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O Sindicato dos Bancários do Ma-
ranhão (SEEB-MA) completou 

83 anos de lutas e conquistas no dia 2 de 
abril. Na semana do aniversário, a direto-
ria do SEEB-MA realizou uma série de 
atos públicos para comemorar as vitórias e 
para chamar os bancários para a luta contra 
os ataques do Governo Temer e dos ban-
queiros, como o fechamento de agências, 
a extinção de cargos comissionados e as 
demissões nos bancos privados.   

Em São Luís, o Sindicato promoveu 
no dia 02/04 um coquetel para a categoria 
na sede administrativa da Rua do Sol, no 
Centro. Ainda na Capital, de 03 a 05/04, 
foram realizadas manifestações no Edi-
fício Sede da Caixa, no Renascença, no 
BASA da Praça Pedro II e no BNB da 
Rua Grande. Na sede regional, em Impe-
ratriz, houve a Sexta Cultural, no Espaço 
Nenê Bragança, onde os bancários com-
pareceram em peso.  

Durante os eventos, a diretoria do 

SEEB-MA explicou que a mobilização 
da categoria deve ser intensifi cada até as 
eleições para arrancar dos políticos, não a 
promessa, mas a garantia de que nenhum 
direito será retirado, em especial, o direito 
à aposentadoria e ao emprego digno. 

Além disso, a diretoria lembrou que em 
2018, os bancários enfrentarão, talvez, a 
mais difícil Campanha Salarial dos últi-
mos anos. Com o fi m da vigência da Con-
venção Coletiva 2016/2018, em agosto, a 
categoria precisará rever estratégias de luta 
e de mobilização para enfrentar o poderio 
do Governo e dos banqueiros, que apoia-
dos pela Reforma Trabalhista e pela Lei da 
Terceirização, tentarão ceifar direitos con-
quistados com muito sangue pelos traba-
lhadores, como a incorporação de função 
após 10 anos, dentre outros. 

"Será necessário que cada bancário do 
país se junte à luta e participe ativamente 
de toda a Campanha Salarial. Só um movi-
mento construído a partir da base dos ban-

cários conseguirá impedir que as mudanças 
cruéis trazidas pela Reforma Trabalhista e 
pela Lei da Terceirização sejam aplicadas 
na convenção e nos acordos coletivos da ca-
tegoria daqui para frente" - explicou o presi-
dente do SEEB-MA, Eloy Natan. 

Da parte do Sindicato dos Bancários, 
fi ca o compromisso da Diretoria de defen-
der sempre e incansavelmente os direitos 
dos bancários. É essa característica, soma-
da à participação ativa da base, que dá sus-
tentação ao SEEB-MA, garantindo a força 
necessária para enfrentar qualquer tipo de 
ataque dos governos e dos patrões. 

Desse modo, o Sindicato chegou aos 83 
anos com uma história repleta de vitórias 
em favor da população e, sobretudo, em 
prol dos bancários maranhenses. Com mo-
bilização e unidade, vamos juntos na luta 
por nenhum direito a menos! Parabéns a 
todos os bancários e bancárias que cons-
truíram essa história de 83 anos de lutas e 
conquistas! 

Conheça os membros das duas chapas 
inscritas no pleito  págs. 02 e 03

Sindicato vence mais uma ação judicial 
em benefício dos bancários  pág. 04

SEEB-MA ratifi ca apoio à Chapa 1 no 
segundo turno das eleições  pág. 04

Eleição do SEEB-MA Vitória Judicial Eleição da FUNCEF

Aniversário do SEEB-MA

SEEB-MA completa 83 anos de lutas e conquistas

Ato em defesa da Caixa 100% Pública, no Edifício Sede do Banco, em São Luís.

Coquetel na sede administrativa da Rua do Sol.Coquetel na sede administrativa da Rua do Sol.Sexta Cultural na sede regional de Imperatriz.Sexta Cultural na sede regional de Imperatriz.

Ato em defesa dos bancos públicos, no 
Banco do Nordeste da Rua Grande.

Ato contra o fechamento de agências do 
Banco da Amazônia, no Maranhão.
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eleição do seeb-ma

duas chapas concorrem nas eleições do seeb

A eleição do sistema diretivo 
do SEEB-MA para o triênio 

2018/2021 será realizada de 22 a 24 
de maio das 8h às 18h. Ao todo, duas 
chapas foram inscritas: a Chapa 1 
"Sindicato em Ação. A luta continua!", 
encabeçada pelo bancário da Caixa e 
atual presidente do SEEB-MA, Eloy 
Natan Silveira Nascimento, e a Chapa 
2 "Sindicato é dos Bancários", lidera-
da pelo bancário do Banco do Brasil, 
Heraldo Moraes Gouveia. 

