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A posse dos delegados e das dele-
gadas sindicais que exercerão o 

mandato 2023/2024 ocorreu no sábado 
(28/01), na Sede Administrativa do Sin-
dicato, no Centro de São Luís. De acor-
do com a Diretora Nathalee Brusaca, os 
delegados são os responsáveis por repre-

sentar os bancários nos locais de trabalho, 
escutando as demandas e, além disso, 
buscando integrá-los à luta da categoria e 
de toda a classe trabalhadora. “Em nome 
da Diretoria, desejo um bom mandato a 
todos e todas” – afirmou a diretora de for-
mação do SEEB-MA, Nathalee Brusaca.

encontro estadual

bancários aprovam alterações no estatuto social do sindicato

ENCONTRO ESTADUAL

DELEGADOS SINDICAIS 2023/2024 TOMAM POSSE

E m Assembleia Geral realizada no 
sábado (28/01), em São Luís, os 

bancários maranhenses aprovaram – por 
unanimidade – alterações no Estatuto So-
cial do SEEB-MA. Dentre as principais, 
destacam-se: a mudança do sistema dire-
tivo do Sindicato, que deixa de ser presi-
dencialista, passando a adotar o sistema de 
Diretoria Colegiada, sob o comando de co-
ordenadores e com a concessão do direito a 
voto aos dirigentes suplentes; a ampliação 

da Secretaria de Assuntos Socioculturais, 
que passará a abranger as áreas de Esporte 
e Lazer; a criação da Secretaria de Gênero, 
Raça e Diversidade; a alteração da deno-
minação e da composição das Diretorias 
Regionais; a possibilidade de realização 
das eleições do Sindicato no formato vir-
tual, entre outras atualizações redacionais.

Vale ressaltar que as novas regras só en-
trarão em vigor a partir da posse da nova 
gestão em 24 de junho de 2024, com ex-

ceção dos dispositivos que versam sobre o 
processo eleitoral, que já serão aplicados a 
partir do próximo pleito.

Para o presidente do SEEB-MA, Diel-
son Rodrigues, a alteração estatutária foi 
importante para atualizar os regramentos 
do Sindicato, adequando-os às novas tec-
nologias, à necessidade de mais represen-
tatividade às minorias e intensificando, 
ainda mais, o caráter colegiado das deci-
sões da Diretoria.

ENCONTRO ESTADUAL

BANCÁRIOS DISCUTEM O FUTURO DA 
CATEGORIA NO ENCONTRO ESTADUAL

O SEEB-MA promoveu o I En-
contro Estadual dos Bancários 

2023, no sábado (28/01), na sede admi-
nistrativa da categoria, na Rua do Sol, 
Centro de São Luís. 

O evento contou com a presença de 
diretores(as) e bancários(as) de todo o Es-
tado, que discutiram o tema: “Relações de 
Trabalho e Proteção Social: o Brasil e o se-
tor bancário apontam para qual futuro?”.

Pela manhã, houve o debate da con-
juntura político-econômica do país, com 
as palestrantes Vivi Reis (Deputada Fe-
deral pelo PSOL/PA) e Cátia Uehara 
(técnica do DIEESE/SP), que trataram de 
temas como tecnologia, demissões, entre 
outros, que poderão impactar a categoria 
nos próximos anos.

No turno da tarde, destaque para a pa-
lestra da psicóloga, Dra. Solange Silva, 
que comandou uma mesa sobre saúde e 
segurança, revelando problemas preocu-
pantes relacionados ao adoecimento ban-
cário no Maranhão. Além disso, houve a 
Assembleia Estatutária e a posse dos de-
legados sindicais 2023/2024.

“Sem dúvidas, foi uma atividade de 
suma importância, que traçou estratégias 
de luta para a categoria para o ano de 
2023, em defesa dos direitos já conquis-
tas e em busca de novas conquistas para 
os bancários do Maranhão” – afirmou o 
diretor Rodolfo Cutrim.

