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■ Convite

Congresso Estadual Bancário
ocorrerá nos dias 24 e 25/06

O

SEEB-MA promoverá nos
dias 24 e 25 de junho, o 8º
Congresso Estadual dos Bancários, em
São Luís. Na sexta-feira (24), o evento será na sede administrativa do Sindicato, na Rua do Sol, Centro, a partir
das 17h. No sábado (25), as atividades
serão realizadas na sede recreativa do
SEEB-MA, no Turu, a partir das 8h.
Durante o Congresso, a categoria
ratiﬁcará as pautas de reivindicações
especíﬁcas e geral para a Campanha
Salarial 2016, além de debater o cenário político e econômico do país, a ﬁm
de elaborar estratégias de luta contra os
ataques dos governos e dos patrões aos
direitos dos trabalhadores. Na ocasião,
haverá, ainda, uma palestra com o tema
"Intensiﬁcação do trabalho, luta coletiva e saúde dos trabalhadores", com o
pesquisador da Fundação Oswaldo
Cruz, Dr. José Augusto Pina.
A partir das 14h, haverá discussões
por grupo de trabalho e às 15h30, Plenária Final. Em seguida, a partir das
19h, será realizado o tradicional "Arraiá de Lutas", o São João dos Bancários, com diversas atrações juninas,
comidas típicas e o melhor do forró
pé de serra. Bancário, compareça. Sua
presença é fundamental.

Agende-se
O quê? 8º Congresso dos Bancários
Quando? 24 e 25 de junho de 2016
Onde?
- Dia 24: sede da Rua do Sol, Centro
- Dia 25: sede recreativa, Turu

Programação
DIA 24/06
17h – Início do credenciamento
17h30 – Aprovação do Regimento
18h30 – Análise de conjuntura
DIA 25/06
8h às 11h – Credenciamento
9h – Palestra sobre Saúde
- Palestrante: Dr. Augusto Pina
13h às 14h – Almoço
14h às 15h30 – Grupos de trabalho
15h30 – Plenária Final
A partir das 19h – Arraiá de Lutas
Saiba mais em: www.bancariosma.org.br

Futsal Bancário

Finais da Copa de Futsal
ocorrerão no dia 18/06

As ﬁnais da I Copa David Sá Barros de Futsal serão realizadas no sábado (18/06), a partir das 9h30, na sede
recreativa do SEEB-MA, no Turu.
Na categoria máster, Banco do Brasil e Caixa Forte duelam para saber
quem será o primeiro campeão do futsal bancário. O BB aposta suas ﬁchas
no artilheiro da competição, Werberth
Nunes, autor de 11 gols. A Caixa Forte,
por sua vez, também conﬁa no seu goleador, Silden, que já balançou as redes
em oito oportunidades.
Já na categoria livre, o cenário ainda é de indeﬁnição. Caixa Forte, BB 1,
BB 2, Bradesco e Caixa Deodoro ainda
seguem vivos na luta pelo título. São
cinco times, mas, no dia 18/06, a partir das 10h30, só um soltará o grito de
campeão. Vale a pena conferir!
FUTSAL EM IMPERATRIZ
O 1º Campeonato Bancário de Futsal da Regional Imperatriz começou no
domingo, 22/05, na Escola Dom Bosco, em Imperatriz.
Ao todo, participam da competição
seis times: Santander, Bradesco 2365,
BNB, Banco do Brasil Centro, Bradesco 460 e Caixa Imperatriz.
No ato da inscrição no Campeonato, cada equipe doou 7 cestas básicas,
que foram entregues para instituições
de caridade. Sem dúvida, um gol de
placa! Acompanhe os resultados dos
jogos no site do SEEB-MA!

