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vacinação

Luta do SEEB-MA pela vacinação prioritária 
dos bancários avança no Maranhão

A luta do SEEB-MA pela inclusão 
dos bancários no grupo de va-

cinação prioritária contra a Covid-19 não 
para em todo o Maranhão. Após o Projeto 
de Lei (PL) do vereador Rafael Vigilan-
te ser aprovado na Câmara Municipal de 
Balsas, a prioridade na vacinação dos tra-
balhadores dos bancos também começa a 
avançar em outras cidades do Estado.

BACABAL
Em Bacabal, por exemplo, o Sindicato 

discutiu esse tema com o vereador Regi-
naldo do Posto. O parlamentar concordou 
com os argumentos apresentados pelo 
SEEB-MA e, com o apoio dos vereadores 
Manuel da Concórdia e Fernando da Lu-
ziana, apresentou Projeto de Lei à Câmara 
da cidade. O PL foi aprovado pela Casa 
(foto), visando assegurar a imunização 
urgente dos bancários, vigilantes e demais 
terceirizados que trabalham nos bancos, 
diante do alto risco de contágio pelo coro-
navírus nas agências bancárias de Bacabal.

IMPERATRIZ
Já em Imperatriz, os vereadores Carlos 

Hermes e Alberto Sousa foram procurados 
pelo SEEB-MA e se sensibilizaram com a 
causa da categoria e da população, que es-
tão sendo contaminadas pela Covid-19 nos 
bancos, aumentando, assim, o número de 
vítimas da doença no Município e no Es-
tado. Desse modo, com o apoio dos demais 
vereadores da cidade, Alberto apresentou 
um novo Projeto de Lei, a fim de incluir 
os trabalhadores dos bancos no grupo de 
vacinação prioritária em Imperatriz. Até o 
fechamento dessa edição do Jornal, o PL 
ainda não tinha sido apreciado pelo plenário 
da Câmara Municipal da cidade.

SÃO LUÍS
Por sua vez, na Capital, o SEEB-MA se 

reuniu no dia 12/04 com o médico e verea-
dor, Dr. Gutemberg, com o mesmo objetivo 
de garantir a vacinação da categoria. Segun-
do o parlamentar, a demanda dos bancários 

será discutida com urgência na Câmara 
Municipal de São Luís, mas, também, no 
Ministério da Saúde, em Brasília (DF).

Na oportunidade, Dr. Gutemberg firmou 
o compromisso de encaminhar um ofício 
do Sindicato ao líder do Governo Federal, 
deputado Aluísio Mendes, para que o parla-
mentar dialogue com o Ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, a fim de incluir a cate-
goria bancária no grupo prioritário do Plano 
Nacional de Imunização (PNI).

CONTRIBUIÇÃO DO SEEB-MA
Vale ressaltar que todos os parlamen-

tares utilizaram as informações encami-
nhadas pelo SEEB-MA, via ofício, para 
justifi car a apresentação dos seus PLs.

“Esperamos, agora, que todas as Câma-
ra Municipais aprovem os Projeto de Lei 
e que os prefeitos sancionem esses PLs, 
garantindo, assim, a imunização prioritária 
dos trabalhadores dos bancos, o combate 
à Covid-19 e, sobretudo, a preservação de 
milhares de vidas dos maranhenses, que 
dependem dos serviços bancários” – afi r-
mou o diretor Dielson Rodrigues.

Além de Dielson, participam das tra-
tativas com os vereadores e prefeitos, os 

dirigentes sindicais Igor Maciel, Cássio 
Valdenor, Lívia Tsuruzaki, João de Sigui-
nez, Wellington Freire, Miguel Alves, den-
tre outros diretores. A expectativa, agora, é 
que novos Municípios incluam os bancá-
rios e os terceirizados no grupo prioritário 
de vacinação contra a Covid-19.

Em defesa da vida da categoria, vamos 
à luta! Confi ra, abaixo, o estágio de al-
guns dos projetos de lei, que dispõem so-
bre a vacinação prioritária dos bancários 
nas cidades do Maranhão:

►Balsas - Projeto de Lei aprovado 
pela Câmara Municipal. Aguardando 
sanção do Prefeito.

►Bacabal - Projeto de Lei aprova-
do pela Câmara Municipal. Aguardando 
sanção do Prefeito.