O I Encontro dos Aposentados de 
2023 foi realizado  no dia 27/01, 

na Sede Recreativa, no Turu. O evento co-
meçou com a atualização dos processos 
judiciais com o Dr. Diego Maranhão, que 
esclareceu as dúvidas dos presentes. Após 
os diálogos, os aposentados solicitaram 
que o Sindicato realizasse uma campa-
nha de sindicalização exclusiva para esse 
público e que buscasse os fundos de pen-
são, a fim de facilitar o débito automático 
das mensalidades do SEEB-MA.“Vamos 

trabalhar para atender essas demandas o 
quanto antes” – afirmou o diretor Enock 
Bezerra. O próximo Encontro dos Apo-
sentados será em abril em São Luís. A 
pedido do diretor regional, Luiz Maia, o 
evento também deverá ser realizado em 
Imperatriz, com previsão para março, a 
fim de integrar os aposentados de todo o 
Estado. No fim do evento, destaque para 
a integração, o “coffee break” e para o DJ 
Fernando Velho, que tocou o melhor dos 
anos 70, 80 e 90, o que animou a categoria!

i ENCONTRO DOS(as) bancários(as) APOSENTADOS(as) de 2023

debates marcam encontro dos aposentados
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E m visita à Sede do SEEB-MA,  no 
dia 03/01, o novo Superintendente 

Regional de Rede da Caixa (SR São Luís), 
Rychard Fully, e o Superintendente Exe-
cutivo de Governo, Antonio Nayrton, se 
apresentaram à Diretoria do Sindicato. Na 
ocasião, os diretores cobraram a solução de 
problemas nas agências de Ribamar; Santa 
Luzia do Paruá; e Gonçalves dias, no Centro 
de São Luís. Já no dia 16/01, o SEEB-MA 
desejou boas-vindas ao novo Superinten-
dente Estadual do Banco do Brasil, Elondir 

José Biazibetti, e ao novo Superintendente 
Comercial, Rodrigo Roberto dos Santos, 
em reunião na Super do BB, na Praça Pe-
dro II, na Capital. Na oportunidade, os diri-
gentes do Sindicato com os gestores sobre a 
situação das reformas das agências do BB 
no Estado e a necessidade de melhorias das 
condições de trabalho dos bancários. Em 
ambas as reuniões, os novos superintenden-
tes afirmaram que vão analisar as demandas 
para tentar resolver os problemas dos fun-
cionários da Caixa e do BB no Maranhão.

caixa e banco do brasil

SEEB-MA SE REÚNE COM NOVOS SUPERINTENDES DA CAIXA E DO BANCO DO BRASIL

CAIXA / REGIONAL balsas

bancários promovem ato público pelos 162 anos da Caixa em balsas

O SEEB-MA realizou um ato públi-
co no dia 12/01, em Balsas, para 

comemorar os 162 anos de existência da 
Caixa. Na ocasião, o diretor regional Igor 
Maciel ressaltou a importância histórica do 
banco público. Segundo Igor, após o de-
sastre do Governo Bolsonaro na gestão da 
CEF, a Caixa precisa retomar a sua função 
social e ser um banco cada vez mais forte 
para que a população mais carente tenha 
acesso aos serviços bancários, à moradia, 
aos benefícios sociais, ao seguro-desem-
prego, entre outros direitos, que garantirão 
dignidade para a vida de todos os cidadãos. 

Para isso, o banco precisa de mais agências 
e de mais bancários, como no caso de Bal-
sas, onde a categoria está coletando assina-
turas para a construção de uma unidade ex-
clusiva para o agronegócio e de outra para 
acabar com a superlotação da única agência 
da cidade. “Esperamos que o governo eleito 
tenha um olhar especial para essa empresa, 
melhorando as condições de trabalho, com-
batendo o assédio moral e sexual e investin-
do nos bancários e na estrutura do banco” 
– afirmou o diretor Cássio Valdenor. Além 
de Igor e Cássio, o dirigente João Siguinez 
também marcou presença no ato público.

