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Muita alegria e animação mar-
caram a Confraternização de Fim 
de Ano dos Bancários realizada, 
no sábado (10/12), na sede re-
creativa do SEEB-MA, no Turu.

Cerca de 800 pessoas pres-
tigiaram o evento e saborea-
ram um delicioso rodízio ao som 
de muita MPB, com o cantor 
Erdilande e a Banda Tropical.

Durante a festa, o Sindicato 
sorteou entre os bancários filia-
dos uma TV de LED 27’’, dois ce-
lulares, uma câmera fotográfi-
ca, um micro-ondas, um relógio 
de pulso, além de vários DVDs.

Para o presidente do SEEB-MA, José 
Maria Nascimento, a Confraterniza-
ção, além de entreter, visa unificar 
ainda mais os bancários do Estado, 
com o intuito de prepará-los e for-
talecê-los para os desafios de 2012.

Confira o andamento do passivo 
trabalhista do Banco do Nordeste: 
licença-prêmio, folgas e ATS  pág. 02

SEEB-MA serviu café da manhã para os 
bancários que retornaram ao trabalho 
após 77 dias em greve  pág. 03

Caixa Forte venceu o Banco do Brasil e 
sagrou-se campeão no Futebol 2011; 
veja a cobertura completa  pág. 04

Passivo Trabalhista Fim da greve no Basa Campeonato Bancário

Muita alegria e animação na Confraternização 
de Fim de Ano dos Bancários 2011

Jornal

Cerca de 800 pessoas prestigiaram o evento e saborearam um delicioso rodízio ao som 
de ritmos variados, no sábado (10/12), na sede recreativa do SEEB-MA, no Turu.

Presidente José Maria entrega 
TV de LED ao bancário Jorge Branco

Delicioso rodízio foi servido à 
categoria durante a Confraternização 

Bancários se divertiram ao som 
de muita MPB, forró e outros ritmos
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2011 está chegando ao fim. En-
quanto os patrões contabilizaram 
lucros recordes durante todos os tri-
mestres, nós trabalhadores amarga-
mos muita sobrecarga de trabalho e 
salários rebaixados. 

Apesar desta situação, a direção do 
movimento (Contraf-CUT) mais uma 
vez não se mexeu para construir uma 
mobilização forte que unificasse outras 
categorias em greve e ganhasse a so-
ciedade para repudiar os altos lucros 
dos banqueiros. Preferiu se manter 
firme na defesa do Governo (o patrão 
de boa parte da categoria) e de seus 
cargos no poder para empurrar a cam-
panha deste ano com a barriga.

Devido essa postura foi que, em 
maio de 2011, a grande maioria da 
categoria decidiu desfiliar o Sindicato 
da CUT. Nesta primeira campanha sa-
larial fora da CUT, lutamos até o fim 
com independência e autonomia por 

reposição das perdas, jornada de 6h, 
isonomia, mais contratações e, ao final, 
garantimos que nenhum bancário do 
Maranhão tivesse um direito sequer a 
menos do que o restante da categoria.

Ainda nos ficou uma lição: a falên-
cia da tática da mesa única para o atu-
al período. Os bancários do Banco da 
Amazônia foram os que mais sofreram 
nesta campanha. Primeiro, com a in-
transigência da direção do Banco que 
se retirou das negociações sem apre-
sentar propostas e segundo, com a ir-
responsabilidade do Comando Nacional 
da Contraf-CUT que isolou a greve do 
Basa dos demais bancos federais.

O ano de 2011 foi cheio de alegrias 
e tristezas, de muito trabalho e de lu-
tas. Os bancários do Maranhão agora 
se preparam para 2012 renovando as 
forças para enfrentar os governos, os 
banqueiros e os falsos representantes 
da categoria.

O que esperar de 2012?
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BOAS FESTAS!
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Bizarra. Essa é a palavra que me-
lhor define a atitude do empregado 
do Banco do Brasil, Alexandre Vascon-
cellos de Brasília (DF). O bancário sim-
plesmente tatuou a logo do BB para 
mostrar sua paixão pela empresa.

“Representa o quanto gosto e 
admiro o banco, que permitiu rea-
lizar meus sonhos”, relatou o ban-
cário em entrevista publicada na 
página 29 da edição nº 70 da revis-

ta BB.com.vc de outubro de 2011.
A declaração de Alexandre saiu 

na matéria “Paixão a toda prova” 
e espantou colegas de todo o país, 
que acreditam que as marcas dei-
xadas pelo banco não são boas.

No Maranhão, por exem-
plo, a marca registrada do Ban-
co do Brasil é o assédio moral e 
a política de gestão baseada no 
medo, entre outros absurdos.