►Trizidela do Vale - Projeto de 
Lei aprovado pela Câmara Municipal. 
Aguardando sanção do Prefeito.

►Paço do Lumiar - Projeto de 
Lei aprovado pela Câmara Municipal. 
Aguardando sanção da Prefeita.

►Imperatriz - Projeto de Lei deve 
ser apreciado pela Câmara Municipal nos 
próximos dias.

Em Bacabal, Câmara aprova PL da imunização prioritária dos bancários. Tema já está sendo discutido, 
também, pelo poder público de Santa Inês, Balsas, Coroatá, Codó, Caxias, São Luís, Amarante, 

Trizidela do Vale, Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Afonso Cunha, Arari e Poção de Pedras.
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eleição do seeb-ma

duas chapas concorrem nas eleições do seeb
A eleição da nova diretoria do 

SEEB-MA para o triênio 
2021/2024 será realizada de 19 a 21 
de maio no Maranhão. 

No processo eleitoral deste ano, 
duas chapas foram inscritas: a Chapa 
1, presidida pelo bancário do Banco do 
Brasil, Dielson Rodrigues Silva, que é 
apoiado pelo atual presidente do Sindi-
cato, Eloy Natan Silveira Nascimento, 
e candidato ao cargo de Secretário de 
Comunicação da nova gestão.

Já a Chapa 2 é encabeçada pela tam-
bém bancária do BB, Jacilene de Abreu 
Cavalcante, que fez o registro do seu 
grupo em conjunto com o seu compa-
nheiro de Chapa, Marcos Vandair Ta-
vares, membro da Contraf-CUT.

Nos próximos dias, a Comissão 
Eleitoral das Eleições do SEEB-MA 
2021 informará os detalhes da vota-
ção, bem como a disponibilidade das 
urnas, em razão da pandemia.

Vale ressaltar que estão aptos 
a votar os bancários fi liados até 
31/01/2021, em pleno gozo de seus 
direitos sindicais, e os bancários de-
mitidos até 6 (seis) meses, mediante 
comprovação, desde que tenham sido 
sócios do Sindicato, pelo menos, os 3 
(três) últimos meses antes do desliga-
mento do banco.

“Informamos que o processo elei-
toral ocorre com total tranquilidade, 
respeitando-se todas as regras esta-
tutárias e legais, conforme as orien-
tações do Estatuto do Sindicato, da 
OAB, da SRTE/MA e da Justiça do 
Trabalho, dando vez e voz às deman-
das de ambas as Chapas, que se ins-
creveram sem qualquer problema, 
garantindo-se o caráter democrático 
e transparente do pleito e, sobretu-
do, a lisura das eleições. Vamos em 
frente, rumo à votação de 19 a 21 de 
maio e a posse no dia 24 de junho” 
– afi rmou o presidente da Comissão 
Eleitoral, Luís Carlos.

EDITAL DA ELEIÇÃO
Conforme determina o Estatuto do 

Sindicato, o edital completo da elei-
ção foi publicado em jornais de grande 
circulação e está disponível no site do 
SEEB-MA (www.bancariosma.org.br) 
desde o dia 15 de março de 2021.

Bancário, participe ativamen-
te de todo o processo eleitoral. 
Sua participação é indispensável. 
Por isso, conclame seus colegas e 
vote! Confi ra ao lado a nominata 
completa das Chapas!  

Chapa 1 -  "Resistência e Luta" se inscreve para a eleição do SEEB-MA.

Chapa 2 - "Transparência, Renovação e Luta" se inscreve para a eleição do SEEB-MA.
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Chapa 2 
Renovação, Transparência e Luta
Diretoria Executiva • Secretarias
Jacilene de Abreu Cavalcante (BB) - Presidente
Anthony Christy Martins (Caixa) - Sec. Geral
Diane Roberta Pitombeira (Itaú) - Sec. de Organização
Reginaldo Asckar   (Itaú)  -  Finanças  e  Administração
Alacide Santos Costa (BNB) - Imprensa e Comunicação
Marlyanne Garcez Melo  (Caixa)  - Formação Sindical
Heraldo Moraes Gouveia  (BB) -  Sec. Jurídico
Raphael Pinheiro da Silva (BB) - Sec.  Sócio-Culturais
José de Ribamar Martins Jr  (Bradesco) - Políticas Sindicais

