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■ Inauguração

Inaugurado o Ginásio Poliesportivo David Sá Barros

O SEEB-MA inaugurou no sába-
do (12/12) o Ginásio Poliespor-

tivo David Sá Barros, na sede recreati-
va, no Turu. A inauguração foi marcada 
por um jogo de futsal feminino e contou 
com a presença de diretores, bancários e 
familiares do ex-presidente.

Na ocasião, a fi lha de David, Ísis 
Carol Barros, agradeceu a homenagem 
ressaltando que o ginásio é o reconhe-
cimento da luta que o pai sempre travou 
em prol da categoria bancária.

Para o presidente do SEEB-MA, Eloy 
Natan, a inauguração do ginásio concre-
tiza uma promessa de campanha da ges-
tão presidida por David em 2009. 

“Além disso, ressalta a importân-
cia que esse grande dirigente teve na 
construção dos princípios que norteiam 
o Sindicato, que são a democracia, a 
transparência e a luta intransigente pelos 
direitos dos trabalhadores” - afi rmou.

Segundo o diretor de fi nanças, Enock 

Bezerra, além de um espaço de lazer, o 
ginásio é um espaço para a integração da 
categoria para as lutas que estão por vir.

Por sua vez, o diretor de esportes, Ar-
naldo Marques, traçou os planos para o 
novo ginásio em 2016. 

“A ideia é a realização de um campe-
onato de futsal. Inclusive, para bancários 
com mais de 40 anos. Depois, será a vez 
do vôlei e do basquete. O importante é 
incentivar a integração, a prática despor-
tiva e o lazer da categoria” - fi nalizou.

 
SOBRE O GINÁSIO
O Ginásio David Sá Barros recebeu 

esse nome em homenagem ao ex-presi-
dente do Sindicato, falecido em 2011 e 
um dos maiores entusiastas do projeto. 

Além de quadra coberta, o ginásio 
possui vestiários, arquibancadas, ilumi-
nação, além de marcações e medidas 
ofi ciais para a prática de vôlei, futsal e 
basquete.

O SEEB-MA convida todos os 
bancários para o I Encontro 

Estadual 2016, que será realizado no dia 
30 de janeiro (sábado), na sede recreativa 
do Sindicato, no Turu, a partir das 9h.

Na ocasião, ocorrerá a cerimônia de 
posse dos delegados sindicais que exerce-
rão o mandato 2016. Confira mais infor-
mações e a programação completa, em 
breve, no site do Sindicato. 

Encontro Estadual
I Encontro Estadual 2016 
no dia 30 de janeiro

Além de quadra coberta, o ginásio possui vestiários, arquibancadas, 
iluminação e marcações para a prática de vôlei, futsal e basquete.

David, ex-presidente do SEEB-MA.

Ísis Barros e diretores descerram placa.

Quadra tem medidas ofi ciais.

Meninas do futsal dão show na estreia.  
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Em decisão favorável ao SEEB-MA, 
o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
Região (TRT-MA) condenou o Banco 
da Amazônia a reduzir a jornada de tra-
balho dos gerentes de relacionamento 
para 6h diárias, no Maranhão.

O TRT-MA determinou, também, o 
pagamento de duas horas extras aos be-
neficiários da ação (7ª e 8ª horas), con-
siderando o período imprescrito até a 
efetiva mudança da carga horária, acres-
cidas do adicional de 50%.

O banco deverá pagar, ainda, a inci-
dência das horas extras sobre as demais 
verbas que compõem a remuneração.

A decisão deve ser cumprida pelo 
banco no prazo de 60 dias do trânsito 
em julgado, sob pena de multa de R$ 
200 por dia. A presente ação foi ajuizada 
pelo SEEB-MA em 2013.

Banco da Amazônia
TRT-MA condena Basa 
a reduzir jornada de 
gerentes para 6h

■ Por unanimidade 

Bancários aprovam previsão orçamentária 2016
O s bancários aprovaram, 

por unanimidade, a pre-
visão orçamentária do SEEB-MA 
para o ano de 2016, em assembleia 
realizada no dia 28/11, na sede do 
Sindicato, em São Luís. 

Para o presidente Eloy Na-
tan a assembleia orçamentária 
ressalta o caráter transparente e 

democrático do Sindicato dos 
Bancários do Maranhão.

"Para se fazer qualquer ativi-
dade são necessários recursos 
fi nanceiros. E para construir a 
luta, também. Por isso, a im-
portância de planejar, organizar 
e prestar contas das fi nanças do 
Sindicato" - afi rmou Eloy.