Na mesma matéria, outro empre-
gado do BB, Fabiano Régis de Mello, 
de Mossoró (RN), foi mais além em 

sua homenagem ao banco. Na oca-
sião,  ele manifestou o desejo de fixar 
em sua lápide, o seu primeiro crachá. 

Para a maioria da categoria, os 
depoimentos desses dois colegas re-
fletem um sentimento exacerbado e 
unilateral, pois o banco não corres-
ponde a toda essa “paixão”. Por cau-
sa disso, alguns bancários até suge-
riram que o título da matéria fosse 
alterado para “Loucura a toda prova”.

“Loucura a toda prova no BB”

A diretoria do SEEB-MA deseja a 
todos boas festas e um 2012 de muitas 
conquistas para toda a categoria!
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José Maria Corrêa - Presidente 
“Em 2012, enfrentemos os desafios  
com a  determinação de 2011!”  

Arnaldo Marques - Sec. Organização
“Bancários, que o Natal seja de 
muita paz e luz.”

Cláudio do Vale - Comunicação
“A vida é uma escolha. Feliz 2012, 
saúde e paz a todos os bancários!”

Edna Vasconcelos - Formação
“Feliz Natal. Que Jesus nos dê 
paz e muitas vitórias em 2012.”

Regina Sanches - Saúde e Segurança 
“A todos, um feliz 2012 com 
saúde e disposição de luta.”

Jaffi Carvalho - Suplente
“Renascer em Jesus é o nosso 
presente de Natal.”

Cássio Valdenor - Reg. Imperatriz
“Mantenham a coragem para mudar 
o sindicalismo no Brasil em 2012!”Licença-prêmio  do BNB está em fase de execução
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O SEEB-MA informa que o pro-
cesso referente à licença-prêmio 
do Banco do Nordeste (BNB), está 
na fase de execução da sentença, 
aguardando apenas que o banco 
apresente as variações salariais dos 
substituídos para que seja liquidado.

Já o processo referente às folgas 

está aguardando julgamento de re-
cursos interpostos pelo BNB no Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST). O 
processo referente ao Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS) também está 
aguardando o julgamento de recurso 
interposto pelo banco, desta vez, jun-
to ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Henry Cordeiro - Reg. Caxias
“Muita saúde e prosperidade a 
todos os bancários do país.”

Itamaldo Cardoso - Suplente
“Em 2012, firmes na luta contra 
a arrogância dos banqueiros!”

Raimundo Costa - Ass. Previdênciários
“Que a luta e Deus nos livrem dos  
traidores e dos patrões intransigentes!”

Edvaldo Castro - Ass. Sócio-Culturais
“Feliz Natal! Muita disposição em 
2012 para as lutas que virão!”

Eloy Natan - Pol. Sindicais e Sociais
“Em 2012, mantenham  a unidade, 
a resistência e  a luta de  sempre!”

Targino Júnior - Financeiro
“Que a consciência de classe se 
faça em todos  os trabalhadores!”

Enock Bezerra - Sec. Geral
“Um 2012 de lutas e conquistas pros 
bancários e  demais trabalhadores!

Mariano de Lima - Reg. Caxias
“Desejo felicidades e muitas vitórias  
para a categoria em 2012.”

Erinaldo Alves - Reg. Santa Inês
“Em 2012, saúde, paz, lutas e 
vitórias para os bancários!”
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No dia (30/11), a Justiça do 
Trabalho condenou o Banco do 
Brasil a reintegrar os três advo-
gados maranhenses demitidos repres-
sivamente pela instituição em 2008.

No despacho, o juiz Nelson Rob-
son Costa de Souza, determinou que 
o banco pague todos os vencimentos 
atrasados desde o dia da dispensa até 
a data de reintegração. Cada um dos 
advogados ainda receberá uma inde-
nização de R$ 50 mil por danos morais.

Os empregados foram demiti-
dos em julho de 2008 por figura-
rem como substituídos em uma 
ação coletiva movida pelo SEEB-MA.

O objetivo da ação era garantir aos 
advogados o direito à jornada de traba-

lho de 4h, conforme determina o esta-
tuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Na visão do banco, a iniciativa dos 
advogados era incompatível com os in-
teresses da instituição. Já o presidente 
do SEEB-MA, José Maria Nascimento, 
avalia a atitude do BB como retaliadora 
e agressiva, tendo como mentor inte-
lectual o ex-diretor jurídico do banco, 
Cerqueira César, conhecido por seus 
atos administrativos abomináveis.

“O Banco do Brasil, ao invés de 
esgotar seus recursos na Justiça, 
demitiu os advogados. Todos, com 
mais de 20 anos de banco e sem 
nenhum processo contra eles. Não 
havia nada que manchasse suas 
condutas profissionais” – criticou.