Adriano Keyson Almada (BASA) - Saúde e Segurança
Anastácio de Melo Lima  (Caixa) - Assuntos Previdenciários

Suplentes
Raimundo Nonato Silva Martins (BB)
Heliodoro Sousa Sobrinho (Itaú)
Marcos Sousa Palhano (BB)
Marcos Vandai Tavares Rolim (Bradesco)
Fernanda de Fátima Rodrigues de Almeida  (BNB)
Celino Felix Correa Filho (Itaú)
Francisco Cláudio de Oliveira (BNB)
Robson Abreu Santos  (BB)
Raimundo Hipolito Santos Ericeira (BB)
Liana Santana dos Santos (Itaú)

Balsas
Mauricio Ribeiro Araujo (BB)
Carlos da Costa Coutinho   - Suplente  (BB)

Caxias
Kaliane Maria Guimaraes Matos (BB)
Denise Conceição Trindade Almeida (BB)

Chapadinha
Silvia Regina Rodrigues Braga  (BB)
Giulene da Cruz Lima - Suplente (Itaú)

Codó
Nelson Lira Araújo (BB)
Edson Miguens  - Suplente (Itaú)

Pedreiras
Crescêncio Carlos Machado Ribeiro (BB)
Dilcilene Rego Costa  - Suplente (Itaú)

Presidente Dutra
Joel Francisco Silva dos Santos (BB)
Roberto Carlos Sousa Silva - Suplente (Itaú)

Pinheiro
Cesar Augusto de Lima Soares (BB)
Ronald Elson Silva Coqueiro – Suplente (BNB)

Santa Inês
Marcos Antonio da Luz de Andrade (BB)

Ademir Lopes de Souza  - Suplente (Caixa)

São João dos Patos
Erika Carvalho Dos Santos  (Itaú)
Ana Ceris Carvalho - Suplente (Itaú)

Bacabal 
Clezio Freitas Moraes (BB)
Edifran Gomes Varão (BB)
Alan Anderson Cerqueira Veloso - Suplente (BB)

Diretorias Regionais

Imperatriz 
Diego Moura Rodrigues (BB)
Robson Sousa Santana (BB)
Celina Cristina de Almeida Soares (Caixa)

Conselho Fiscal
Titulares Suplentes
Renata Borges Lima (BB)
Maria Luceny Lima da Silva (Caixa)
Cesar Henrique Lopes Lauande Fonseca (BB)

Nila Bethania Correia dos Santos (BB)
João Henrique Chagas Sales (BB)
Lourimar José de Oliveira Dias (Caixa)

Baltazar Dias Carvalho Junior  - Suplente (Itaú)

Rubilene Pereira Gonçalves - Suplente (Itaú)

Chapa 1
Luta e Resistência
Diretoria Executiva • Secretarias
 Dielson Rodrigues Silva (BB) - Presidente
 Rodolfo Luís Cutrim (BB) - Sec. Geral
Gerlane Pimenta (Itaú) - Sec. de Organização
Amilton Sousa  (Bradesco)  -  Finanças  e  Administração
Eloy Natan (Caixa) - Imprensa e Comunicação
Nathalee Brusaca (Caixa) - Formação Sindical
Luis Eduardo Salinas  (BB) - Políticas Sindicais
Gilberto Soares Alves (BNB) -  Assuntos Jurídicos
Marcelo  Araújo Bastos (Santander) -  Esporte e Cultura
Livia Tsuruzaki  (Bradesco) - Saúde e Segurança
Enock Bezerra (Caixa) - Assuntos Previdenciários

Suplentes
João de Siguinez Januário (BB)
Claudemir Teixeira Oliveira (Caixa)
Giulianno Pereira de Sousa (BASA)
Alberto Alves Félix Júnior (Itaú)
Sandro Batalha Jardim (BB)
José Araújo Barbosa (Caixa)
Héber Cavalcante de Souza (BNB)
Edvaldo Ferreira Castro (Bradesco)
Tatiana Vieira Santos (BB)
José de Ribamar de Jesus Costa (BB)
Danielle Pereira Rodrigues Ramos (BNB)

Balsas
Igor Maciel da Cruz Silva (Caixa)
Antonio Joubeth Lima Vieira - Suplente (BB)

