
das, como a transferência de emprega-
dos de outras agências e um processo de 
seleção, que segundo Fábio Gomes, já 
está em andamento. 

Em resposta, o SEEB-MA cobrou 
compromisso do banco na contratação 
de novos bancários e alertou sobre a 
possibilidade de o Sindicato paralisar 
agências na Capital e no interior do Es-
tado, caso os problemas persistam.

■ Banco do Brasil
Pagamento  do mérito em dezembro

A Diref (Diretoria de 
Relações com Fun-

cionários) confirmou que fará 
o crédito do mérito para os cai-
xas executivos. O pagamento 
será retroativo a setembro, in-
formou o Sindicato dos Ban-
cários de Catanduva. 

Pelo assegurado no acordo 
aditivo à Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT), a pontu-
ação por dia no exercício do 
cargo de caixa executivo pas-
sou de 0,5 ponto para 1 ponto. 

Essa mudança reduz pela 
metade o tempo que o fun-
cionário leva para totalizar os 
1.095 pontos exigidos para 
ter direito ao Mérito dentro 
do PCR (Plano de Carreira e 
Remuneração). Dessa forma, 
toda vez que o funcionário 

chega a essa pontuação tem 
assegurados R$ 113,14 a 
mais que são incorporados ao 
salário. Outro avanço nessa 
questão é que a contabilização 
dessa nova pontuação come-
ça a partir do ano 2006. 

“O segmento de caixas 
teve forte adesão à greve de 
23 dias da categoria. Isso foi 
essencial para assegurarmos 
esses e outros avanços para 
o funcionalismo”, afirma o 
integrante da Comissão de 
Empresa dos Funcionários, 
Cláudio Luis de Souza, acres-
centando que os trabalhadores 
estavam questionando quan-
do ocorreria o pagamento. 

“O acerto no sistema para 
a nova pontuação deve estar 
concluído até dezembro.”

Número insuficiente de bancários tem ocasionado 
sobrecarga e adoecimento da categoria.
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■ Campeonato Bancário
BASA é campeão em São Luís e BB1 em Imperatriz

A os gritos de “oh, o campeão 
voltou”, o BASA comemorou 

a conquista do 34º Campeonato dos 
Bancários de São Luís. 

O alviverde goleou o Itaú por 3 a 0, 
no sábado (07/12), na sede recreativa, e 
sagrou-se campeão do futebol bancário 
2013! Os gols do jogo foram marcados 
por Bruno, Luiz Beckman e Marinaldo. 

Na preliminar, o Caixa Forte asse-
gurou o terceiro lugar ao vencer o Bra-
desco Completo por 6 a 4.

Para o diretor de esportes, Arnaldo 
Marques, o Campeonato 2103 foi um 
grande sucesso, com destaque para  a 
premiação dos melhores jogadores 
de cada posição, além da presença de 
fisioterapeutas durante os jogos para 
prestar atendimento aos atletas.

Iniciativas que agradaram os bancá-
rios e serão repetidas em 2014!

IMPERATRIZ
Em Imperatriz, o vencedor do 3º 

Campeonato dos Bancários da Re-
gional foi o BB1, que venceu a Cai-
xa Açailândia, também por 3 x 0, na 
AABB, e soltou o grito de campeão!

Diretores entregam a taça de campeão ao time do BASA em São Luís.

Campeão: Basa Vice-campeão: Itaú

A diretoria do SEEB-MA reunida para enaltecer a brilhante e aguerrida 
participação dos bancários em mais uma edição do Campeonato. Na 
ocasião, o diretor Eloy falou sobre as lutas e as conquistas de 2013.  

■ Os melhores do campeonato de São Luís

Da esquerda: Bruno (goleiro - Itaú), Olímpio (zagueiro - BASA), José Bispo ( lateral direito - Caixa Forte),  Arthur 
(lateral esquerdo - Nossa Caixa), Fanini (meia-direita Santander), Nescau (meia-esquerda - Nossa Caixa), Pedro 

Aurino (volante - Caixa Forte) Amsterdã (atacante - Santander) e a revelação Paulo (Bradesco Completo).

Atletas do BB1 erguem a taça do 3º Campeonato da Regional Imperatriz.

Campeão: Banco do Brasil 1 (BB1)

■ Imperatriz

■ São Luís

Vice-campeão: Caixa Açailândia

Presidente José Maria entrega troféus de melhor 
atacante e artilheiro a Amsterdã (Santander).

Diretora Edna entrega o troféu de goleiro 
menos vazado a Bruno Augusto (Itaú).