Durante a eleição, serão disponibi-
lizadas 21 urnas, sendo uma fi xa, na 
sede do SEEB-MA, em São Luís, e 
20 itinerantes, que percorrerão agên-
cias e demais locais de trabalho, no 
Maranhão. 

Estão aptos a votar os bancários fi -
liados até 31/01/2018. O processo de 
sucessão será coordenado pela Comis-
são Eleitoral votada em assembleia 
geral no dia 17 de março de 2018. 

A Comissão é formada pelos ban-
cários: Gilberto Pires (BASA); Ele-
odoro Rodrigues de Oliveira (apo-
sentado – Banco do Brasil) e Luís 
Carlos Oliveira Silva (aposentado 
– Banco do Brasil).

EDITAL DA ELEIÇÃO
Conforme determina o Estatuto do 

Sindicato, o edital completo da elei-
ção foi publicado em jornal de grande 
circulação e está disponível no site do 
SEEB-MA (www.bancariosma.org.br) 
desde o dia 12 de março de 2018.

Bancário, participe ativamente 
de todo o processo eleitoral. Sua 
participação é indispensável. Por 
isso, conclame seus colegas e vote!   

Chapa 1 -  "Sindicato em Ação e Luta" se inscreve para a eleição do SEEB-MA.

Chapa 2 - "Sindicato é dos Bancários" se inscreve para a eleição do SEEB-MA.
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Chapa 2 
Sindicato é dos Bancários
Diretoria Executiva • Secretarias
Heraldo Moraes Gouveia  (BB) - Presidente
Walacy Kelson Ferreira Pinto  (BB) - Sec. Geral
Anastácio de Melo (Caixa) - Sec. de Organização
Reginaldo Asckar   (Itaú/Unibanco)  -  Finanças  e  Administração

Marcos Vandai (Bradesco) - Imprensa e Comunicação
Anacleto Soares Neves (Santander)  - Formação Sindical
Daniele Ferreira Pinheiro  (BB) - Políticas Sindicais
Marcos Sousa Palhano  (BB) -  Assuntos Jurídicos
Antônio Magno  Leitão (Itaú) - Assuntos Sócio-Culturais
Gerlane Márcia Galvão  (Itaú) - Saúde e Segurança
Kaliane Maria  Guimarães (BB) - Assuntos Previdenciários

Suplentes
João Henrique Chaves Sales (BB)
César Augusto de Lima Soares  (BB)
Ana Teresa dos Santos Pereira Reis (Itaú/Unibanco)
Raimundo Nonato Silva Martins (BB)
José Murilo Moura dos Reis  (Caixa)
Flávio Fernandes Ferralho  (CCB Brasil)
Gilmar Pereira Santos (BNB)
Heliodoro Sousa Sobrinho (Itaú/Unibanco)
Caio Vitor Ferreira Ericeira (BB)
Celina Cristina de Almeida Soares (Caixa)
Urbano Santos Cardoso Neto (Itaú/Unibanco)

Balsas
Apolinario De Sousa Neto (Caixa)
Marly Raquel Texeira Jansen  - Suplente  (CBB Brasil)

Caxias
Antonio Luiz Siqueira Barbosa  (BASA)
Clidenor Costa Silva (Caixa)

Chapadinha
Denise da Conceição Trindade  (Itaú/Unibanco)
Giulene da Cruz Lima - Suplente (Itaú/Unibanco)

Codó
Nelson Lira Araújo (BB)
Karem Louzeiro  - Suplente (BB)

Pedreiras
Antonio Carlos Mendes Silva (BB)
Joel Francisco Silva Santos  - Suplente (BB)

Presidente Dutra
Lourimar Jose De Oliveira Dias (Caixa)
Robson Sousa Santana - Suplente (BB)

Pinheiro
Enilson Jose Sarges Silva (BB)
Elton Cesar Moura Tavares  – Suplente (BB)

Santa Inês
Antonio Luiz Beckman  (Bradesco)

Isa Mary Pinheiro  - Suplente (Itaú/Unibanco)

São João dos Patos
Erika Carvalho Dos Santos  (Itaú/Unibanco)

Ana Ceris Carvalho - Suplente (Itaú/Unibanco)

Bacabal 
Clezio Freitas Moraes (BB)
Jucelane Lima da Silva (BB)
Alisson Augusto da Silva Barbosa  - Suplente (BB)