■ Anuênios/BB

Reunião esclarece dúvidas
E m reunião realizada no dia 

04/12, na sede do SEEB-MA, 
em São Luís, a assessoria jurídica do Sin-
dicato deu informes sobre a “Ação dos 
Anuênios” do Banco do Brasil.

Na ocasião, os advogados Guilherme 
Zagallo e Diego Maranhão informaram 
que o banco depositou, no último dia 30, 
a parcela incontroversa da ação no valor 
de R$22 milhões.

Os advogados ressaltaram que esse 

valor é bem distante do montante total 
calculado pelo SEEB-MA. Por isso, a di-
ferença (parcela controversa) continuará 
sendo discutida judicialmente.

A assessoria informou, também, que o 
banco se comprometeu a apresentar uma 
proposta de acordo sobre a parcela con-
troversa, mas ainda não há previsão.

A lista com os valores individualizados 
de cada beneficiário está disponível no 
Setor Jurídico do SEEB-MA. 

A AFBNB, parceira do SEEB, 
participou do "Seminário de Inves-
timentos" realizado pela Capef do 
BNB. Na ocasião, os diretores Assis e 
Reginaldo cobraram dignidade previ-
denciária e melhorias para a aposen-
tadoria dos empregados do Banco do 
Nordeste. Os dirigentes defenderam, 
ainda, o fi m do voto de minerva para 
garantir que os trabalhadores parti-
cipem em condições de igualdade 
nos órgãos de decisão dos fundos de 
pensão. Para esclarecer a questão do 
possível fechamento das agências ex-
tra regionais, os diretores da AFBNB 
solicitaram ao presidente do Conselho 
de Administração do banco, Ariosto 
Culau, uma audiência, que deverá ser 
realizada nos próximos dias. 

Banco do Nordeste
SEEB-MA e AFBNB cobram 
dignidade previdenciária

■ Regional Imperatriz

SEEB-MA debate segurança e 
atendimento bancário

E m visita à Regional Imperatriz, 
o presidente Eloy Natan e o 

diretor Enock Bezerra participaram de 
reunião, na Caixa 0644, onde fi zeram 
balanço da Campanha Salarial e deram 
informes sobre ações judiciais.

Em seguida, na sede do Sindicato, 
ocorreu reunião com os bancários do 
BB para tratar da “Ação dos Anuê-
nios” e de redução de jornada.

Os diretores visitaram, também, a 
direção do Procon, em Imperatriz e 
Açailândia. Na ocasião, o SEEB-MA 
mostrou que a solução para os abusos 
dos bancos contra os consumidores é 
impor multas pesadas, exigir a contra-
tação de mais bancários e a abertura de 
novas agências.

Em Imperatriz, houve, ainda, uma 
reunião com o delegado Eduardo Gal-
vão para cobrar ações por parte da 
Segurança Pública contra os “sapati-
nhos” (sequestros) de bancários e con-
tra as explosões de caixas eletrônicos.

Por fi m, na Câmara Municipal de 
Açailândia, o SEEB-MA reuniu-se 
com o vereador Bento, presidente da 
Comissão de Defesa do Consumidor, 
para tratar de projetos relacionados ao 
atendimento bancário nas agências e 
correspondentes bancários da cidade.

Participaram das atividades os di-
retores regionais Luiz Maia, Lívia, 
Pietro e João de Siguinês, de Impera-
triz, Francisco Sousa, de Açailândia, e 
Cássio Valdenor, de Balsas.

Diretores regionais ressaltaram a importância da presença da Diretoria Diretores regionais ressaltaram a importância da presença da Diretoria Diretores regionais ressaltaram a importância da presença da Diretoria 
Executiva para ouvir as demandas da categoria em todo o Estado.Executiva para ouvir as demandas da categoria em todo o Estado.Executiva para ouvir as demandas da categoria em todo o Estado.Executiva para ouvir as demandas da categoria em todo o Estado.

