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■ Encontro Estadual

Prepare-se para o I Encontro Estadual
dos Bancários 2014 no dia (25/01)

Assembleia de prestação de contas e posse dos delegados sindicais ocorrem no sábado (25/01), em São Luís.

O

SEEB-MA convida todos os bancários maranhenses para
participarem do I Encontro Estadual dos Bancários
2014, que será realizado no
dia 25 de janeiro (sábado), a
partir das 8h30, na sede do
Sindicato, na Rua do Sol,
Centro de São Luís.
PROGRAMAÇÃO
Na ocasião, ocorrerá a
assembleia de prestação
de contas do SEEB-MA
- exercício 2013 - e a pos-

se dos delegados sindicais
2014/2015. Os relatórios
patrimoniais/financeiros estarão disponíveis em breve
em nosso site.
O I Encontro Estadual deste ano contará com a
presença do palestrante Dirceu Travesso, bancário do
Banco do Brasil e integrante da CSP-Conlutas.
Em sua palestra, Dirceu
abordará a nova situação
político-econômica do país,
as lutas e os desafios dos
trabalhadores.

Agende-se
O quê? I Encontro Estadual dos Bancários 2014
Quando? 25/01 (sábado), a partir das 8h30
Onde? Sede do SEEB-MA, Centro de São Luís

Programação
8h30 – Abertura com fala das entidades presentes
9h – Debate de conjuntura com Dirceu Travesso
12h30 – Intervalo para almoço
15h – Assembleia de Prestação de Contas
16h – Posse dos delegados sindicais

■ Formação Sindical

Curso orienta sobre normas trabalhistas em vigor

O

SEEB-MA realizou no dia
14/12, o Curso Noções de
Direito Coletivo do Trabalho, ministrado pelo advogado Diego Maranhão,
integrante do Escritório
Macieira, Nunes e Zagalo,
responsável pela assessoria jurídica do Sindicato.
Ao todo, 34 pessoas

participaram do curso,
dentre as quais, bancários,
sindicalistas e estudantes.
Na ocasião, Diego Maranhão explicou as normas
trabalhistas e orientou sobre situações em que o trabalhador precisa de assessoramento jurídico.
O advogado ressaltou
que é importante para o

empregado ser sindicalizado, pois assim estará
unido com a categoria a
que pertence e mais consciente para lutar por seus
direitos.
Os participantes aprovaram o curso, que em
2014, deverá ser ministrado em outras cidades do
Estado.

Participantes aprovaram o curso!

■ AEBA Livre - Avançar na Luta

SEEB-MA prestigia posse da nova gestão da AEBA

O

Posse da nova gestão da AEBA 2014/2016.

presidente do Sindicato, José Maria Nascimento e os diretores Arnaldo
Marques e Targino Júnior, prestigiaram a posse da nova diretoria
da AEBA, no dia 03/01, em Belém. A nova gestão AEBA livre –
Avançar na Luta (2014/2016) foi
a chapa apoiada pelo SEEB-MA
durante o período eleitoral.
O presidente reeleito da
AEBA, Silvio Kanner, tomou
posse junto a mais 33 dirigentes

da entidade que completam a Diretoria Plena da AEBA.
Segundo Sílvio Kanner, a
nova gestão simboliza a coragem
na atuação em prol dos trabalhadores do Banco da Amazônia e
a continuidade de um trabalho
sério e pautado na determinação
pela garantia dos direitos, do respeito e das melhorias necessárias
e merecidas no tratamento da
instituição ﬁnanceira a seus empregados.
Fonte: AEBA

■ Autonomia e Luta - A Chapa da AFBNB!

Diretoria e Conselho Fiscal da AFBNB tomam posse

N

o dia 02/01, foram empossados os integrantes
da diretoria e do conselho fiscal da
AFBNB. A posse formal ocorreu
com o devido registro em cartório.
Uma solenidade, no entanto, será
realizada no dia 18/01, em Fortaleza.
Para a presidente reeleita da
AFBNB, Rita Josina Feitosa (foto),
o momento é de alegria e de reafirmação da missão da entidade. “O
começo do ano é importante para
nos reenergizarmos. Especificamente, este ano é especial para nós,
por termos o nosso trabalho reconhecido, fato constatado no resultado das eleições (com mais de 70%

dos votos válidos). Isso nos enche
de satisfação e nos deixa mais convictos do aumento de nossa responsabilidade de representantes dos
trabalhadores do BNB”.
“Os desaﬁos estão postos e são
muitos. Mas não desanimamos, ao
contrário, é momento de revermos
e reavaliarmos nossas estratégias
de atuação e de mobilização para
que avancemos no enfrentamento
das pendências que atrapalham
a vida do trabalhador e impedem
o BNB de exercer plenamente a
função para a qual foi criado”, ﬁnalizou Rita.
Fonte: AFBNB

No Maranhão, a chapa eleita - Autonomia e Luta: a
chapa da AFBNB! – venceu com quase 77% dos votos.

■ Crise Carcerária no Maranhão

O banquete de Roseana Sarney

2

Em meio à barbárie na segurança
pública do Maranhão, o governo Roseana Sarney (PMDB) decidiu adiar
licitação para a compra de alimentos
por R$ 1,1 milhão para abastecer as
residências oficiais em 2014. Entre os
produtos, havia lagosta, caranguejo e
sorvetes.
A informação do adiamento foi
dada no dia 08/01 no site da Comissão
Central de Licitação do Maranhão.
São dois editais com 351 itens ao todo.
Segundo informações do jornal
Folha de São Paulo, na lista estão 2,4
toneladas de camarão, 80 quilos de lagosta fresca e 750 quilos de patinhas de caranguejo. Também havia previsão para a compra de 50 potes de foie gras e R$ 108 mil
em ração para peixes. O edital de alimentos não perecíveis exige ainda que os alimentos
devem ser de “primeira qualidade e de marca conhecida nacionalmente”. Um absurdo!
Com informações do Estadão
Jornal

Dica de Português

Havia ou haviam?

O verbo “haver”, quando empregado no
sentido de “existir” ou de “ocorrer”, é impessoal. Isso quer dizer que deve ser conjugado
apenas na 3ª pessoa do singular, qualquer que
seja o tempo (há, houve, havia, etc.).
Dica Jurídica

Intervalo para almoço

Preceitua o art. 71 da CLT que, em qualquer trabalho cuja duração exceda as 6h, torna-se obrigatória a concessão de um intervalo
para repouso ou alimentação, que será de no
mínimo 1h, e, salvo acordo escrito ou contrato
coletivo em contrário, não poderá exceder 2h.
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