Diretorias Regionais

Imperatriz 
Luis Cezar Damasceno (BB)
Cesar Henrique Lopes Lauande (BB)
Crescencio Carlos Machado Ribeiro (BB)

Conselho Fiscal
Titulares Suplentes
José de Jesus Neves de Sousa (Caixa)
Nila Bethania Correia Dos Santos (BB)
Mary Ana Luiza Lima Pinheiro (Itaú/Unibanco)

Francisco Cláudio De Oliveira (Caixa)
Marina Augusta Moraes De Almeida  (Bradesco)
Carlos Saturnino Moreira Neto (BB)

Everardo Guimarães Moura Fé  - Suplente (BB)

Sandra Regina Pinheiro - Suplente (BB)

Chapa 1
Sindicato em Ação. A Luta continua!
Diretoria Executiva • Secretarias
Eloy Natan Silveira (Caixa) - Presidente
Dielson Rodrigues Silva (BB) - Sec. Geral
Cláudio Costa (Bradesco) - Sec. de Organização
Enock  Bezerra  (Caixa)  -  Finanças  e  Administração
Gerlane Pimenta (Itaú) - Imprensa e Comunicação
Rodolfo Luís Cutrim (BB) - Formação Sindical
José Ribamar Pereira (BNB) - Políticas Sindicais
Arnaldo Marques (BASA) -  Assuntos Jurídicos
Marcelo  Araújo Bastos (Santander) -  Esporte e Cultura
Regina Sanches  (Bradesco) - Saúde e Segurança
José Maria Nascimento (BB) - Assuntos Previdenciários

Suplentes
Cássio Valdenor Paz Pereira (Bradesco)
Edna Lúcia Silva de Vasconcelos (Itaú)
Edvaldo Ferreira Castro (Bradesco)
Amilton Sousa Fernandes (Bradesco)
Erinaldo Alves Lima (BB)
Severino Cazé dos Santos (BB)
Cláudia Barros Rodrigues (BB)
Claudemir Teixeira Oliveira (Caixa)
Raimundo Silva Pereira Neto (Caixa)
Jamil Menezes Guimarães Júnior  (BNB)
Olímpio Silva Mesquita (BASA)

Balsas
Igor Maciel da Cruz Silva (Caixa)
José Oliveira Júnior - Suplente (BB)

Caxias
Dilson Aquino de Souza (BB)
Henry Rommel Cordeiro (Bradesco)

Chapadinha
Joel Pinheiro Guimarães (BB)
Raimundo de Souza Melo - Suplente (BB)

Codó
José Orlando de Sousa (Bradesco)
Edslay Silva - Suplente (BB)

Pedreiras
Cláudio Lemos Silva (BB)
Rosilene Moita Medeiros - Suplente (Caixa)

Presidente Dutra
Celina Maria Sousa Santana (Bradesco)
José Luiz Nascimento Milhomem - Suplente (BB)

Pinheiro
Raimundo de Jesus Targino Júnior (Caixa)
Germano Pinheiro Santiago – Suplente (BASA)

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

São João dos Patos
José Pereira de Freitas (Bradesco)
Erick Bandeira - Suplente (BNB)

Bacabal 
Silvana Galvão de Oliveira (Caixa)
Eric Dani Araújo (BNB)
Francisco Alves da Cruz Filho - Suplente (BB)

Diretorias Regionais

Imperatriz 
João de Siguinez Januário (BB)
Miguel Alves Lima (Caixa)
Lívia Morais Tsuruzaki (Bradesco)

Conselho Fiscal
Titulares Suplentes
José Wellington Monte Freire (BB)
Cézar Augusto Gaby Rocha (BB)
Aniceto Pereira de Lima (Caixa)

Luiz Maia da Silva (BB) 
Rubneth Marques Amorim (BB)
Roseane Moura Sousa (Caixa)

Solano Cortez Almeida - Suplente (BB)

Aline de Carvalho Sousa - Suplente (Itaú)
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O SEEB-MA realizou no dia 24/03 
o "Café das Bancárias", evento que fez 
parte do calendário de lutas do mês da 
mulher. O evento contou com a presença 
da enfermeira Mayra Araújo, palestrou 
sobre o câncer de colo do útero. Ela 
alertou sobre a grande incidência da 
doença, no Maranhão, e tirou dúvidas 
sobre diagnóstico e tratamento. Após a 
palestra, foi aberta uma roda de conversa 
com Luanda Martins, pedagoga, e Mary 
Ferreira, doutora em Sociologia. O tema 
foi “Violência, retirada de direitos e as 
mulheres em Luta no Brasil”. Também foi 
realizada uma intervenção artística sobre o 
papel da mulher na sociedade e a violência 
sofrida no dia-a-dia. No fim do evento, 
houve o sorteio de livros e a entrega de 
camisas da Campanha “Março Lilás”. 