Confi ra a previsão orçamentária 2016, 
na íntegra, no site do Sindicato.
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Previsão Orçamentária 2016

Demonstrativo Contábil - 3º trimestre
A diretoria divulga, abaixo, as 

despesas que o SEEB-MA 
teve no terceiro trimestre de 2015. 
O demonstrativo contábil comple-
to pode ser acessado em nosso site, 
no menu "Sindicato"→"Prestação 

de Contas".
Com a divulgação deste docu-

mento, a diretoria do SEEB-MA 
ratifi ca seu compromisso com a 
transparência em todos os seus fei-
tos. Vale ressaltar que o SEEB-MA 

é um dos únicos sindicatos do país 
a divulgar amplamente seus gastos 
para depois, com a participação de-
mocrática da categoria, realizar uma 
assembleia de prestação de contas. 
Bancário, avalie os dados!
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N o sábado, 12/12, foi 
realizada a Confra-

ternização de Fim de Ano, 
na sede recreativa, no Turu. 
A alegria e a descontração de-
ram o tom da festa, que con-
tou com a presença de mais 
de 700 pessoas. 

A partir do meio-dia, foi 
servido o tradicional churras-
co da Querência dos Pampas, 
com refrigerante e água gra-
tuitos. A novidade foi o servi-
ço de barman, que fez suces-
so entre os bancários. 

Durante a festa, houve o 

sorteio de vários brindes para 
os sindicalizados, com desta-
que para as TVs de 32'' e 40''. 

Bancários e convidados se 
divertiram  muito ao som das 
bandas Forró Top, Zonna 43 e 
Pagode do Ivan, com repertó-
rio do forró ao pop/rock. 

Confira os nomes das ga-
nhadoras das TVs: Cristiane 
dos Santos Silva - BB Impe-
ratriz - TV 40''; Luciene da 
Silva Carvalho - BB Paraiba-
no - TV 32''. A lista completa 
dos sorteados você confere no 
site do Sindicato!

■ Campeonato Bancário
Itaú/Safra é campeão do futebol bancário em São Luís

A os gritos de “oh, o campeão 
voltou”, o Itaú/Safra comemo-

rou a conquista do 36º Campeonato dos 
Bancários de São Luís. 

Na fi nal, realizada no sábado (12/12), 
o Itaú venceu o Basa por 1 a 0, com gol 
de Igor Marques. A Caixa Forte garantiu 
o terceiro lugar ao derrotar o Bradesco 
Completo por 7 a 3. 

Após os jogos, os diretores entrega-

ram troféus, medalhas e prêmios indivi-
duais para os participantes. 

Para o diretor de esportes, Arnaldo 
Marques, a edição 36 do Campeonato 
teve um valor especial, pois além de in-
tegrar os bancários por meio do esporte, 
marcou a inauguração do ginásio polies-
portivo da sede recreativa, que deverá 
ser palco, em 2016, de um torneio de 
futebol de salão.

IMPERATRIZ
Já em Imperatriz, o 5º Campeona-

to da Regional segue a todo vapor. Ao 
todo, oito times estão na luta pelo título 
(Caixa Imperatriz, Caixa Açailândia, 
BB Centro, BB 3280/4322, Bradesco 
Centro, Bradesco Estrela, BNB e San-
tander). A fi nal está marcada para o dia 
23 de janeiro, na AABB. Mesma data 
da Festa de Fim de Ano da categoria.

■ SELEÇÃO DO CAMPEONATO DE SÃO LUÍS

■ Confraternização
Animação marca a festa de 
fi m de ano dos bancários

Time do Itaú/Safra comemora o título de campeão!

Goleiro menos vazado: Arthur - Caixa Forte Artilheiro: Raul - Itaú/Safra (21 gols)

Basa: vice-campeão Caixa Forte: terceiro lugar

■ Atualização Cadastral
Atualize seu cadastro para 
receber informes do Sindicato

O SEEB-MA lançou 
no dia 01/12 uma 

campanha de atualização ca-
dastral para facilitar a comuni-
cação com os seus associados. 

O procedimento é rápido e 
fácil. Basta preencher a ficha 
disponível no site e enviá-la 
para o e-mail secretariageral@
bancariosma.org.br. 

A ficha de atualização 
também pode ser entregue 
pessoalmente, na Secretaria 
Geral do Sindicato, de segun-
da a sexta-feira, das 8h30 às 
17h30, na Rua do Sol, Centro. 

O SEEB-MA ressalta que 
a atualização cadastral é de 
suma importância, pois além 
de facilitar o contato com a ca-
tegoria (via SMS e e-mail, por 
exemplo), possibilitará ao Sin-
dicato oferecer outros serviços 
com maior agilidade. 

Exemplo disso será a emis-
são de convites para depen-
dentes que desejarem parti-
cipar dos eventos culturais e 
confraternizações promovidas 
pelo Sindicato. Por isso, ban-
cário, não perca tempo. Atua-
lize seus dados! 