O SEEB-MA voltou a protestar 
contra as demissões e a transfor-

mação de agências em unidades de negó-
cios por parte do Bradesco no Maranhão. 
No dia 05/01, o ato público ocorreu na Ci-
dade Operária, em São Luís. Na ocasião, 
a diretora Gerlane Pimenta explicou que 
as unidades de negócios visam maximizar 
o lucro do Bradesco, com o desligamento 
de bancários, a retirada dos vigilantes arma-
dos e a consequente piora no atendimento 
à população. Para o diretor Cláudio Costa é 
inadmissível que um banco que lucrou R$ 

45 bilhões de 2021 a setembro de 2022 con-
tinue a priorizar o lucro em detrimento da 
vida das pessoas. No fim da manifestação, 
o diretor Marcelo Bastos informou que o 
SEEB-MA já ajuizou duas ações contra o 
Bradesco: a primeira para garantir o paga-
mento de adicional de periculosidade para 
os bancários que estão trabalhando nas uni-
dades de negócio e a segunda para obrigar 
o banco a restabelecer a vigilância armada. 
“Não vamos compactuar com esse retro-
cesso. Por segurança e contra as demissões, 
vamos à luta" - finalizou Cláudio.

SAÚDE

BANCO NÃO PODE RECUSAR 
ATESTADO POR FALTA DE CID 

O SEEB-MA informa que os bancos 
não podem recusar o recebimento de ates-
tado médico, para fins de abono de falta, 
sob a alegação de ausência do CID no 
documento. De acordo com a Resolução 
1685/2002 do Conselho Federal de Medi-
cina, a indicação do diagnóstico da doença 
(CID) só deve constar no atestado se ex-
pressamente autorizada pelo paciente. Por 
sua vez, para o Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), é direito do trabalhador pro-
teger informações pessoais relativas a sua 
saúde, por se tratar de direito fundamental 
à intimidade e à privacidade, nos termos do 
art. 5º, X, da Constituição Federal. Além 
disso, o atestado médico possui presunção 
de veracidade e só pode ser questionado 
junto ao Conselho Regional de Medicina. 
“Bancário(a): caso você seja vítima dessa 
exigência descabida, denuncie ao Sindica-
to, pois esse abuso é passível, inclusive, de 
reparação por danos morais” – orientou a 
diretora de saúde Lívia Morais 

bradesco

protesto contra demissões e reestruturação

reunião com a super/caixa

reunião com a super/BB
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confraternizações dos bancários

alegria nas confraternizações regionais

A categoria bancária tem uma nova 
opção de lazer em Chapadinha e região. 
O SEEB-MA firmou convênio com o 
Parque Aquático Torre do Sol, localizado 
na Rodovia MA-230, s/n, bairro Boa Vis-
ta, em Chapadinha. Agora, bancários(as) 
sindicalizados(as) e seus dependentes terão 
acesso gratuito ao parque. Para isso, basta 
apresentar a carteirinha do Sindicato ou a 
declaração de filiado(a) na portaria do clu-
be. Vale lembrar que a declaração pode ser 
obtida pelo e-mail secretariageral@ban-
cariosma.org.br. "Aproveite! Sem dúvida, 
uma grande opção de lazer" - afirmou o 
diretor regional Oberdan Galvão. 

CONVÊNIO - REGIONAL CHAPADINHA

SEEB-MA firma convênio com 
Parque Aquático Torre do Sol

A posentados do INSS voltam a ser 
vítimas de golpistas. Agora o novo 

golpe envolve a revisão da vida toda da apo-
sentadoria. Os criminosos usam informações 
de CPF do aposentado, como também o 
número do processo e nome do advogado 
que deu entrada no pedido de revisão da vida 
toda. Esses dados são de conhecimento públi-
co que qualquer pessoa pode acessar, o que 
facilita o golpe. Os golpistas pegam as infor-
mações de acesso público e passam a usá-los 
para criar uma conta falsa no WhatsApp. O 
golpista finge ser o advogado do processo ou 
se passa por alguma secretária do escritório 
de advocacia. Com todas as informações em 
mãos, os criminosos entram em contato com 
o aposentado para tentar tirar dinheiro das ví-
timas. Eles enviam uma mensagem, pedindo 
que a pessoa faça um PIX para que possa ser 
liberado o pagamento da revisão da vida toda. 

