
Música, churrasco, feijoada 
e muita animação! Ingredientes 
que fizeram a Confraternização 
de Fim de Ano dos Bancários um 
grande sucesso.

Mais de 700 pessoas presti-
giaram o evento realizado no sá-
bado (08/12), na sede recreativa 
do SEEB-MA, no Turu. 

Bancários, familiares e convi-
dados se divertiram ao som de 
muita MPB e MPM, com Thaís 
e Banda e Garrincha.

Sorteios
Neste ano, o Sindicato sorteou 

entre os bancários filiados uma 
TV LED 32'', um Blu-ray, um 
tablet, uma câmera digital, além 
de dois celulares. Os ganhado-
res você confere em nosso site.

Lutas e conquistas
O presidente do SEEB-MA, 

José Maria, lembrou que a Con-
fraternização, além de entreter, 
tem como objetivo preparar a ca-
tegoria para os desafios de 2013.

O presidente ressaltou que 
2012 foi um ano de muitas lutas 

e avanços para os trabalhado-
res, quando categorias de expres-
são, como os servidores públicos 
e os professores federais, de modo 
organizado e sucessivo, deflagra-
ram greves em todo o país contra 
o arrocho e a intransigência do 
Governo Federal.

José Maria afirmou ainda que 
só o fortalecimento da oposi-
ção bancária – desatrelada do 
Governo e dos patrões - a união 
da classe e a conscientização da 
sociedade podem culminar em 
conquistas para as categorias 
nas campanhas salariais 2013.

“Precisamos estar unidos para 
pressionar os patrões, em especial, 
os banqueiros e o Governo. É ne-
cessário o fortalecimento de uma 
oposição às confederações gover-
nistas, como a Contraf-CUT, alheia 
aos interesses dos trabalhadores e 
fiel defensora da classe patronal. Só 
assim, alcançaremos nossas reivin-
dicações” – finalizou. 
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■ Confraternização 

Muita animação na Confraternização de Fim 
de Ano dos Bancários 2012

Justiça reconhece que tesoureiros e 
técnicos de fomento da Caixa também 
têm direito à jornada de 6h  pág. 02

SEEB-MA convida os bancários para o 
I Encontro Estadual de 2013, que será 
realizado no dia 26/01  pág. 03

Time do Itaú vence o Basa por 3 a 1 e 
conquista o título do 33º Campeonato 
de Futebol dos Bancários  pág. 04

Redução de Jornada Encontro Estadual É campeão!

Sucesso! Bancários se divertem ao som de muita MPB e MPM com Thaís e Banda e Garrincha. Festa durou o dia inteiro.

Antônio Garreto (Itaú) ganhou a TV LED.

Pula-pula faz a festa da criançada.

Além do churrasco, feijoada foi liberada!
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Poesia 
Crepúsculo, de autoria de 
Ivanildo  Esposito*

F açamos em cada final de ano
I intimamente o nosso balanço de vida
N ele verifiquemos o ativo superavitário
A justado ao passivo de muitas vitórias
L ucros incontáveis, sem perdas não recuperá-
veis
D ediquemos especial tempo ao amor
E xemplos do MAHATMA perpetuados 
n’alma
A deus mais trezentos e tantos dias
N ada melhor que louvar ao Criador
O crepúsculo e a bênção do novo ano.

*Ivanildo Esposito, bancário do BNB. 

Inscrições 
abertas! 

Cursos de CPA 10 e CPA 20
Quando? 15/01/2013 (previsão) 
Onde? Espaço Clarear, Renascença II
Instrutor? Cláudio Raposo
Saiba mais: www.bancariosma.org.br/
paginas/noticias.asp?p=5819

"Desejaria não ter trabalhado 
tanto". Este é um dos principais 
arrependimentos de pacientes ter-
minais, segundo o livro “Antes de 
Partir”, escrito pela enfermeira 
australiana Bronnie Ware.

O lamento apontado pelo livro 
deve ser fruto de produnda reflexão 
entre os bancários. Infelizmente, tra-
balhar demais faz parte da rotina da 
categoria. Muitos trabalhadores ex-
trapolam a jornada para cumprir me-
tas e para colocar o serviço “em dia”. 

Essa sobrecarga, aliada à pressão e 

o assédio das instituições financeiras 
resultam, muitas vezes, no adoeci-
mento físico e psicológico.

Diante disso, o SEEB-MA reco-
menda aos bancários que busquem 
atividades de lazer. Aproveitem 
mais a vida, a família, os amigos. 

Lembre-se de que você é um ser 
humano e não uma máquina do 
banco. Respeite seus limites. Afinal, 
mais importante é ter saúde e quali-
dade de vida. O trabalho em exces-
so é prejudicial, portando deve ser 
evitado e combatido. 

■ Bancário
Trabalhe menos, curta mais a vida!