Caxias
Dilson Aquino de Souza (BB)
Marla Silva Brito (Basa)

Chapadinha
Oberdan Galvão da Silva (BNB)
Elmonli Monteiro de Araújo - Suplente (BB)

Codó
Poliana Sousa Chagas (BASA)
Luiz Maia - Suplente (BB)

Pedreiras
Rosilene Moita Medeiros  (Caixa)
Raimundo Targino Júnior - Suplente (Caixa)

Presidente Dutra
Celina Maria Sousa Santana (Bradesco)
Raimundo Silva Pereira Neto - Suplente (Caixa)

Pinheiro
Cláudio do Vale Costa (Bradesco)
Vanusa Passo de Almeida  – Suplente (BB)

Santa Inês
Luís Alberto Amorim (Caixa)
Lidemberg Cunha  - Suplente (BNB)

São João dos Patos
José Pereira de Freitas (Bradesco)
Paulo Barbalho - Suplente (Bradesco)

Bacabal 
Silvana Galvão de Oliveira (Caixa)
Francisco Carlos Moreira dos Santos (BNB)
Erinaldo Alves Lima  - Suplente (BB)

Diretorias Regionais

Imperatriz 
Cássio Valdenor Paz Moreira (Bradesco)
Aline de Carvalho Sousa (Itaú)
Cezar Augusto Gaby Rocha (BB)

Conselho Fiscal
Titulares Suplentes
José Wellington Monte Freire (BB)
Gabriel Bernardes Gomes (Caixa)
Miguel Alves Lima (Caixa)

Joel Pinheiro Guimarães (BB) 
Tatiane Silva Barros (BB)
Michel Silva Marques (BNB)

Jorge Almeida da Silva  - Suplente (Bradesco)

Francisco das Chagas Sousa - Suplente (Caixa)
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O SEEB-MA ajuizou ação coletiva 
com o objetivo de reintegrar todos os 
bancários do Bradesco que foram de-
mitidos sem justa causa, no Maranhão, 
durante a pandemia do coronavírus. Vale 
ressaltar que o banco havia firmado o 
compromisso de não demitir qualquer 
empregado durante a crise sanitária, mas 
– em nome do lucro – decidiu desligar di-
versos bancários no Estado, apesar da luta 
do Sindicato pela garantia do emprego. 
“Por isso, acionamos a assessoria jurídica 
do SEEB-MA, a fim de reintegrar esses 
colegas. Havendo êxito na ação, ficará a 
critério do (a) bancário (a) demitido (a), a 
opção de ser reintegrado (a) ou não - in-
formou o diretor Edvaldo Castro. 

bradesco

SEEB ajuíza ação para reintegrar 
bancários demitidos na pandemia

caixa econômica

TRT mantém contratações do concurso de 2014

N o dia 07/04, durante o julgamento 
da Ação Civil Pública que trata 

da contratação dos empregados aprovados 
no concurso da Caixa de 2014, o Tribunal 
Regional do Trabalho da 10ª Região man-
teve todas as contratações que foram feitas 
durante a vigência das liminares. A ação 
foi ajuizada pelo Ministério Público do 
Trabalho do Distrito Federal. Na deci-
são, o Tribunal também prorrogou a vali-
dade do concurso de 2014 até o trânsito em 
julgado da ação. Caso a Caixa realize novo 

concurso, deverá privilegiar os concursa-
dos de 2014. No Maranhão, 10 bancários 
aprovados nesse certame já foram contra-
tados e outros 40 devem ser nomeados 
entre abril e maio para os polos Bacabal, 
Imperatriz e São Luís. "Sem dúvida, uma 
grande conquista, que contou com o apoio 
do SEEB-MA e de outras entidades do 
movimento sindical, assim como da pró-
pria mobilização dos concursados que ain-
da não haviam sido chamados. A luta con-
tinua" - afirmou o diretor Enock Bezerra.

basa/capaf

banco da amazônia: Adiada a Assembleia sobre o acordo da CAPAF

ADiretoria do SEEB-MA decidiu 
adiar a Assembleia Geral sobre 

a aprovação ou não do acordo judicial 
sobre a CAPAF, que seria realizada no 
sábado (17/04), via Zoom.