Mas cuidado, isso é um golpe! Tem golpista 
que anda enviando carta em PDF onde in-
formam que existem pendências que devem 
ser quitadas para que o valor seja liberado. 
O aposentado desavisado acaba caindo no 
golpe. Fique atento, ao receber algum tipo 
de mensagem ou outro tipo de contato, antes 
de atender o pedido que foi solicitado, entre 
em contato com o seu advogado para veri-
ficar se a solicitação partiu dele. O informe 
ao seu advogado a conversa de tentativa de 
golpe. O INSS está orientando o aposentado 
a bloquear o número e fazer um BO (Bole-
tim de Ocorrência). Depois você deve entrar 
em contato com o escritório por telefone ou 
ir pessoalmente ao local. O Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) informa que não 
entra em contato com seus segurados por te-
lefone ou outros canais para oferecer serviços 
ou benefícios e tampouco revisões de valores.

O dia 21 de janeiro foi marcado 
por Confraternizações dos Ban-

cários nas regionais Imperatriz, Pinheiro 
e Bacabal. Os eventos contaram com 
uma boa participação da categoria, que 
se divertiu com apresentações musicais, 
sorteios de brindes, entre outras atrações. 

Em todas as festas, o SEEB-MA ofe-
receu almoço, sucos, água, refrigerantes 
e picolés gratuitos, além de cerveja a um 
preço acessível. Em Bacabal, foi realiza-
do, ainda, um torneio de futebol, em que 
o time do BNB foi o grande campeão.

Já em Imperatriz, destaque para a canto-
ra Michele Mattos e para a Banda Lostal-
gia, que colocaram todos os presentes para 
dançar com um repertório musical variado 
e repleto de sucessos. O mesmo ocorreu 
em Pinheiro e em Bacabal, respectiva-
mente, com Josa Maceió e Zé Matheus, 
assim como a banda Piseiro da Mídia. 

“As confraternizações foram mo-

mentos muito agradáveis, pois além de 
proporcionarem lazer e entretenimento, 
pudemos conhecer melhor os colegas, 
integrar a categoria e a prepará-la para os 
desafios que estão por vir” – afirmou a di-
retora regional Marla Brito.

cuidado com o golpe!

pix para liberar atrasados do INSS? é golpe!

encontro da frente nacional de oposição bancária

Encontro da fnob será em fevereiro em são luís 

O Encontro da Frente Nacio-
nal de Oposição Bancária 

(FNOB) será realizado nos dias 11 e 
12 de fevereiro, na Sede Administra-
tiva do SEEB-MA, no Centro de São 
Luís. Durante o evento, os sindicatos 
de oposição à Contraf-CUT e à Contec 
vão discutir o futuro do sindicalismo no 
Brasil e as estratégias de luta para bus-

car novas conquistas para os bancários 
em 2023. O Encontro será organizado 
pelo SEEB-MA, SEEB Bauru e SEEB 
Rio Grande do Norte e contará com 
representantes das oposições de São 
Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambu-
co, Pará, entre outras entidades e mo-
vimentos. Bancário(a): participe! Em 
breve, mais informações em nosso site!

O SEEB-MA participou na sexta 
(20/01), do 7º Congresso da Associação 
Brasileira de Rádios Comunitárias Mara-
nhão (Abraço/MA), realizado na Sede do 
Sindicato, no Centro. Na oportunidade, os 
presentes discutiram o tema “Comunicação 
para a vida: rádios comunitárias e democra-
cia”. O evento foi marcado ainda pela elei-
ção da nova Diretoria da Abraço Maranhão. 
“Foi importante participar deste momento 
da Abraço, uma entidade voltada para a ex-
pansão da comunicação popular, fortalecen-
do assim os movimentos sociais e a luta dos 
trabalhadores” – afirmou a diretora Gerlane. 

comunicação popular

SEEB participa do 7° Congresso 
da Abraço Maranhão

A Diretoria do SEEB-MA repudia as 
ações golpistas promovidas por bolsonaristas 
de ultradireita no dia 08/01, em Brasília. Re-
pudiamos, ainda, a omissão das forças mili-
tares e do Governo do DF, que culminou na 
depredação do Congresso, do STF e do Pa-
lácio do Planalto. Diante dessa escalada fas-
cista, é imperiosa a necessidade de identificar, 
processar e punir exemplar e urgentemente 
todos os vândalos envolvidos e seus financia-
dores. Caso contrário, novos atos violentos 
podem ocorrer. Não podemos permitir!

nota de repúdio

SEEB-MA repudia ações golpistas 
e terroristas em Brasília