DEBATES

seeb-ma promove "café das 
bancárias" em são luís

O SEEB-MA realizou um protesto 
no dia 23/03 contra mais uma 
reestruturação promovida pelo Banco 
do Brasil, no Maranhão. Em fevereiro, 
o BB decidiu que a agência Cohama, no 
prédio da FIEMA, seria exclusiva para 
atendimento de empresas, transferindo 
cerca de 10 mil clientes para a agência 
Daniel de La Touche, que não tem 
estrutura física nem pessoal para atender 
a essa demanda. O resultado disso são 
filas extensas e superlotação na unidade 
Daniel de La Touche. Os poucos 
bancários da agência também têm 
sofrido com a sobrecarga de trabalho e 
com a insatisfação dos clientes. Diante 
disso, o SEEB-MA cobra respeito do 
BB, além de mais bancários e mais 
agências, no Maranhão. Caso contrário, 
novas manifestações devem ocorrer.

BANCO DO BRASIL

SEEB-MA realiza ato contra 
reestruturação no BB

eleição da funcef

FUNCEF: VOTE CHAPA 1 NO 2º TURNO DA ELEIÇÃO

O SEEB-MA ratifica seu apoio à 
Chapa 1 – “Controle e Resul-

tado” no segundo turno das eleições da 
FUNCEF. A votação ocorrerá de 16 a 18 
de abril por meio do Portal da FUNCEF, 
do aplicativo da Fundação no celular ou 
do hotsite das eleições 2018. No primei-
ro turno, a Chapa 1 foi a vencedora com 

47,47% dos votos, tendo como principal 
proposta lutar pelos interesses dos partici-
pantes ativos, aposentados e pensionistas, 
mantendo o mesmo compromisso com 
austeridade, transparência e redução de 
despesas administrativas na Fundação. 
Por isso, bancário, de 16 a 18 de abril, 
vote Chapa 1 para presidir a FUNCEF!

contra demissões

seeb-ma paralisa agências do itaú no ma

N o dia 20/03, os bancários pa-
ralisaram as atividades do Itaú 

Cohab, em São Luís, e do Itaú Bernardo 
Sayão, em Imperatriz, em protesto contra 
a onda de demissões que o banco vem 
promovendo no Brasil. No Maranhão, 
por exemplo, diversos bancários foram 
demitidos no último mês. 

Uma das vítimas foi uma trabalhadora 
acometida por LER/Dort, o que demons-
tra o total descaso do Itaú com a saúde e a 
vida de seus empregados. Devido ao nú-
mero reduzido de empregados nas agên-
cias, já que o banco não repõe as vagas, os 

clientes têm padecido com as longas filas, 
unidades superlotadas e com a péssima 
qualidade no atendimento. 

Já os bancários sofrem com a sobre-
carga de trabalho, o acúmulo de funções, 
as metas abusivas, o adoecimento e com 
o medo de serem demitidos a qualquer 
momento. 

Para o SEEB-MA, é inadmissível que 
um banco que lucrou R$ 24 bilhões so-
mente em 2017 continue a demitir em 
massa, penalizando seus empregados e a 
população! Por mais bancários e menos 
filas no Itaú, vamos à luta!

vitória judicial

seeb entrega cheques a bancários do bb
V itória! O SEEB-MA realizou o 

pagamento da parcela incontro-
versa da “Ação de 7ª e 8ª horas” aos ana-
listas de engenharia/arquitetura plenos do 
Banco do Brasil (processo 686/2006 da 5ª 
Vara do Trabalho de São Luís). A entre-
ga dos cheques ocorreu no dia 09/03, na 
sede do Sindicato, na Rua do Sol, Centro. 
“Essa é mais uma ação judicial vitoriosa 
em prol dos bancários do BB, que tive-

ram seu direito garantido e reconhecido, 
através da atuação do SEEB-MA e de sua 
assessoria jurídica" – afirmou a diretora 
do SEEB-MA, Regina Sanches. Com 
o pagamento da parcela incontroversa, 
mais R$ 1,8 milhão foi devolvido aos 
analistas do Banco do Brasil. Vale ressal-
tar que o processo continua em relação 
à parte controvertida, que ainda não tem 
previsão para pagamento. Parabéns!  