Prestação de Contas

Encontros Regionais

Confraternização

SEEB-MA divulga demonstrativo contábil
do 1º trimestre de 2016 pág. 02

Em Imperatriz, Pinheiro e Santa Inês no dia
11/06 e em São Luís no dia 15/06 pág. 03

SEEB-MA promove o Arraiá de Lutas, o
São dos Bancários no dia 25/06 pág. 04

Balanço patrimonial, demonstrativo de
superávit e resultado do 1º trimestre de 2016

Caixa Econômica

Apoiada pelo SEEBMA, Chapa
7 vence eleição da Funcef
A Chapa 7 – Controle e Resultado –
venceu a eleição para os Conselhos Fiscal
e Deliberativo da Funcef. Foram eleitos um
conselheiro deliberativo e um conselheiro
ﬁscal, com seus respectivos suplentes.
Apoiada pelo SEEB-MA, a Chapa 7 recebeu 21.275 votos, número que corresponde a 30% dos votantes. A Chapa 6, segunda
colocada, obteve 18.215 votos. A Chapa 4,
também apoiada pelo SEEB-MA, ﬁcou em
6º lugar com 2.697 votos.
O resultado foi divulgado no dia 19/05.
O SEEB-MA parabeniza os conselheiros
e suplentes eleitos, em especial a bancária
Marta Turra (SEEB-RN), e deseja boa sorte a todos à frente dos conselhos da Funcef.
Chapa 7 – Controle e Resultado
Conselho Deliberativo
Luiz Henrique Mullher (titular)
Antônio Schuck (suplente)
Conselho Fiscal
Analia Miguel Anuisiewicz (titular)
Marta Turra (suplente)
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■ Encontros Regionais

Encontros em Imperatriz, Pinheiro e Santa Inês
no dia 11/06 e em São Luís no dia 15/06

O

SEEB-MA promoverá o Encontro dos Bancários da Regional Imperatriz no sábado (11/06), a
partir das 9h, na sede do Sindicato, na
Rua Maranhão, Centro de Imperatriz.
No mesmo dia e horário, haverá, ainda, os Encontros das regionais Pinheiro
e Santa Inês, com locais ainda a deﬁnir.
Já no dia 15/06, a partir das 18h, será
realizado o Encontro da Regional São
Luís, na sede do SEEB-MA, na Rua do

Sol, Centro da Capital.
O objetivo é discutir os problemas
enfrentados pela categoria nos locais
de trabalho, deﬁnir estratégias de combate aos ataques dos banqueiros e dos
governos, além de eleger os delegados
que participarão do 8º Congresso dos
Bancários, que ocorrerá nos dias 24 e
25 de junho, em São Luís.
Na ocasião, serão dados, ainda,
informes sobre as atividades do Sin-

dicato, campanha salarial, o cenário
político e econômico do país, além do
andamento das ações jurídicas dos bancários. Bancário, compareça!
ENCONTROS REGIONAIS
De maio a junho, estão sendo realizados
encontros em todas as regionais do Sindicato, com visitas de diretores aos locais de
trabalho em todo o Estado, a fim de elaborar
uma pauta a ser discutida no Congresso.

■ Encontro Estadual dos Bancos Públicos

Bancários deﬁnem pautas e elegem delegados
para o 27º Congresso do Banco do
Brasil. Há, ainda, uma vaga para o
Congresso do BNB.
DELEGADOS ELEITOS
Caixa Econômica Federal
Eloy Natan Silveira Nascimento
Pietro Marino Filho
Nathalee Bruzaca Abreu
Maria Maciel Bruzaca
Suplente:
Anastácio Neto

O

SEEB-MA realizou no sábado (28/05) o Encontro Estadual dos Bancos Públicos, na sede do
Sindicato, na Rua do Sol, Centro de
São Luís. Os bancários debateram a
conjuntura político-econômica nacional, a função social dos bancos públicos e os cenários para a próxima Campanha Salarial.
PAUTAS ESPECÍFICAS
Durante a tarde, os bancários reuniram-se em grupos para formular
as reivindicações especíﬁcas de cada

banco, as quais você pode conferir, em
detalhes, no site do Sindicato.
CONGRESSOS NACIONAIS
Foram eleitos, ainda, os representantes do Maranhão para os Congressos
Nacionais do Banco do Brasil, Caixa e
do Banco do Nordeste, que ocorrerão
em junho e julho.
Para fechar a delegação do Maranhão que irá aos Congressos, ﬁcou
estabelecido que o Sindicato receberá
inscrição de uma delegada para o 32º
Conecef/Caixa e de duas delegadas