Justiça manda BB reintegrar e indenizar 
advogados demitidos pelo BB em 2008
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O SEEB-MA serviu um grande 
café da manhã para recepcionar 
os bancários do Banco da Amazô-
nia que voltaram ao trabalho, na 
terça-feira (13/12), após 77 dias 
em greve. O evento ocorreu em 
frente à agência do Basa, na Pra-
ça Pedro II, no Centro de São Luís.

O fim da greve foi determi-
nado, na segunda-feira (12/12), 
durante julgamento do dissídio 
ajuizado pelo banco no Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST).

Dentre outros pontos, o Tribunal 
concedeu reajuste de 9% em todas 

as verbas, reajuste do piso de ingres-
so para R$ 1.520, além de abono de 
R$ 330 a ser pago em até 15 dias.

O TST também decidiu que 
não haverá desconto dos 
dias parados. Cada hora tra-
balhada compensará duas ho-
ras de greve até o dia 30 de abril.

O Sindicato dos Bancários do Mara-
nhão parabeniza a coragem e a deter-
minação dos bancários do Basa, que 
lutaram bravamente na maior greve 
da história do banco sem se curvar à 
arrogância e à intransigência da dire-
ção da empresa e de seu presidente.

Fim da greve: 77 dias de união e de luta 
dos bancários do Banco da Amazônia

Bancários voltaram ao trabalho na terça-feira (13/12). SEEB-MA fez uma recepção especial 
com flores e um café da manhã na agência da Praça Pedro II, no Centro de São Luís.

Parabéns bancários pela VITÓRIA!
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PRINCIPAIS PONTOS DA DECISÃO 
Dias de greve não serão descontados; 
Reajuste linear de 9%; 
Piso de ingresso de R$ 1.520 (TB1); 
Adiantamento de R$ 500 da PLR; 
Abono de R$ 330 pago em até 15 dias 
 

Em assembleia realizada, no 
sábado (26/11), na sede do SEEB-MA, 
os bancários aprovaram a previsão 
orçamentária para o ano de 2012 e 
também a suplementação do orçamento 
de 2011, caso seja necessária. Para 
o diretor presidente Targino Júnior , 
a participação ativa da categoria na 
assembleia reforçou ainda mais o caráter 
democrático do SEEB-MA.  Ver Encarte

Previsão orçamentária 
2012 é aprovada
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Caixa Forte é o campeão do Futebol 2011
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Publicação Mensal do Sindicato 
dos Bancários do Maranhão

Banco do Brasil ficou com o vice, Itaú com o terceiro lugar. Jecé (Caixa Forte) foi o artilheiro 
com 15 gols e Marco Antônio (Caixa Forte) levou o troféu de goleiro menos vazado. 

Em uma final eletrizante 
realizada, no sábado (10/12), 
na sede recreativa do SEEB-MA, 
o  Caixa Forte venceu o Banco do 
Brasil por 1 x 0 e garantiu o título 
da 32º edição do Campeonato 
de Futebol dos Bancários.

O gol da vitória foi marcado 
pelo artilheiro Jecé. Vários ban-
cários e familiares prestigia-
ram a decisão tornando o es-
petáculo ainda mais especial.

O terceiro lugar do cam-
peonato ficou com o Itaú, 
que venceu o Basa por W.O.

Para o diretor de Assuntos 
Sócio-Culturais do SEEB-MA, 
Edvaldo Ferreira, o Campeonato 
dos Bancários 2011, além de ga-
rantir a participação efetiva de to-
dos os atletas em campo a cada 
partida, foi um grande sucesso 
e contribuiu ainda mais para 
estreitar os laços da categoria .

Caixa Forte: Campeão Banco do Brasil: Vice-campeão

Itaú: 3º Lugar Basa: 4º Lugar

Fernando Zureta levanta a taça 
de campeão e comemora com o 

restante do time Caixa Forte
A diretora Edna Vanconcelos entrega o 
troféu a Jecé, artilheiro do Campeonato

Marco Antônio recebe o troféu de goleiro 
menos vazado do Campeonato

A diretoria do SEEB-MA reunida para enaltecer a brilhante e aguerrida 
participação dos bancários em mais uma edição do Campeonato. Na ocasião, 

o presidente José Maria falou sobre as lutas e as conquistas de 2011.  

Emocionado, o bancário José Haydar (o único a 
participar de todas as edições do Campeonato) 

anunciou sua despedida com mais um título pelo 
Caixa Forte, seu time do coração



Confira a previsão orçamentária aprovada
O SEEB-MA publica abaixo o resumo do plano orçamentário 2012 aprovado em assembleia, 

no dia (26/11), conforme prevê o artigo 79, parágrafo 2º, do Estatuto do Sindicato.