Em contato diário com os assistidos 
da Caixa da Previdência e analisando 
minunciosamente os termos do acor-

do, o Sindicato entendeu que era ne-
cessário mais tempo para discutir os 
aspectos da proposta do BASA, apre-
sentada nos autos do processo 0016098-
07.2014.5.16.0000, em tramitação no 
TRT da 16º Região.

Em respeito à vida, aos direitos e aos 
interesses dos beneficiários dos planos 
BD e CV da CAPAF, objetivo máximo 
do SEEB-MA, o Sindicato fará visitas às 
agências do Banco da Amazônia e entrará 
em contato com bancários do BASA de 
outras bases, a fim de ouvir os anseios dos 
assistidos da CAPAF, pois esse tema é de 
suma importância para o futuro dos bancá-
rios, aposentados e pensionistas do banco.

É importante ressaltar que o acordo é 
complexo e, por isso, o SEEB-MA ainda 
não tem uma posição definida sobre a sua 
aceitação ou não. “Por isso, como de cos-
tume, vamos agir de forma democrática 
antes de qualquer definição, dando vez 

e voz à categoria, bem como aos nossos 
parceiros, a AEBA e a AABA, entidades 
representativas dos bancários do BASA. 
Em conjunto, tomaremos a melhor de-
cisão para todos, pois o nosso compro-
misso é, sempre foi e sempre será, ex-
clusivamente, a defesa dos beneficiários 
da CAPAF” – afirmou o presidente do 
SEEB-MA, Eloy Natan.

Nesse sentido, a assessoria jurídica do 
Sindicato tem se reunido com diversos par-
ticipantes da Caixa de Assistência, nas agên-
cias do BASA, no Estado, com o intuito de 
esclarecer dúvidas e apresentar os termos do 
acordo apresentado pelo Banco da Amazô-
nia, ocasião em que são ressaltadas algumas 
imprecisões na proposta do banco.

Em tempo, o Sindicato já protocolou 
ação na Justiça do Trabalho, a fim de 
prorrogar o prazo para a realização da 
Assembleia Geral que deliberará sobre o 
acordo da CAPAF. 

Após cobranças do movimento sindi-
cal, o Santander anunciou novas medidas 
diante do avanço da Covid-19 no país. No 
Maranhão, a agência Rua da Paz será fe-
chada temporariamente e o horário de aten-
dimento ao público nas demais unidades 
será reduzido para até as 14h. Além disso, 
o Santander ampliará o atendimento psico-
lógico aos bancários e antecipará 100% do 
13º salário dos seus empregados, com paga-
mento previsto para o dia 30 de abril. 

SANTANDER

Após cobranças, Santander toma 
novas medidas na pandemia

O SEEB-MA denuncia a falta de 
investimento do Itaú nos setores de ma-
nutenção e de tecnologia no Maranhão. 
Segundo relatos, as quedas de sistema e a 
quebra de caixas eletrônicos são constan-
tes nas agências do banco no Estado. Além 
disso, as máquinas contadoras de cédulas 
são insuficientes e ultrapassadas, o que têm 
atrasado o serviço dos bancários. Mesmo 
avisado, o banco demora a providenciar o 
conserto dos equipamentos. Apesar des-
ses problemas, o Itaú continua cobrando 
metas cada vez maiores e penalizando os 
bancários no GERA. "Caso o banco não 
se abstenha desses abusos de imediato, va-
mos tomar as medidas jurídicas cabíveis" 
- alertou a diretora Gerlane Pimenta.

itaú

SEEB-MA cobra manutenção de 
equipamentos nas agências

O processo de reestruturação do Banco 
do Brasil, responsável pelo fechamento de 
agências físicas do BB no Maranhão, já 
começou a ocasionar problemas para os 
bancários e para a população, aumentan-
do o risco de contágio pelo coronavírus 
no Estado. Em São Luís, com o encerra-
mento do BB Reviver, centenas de clientes 
da unidade têm se aglomerado na agência 
Palácio dos Leões, no Centro. Para agravar 
a situação, enquanto a demanda de clientes 
aumentou, faltam funcionários para aten-
der à grande quantidade de usuários prove-
nientes do BB Reviver. "Por isso, continu-
amos firmes na luta contra a reestruturação 
e pela vacinação prioritária da categoria" 
- destacou o diretor Dielson Rodrigues.

Banco do brasil

fechamento de agência gera 
aglomeração e risco de Covid