Banco do Brasil
Luís Adriano Ribeiro Barbosa
Luiz Maia da Silva
Aldair Baia de Souza
Cezar Augusto Gaby Rocha
Suplentes:
Argemiro Neves dos Passos Neto
João Santos Rudakoff
Jamerson Vieira de Vasconcelos
Iran Carvalho Lima
Banco do Nordeste
Lindenberg Cunha Braga
Aylla Roberta Ramos Lima
Alacide Santos Costa
Jamil Menezes Guimarães Júnior
Ana Marcia da Silva
Otávio de Jesus Souza Costa
Jornal
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■ São João dos Bancários

O

Tudo pronto para o Arraiá de Lutas
Dia 25/06 com muitas atrações!

SEEB-MA convida
toda a categoria para
o Arraiá de Lutas, que será realizado no dia 25/06 (sábado) a
partir das 19h, na sede recreativa do Sindicato, no Turu.
Para ter acesso ao evento, bancários, dependentes e
convidados precisarão doar,

apenas, um quilo de alimento não perecível.
Refrigerante e água serão
distribuídos gratuitamente,
enquanto a cerveja custará
R$ 5 (reais). Comidas típicas serão vendidas a preços
simbólicos no local. Conﬁra,
abaixo, as atrações do Arraiá:

PROGRAMAÇÃO
■ 19h - Dança Portuguesa
■ 20h - Companhia de Dança Batuk
■ 21h - Boi Brilho da Ilha
■ 22h - Boi Companhia Encantar
■ 23h - Boi de Nina Rodrigues
■ 00h - Forró Pé de Serra Chá de Catuaba

Tradicional confraternização de São João prepara a
categoria para os desaﬁos da Campanha Salarial 2016.

■ Economia

A "farsa" chamada déficit da Previdência

Professora de Economia da UFRJ, Denise Gentil defende a existência de um “cálculo
distorcido” pelo mercado ﬁnanceiro, que rasga a Constituição ao transformar em déﬁcit
a parte da contribuição previdenciária reservada à União.

N

em reforma política nem tributária. O mercado
ﬁnanceiro iniciou 2016 pressionando o governo
federal a tirar do papel uma reforma da Previdência, capaz
de preencher o rombo de R$ 124,9 bilhões no INSS previsto para este ano. Rombo?
Professora de Economia da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), Denise Gentil dedicou sua tese de
doutorado para defender exatamente o oposto: o déﬁcit
previdenciário seria uma farsa provocada por uma distorção do mercado ﬁnanceiro, que fecharia os olhos para um
artigo da Constituição que exige participação da União na
composição da Seguridade Social, da qual a Previdência
faz parte. “Por essa metodologia, houve déﬁcit de R$ 87
bilhões de janeiro a novembro de 2015”, diz.
Acontece que, quando as contribuições previstas pela
Carta entram na conta, o déﬁcit se transforma em superávit. O de 2014 foi de R$ 56 bilhões. “A pesquisa que
realizei leva em conta todos os gastos com benefícios,
inclusive com pessoal, custeio dos ministérios e com a
dívida dos três setores: Saúde, Assistência Social e Previdência”, explica. Denise ironiza o “súbito” interesse
do mercado ﬁnanceiro pelo futuro da Previdência e não
poupa de críticas o ajuste ﬁscal implantado pelo governo.
“Dilma fez o que os tucanos desejaram, mas não tiveram
força política para fazer.”
Conﬁra entrevista imperdível com a professora Denise
Gentil no site do Sindicato, por meio do endereço: www.
bancariosma.org.br/paginas/noticias.asp?p=14284.
Por Wanderley Preite Sobrinho
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