Reforma Previdênciária 
Campanha cobra nulidade 
da reforma de 2003

Nove anos após a aprovação da Re-
forma da Previdência, que alterou o re-
gime de aposentadorias no Brasil, ficou 
comprovado pelo STF a ocorrência de 
fraude naquele processo. O julgamento 
do Mensalão confirmou o esquema de 
compra de votos pelo governo na época 
da emenda constitucional aprovada pelo 
Congresso. Por isso, a Auditoria Cidadã 
da Dívida (www.auditoriacidada.org.
br) lançou no dia 18/12 a Campanha 
pelo Reconhecimento da Nulidade da 
Reforma da Previdência de 2003.

Recentemente, os bancários da 
Caixa conquistaram duas vitórias im-
portantes. Em ações movidas pelo 
SEEB-MA, a Justiça do Trabalho 
reconheceu que os tesoureiros e os 
técnicos de fomento também têm 
direito à jornada de 6h. 

Desse modo, os bancários que ocu-
pam as referidas funções se juntam 
aos analistas, que desde 2010, ga-
rantiram a redução de jornada por 
meio do Sindicato.

Nos últimos anos, a luta pela jor-
nada legal de 6h é um dos princi-
pais objetivos do SEEB-MA.  

No caso da Caixa, outros processos 
já estão nas últimas instâncias, com 
grandes chances de vitória para os 
bancários maranhenses. 

O Sindicato orienta os tesoureiros 
e técnicos de fomento a juntarem os 
contracheques de 2000 até 2012, pois 
os processos estão na fase de cálculos 
para o pagamento das 7ª e 8ª horas. 

■ Caixa
Sindicato conquista redução de 
jornada na Caixa Econômica

Baixo calão = palavrões, ofensas, 
pobreza de linguagem.

Baixo escalão = hierarquia.

Pegadinha do Português 
Baixo calão ou escalão?

2
Curso Básico de Legislação Trabalhista
Quando? 12/01/2013 (sábado) 
Onde? Sede do SEEB-MA, Centro
Palestrante? Adv. Diego Maranhão
Saiba mais: www.bancariosma.org.br/
paginas/noticias.asp?p=5841

Mais um ano está chegando ao 
fim. Em todos os locais de tra-

balho, os bancos exigem um ritmo forte 
para o fechamento de metas abusivas. 
Outra vez, os banqueiros não têm do que 
reclamar: Bateram todos os recordes de 
lucratividade e mantêm posição invejável 
em relação a outros setores da economia.

Já os bancários têm que se equilibrar 
para não passar o fim de ano no verme-
lho. Apesar dos lucros recordes, a pressão 
sobre os trabalhadores dura até o último 
dia do ano. Problemas de refrigeração, 
sucessivos casos de assédio moral, sobre-
carga de trabalho se somam ao salário re-
baixado e às ameaças de demissões. Foi o 
caso do Santander, que no início do mês, 

demitiu 1.280 empregados no país.
Diante disso, é hora dos bancários re-

fletirem sobre sua condição de explora-
do. E se pensarem bem, perceberão que 
a saída não pode ser individual, e sim 
construída coletivamente na luta. Este foi 
o exemplo dado pelos trabalhadores eu-
ropeus, que durante este ano organizaram 
várias greves para impedir que direitos 
sociais seculares fossem retirados.

Por isso, bancários, organizem-se para 
impedir o descumprimento dos seus di-
reitos. Em caso de ataque às condições 
de trabalho, entrem em contato com o 
Sindicato. O caminho para um ano novo 
melhor vai depender de todos nós traba-
lhadores.  Por Eloy Natan - Diretor.■ 
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BOAS FESTAS!

A diretoria do SEEB-MA deseja 
boas festas e um 2013 de muitas 
vitórias para toda a categoria!

José Maria Corrêa - Presidente 
"Boas festas e um ano novo de 
conquistas!" 

Jaffi Carvalho - Sec. Organização
"Que o amor, a paz e a alegria 
brilhem em nossos corações!"

Cláudio do Vale - Comunicação
“Que o Natal seja o sinal do amor 
nascido em meio aos homens."

Edna Vasconcelos - Formação
"Boas Festas! Próspero 2013 com 
amplas conquistas e paz!"

Regina Sanches - Saúde e Segurança 
"Que os bons momentos se reno-
vem a cada dia em 2013. Saúde!"

José Pereira - Ass. Previdenciários
"Que este espírito nos renove para 
maiores conquistas em 2013!"

Lusmarina Oliveira - Suplente
"Que o Natal invada nossas almas, 
preenchendo-as com alegria."

Cássio Valdenor - Reg. Imperatriz
"Ótimo Natal a todos e um ano 
novo repleto de vitórias!"

Claudemir Teixeira - Suplente
"Que 2013 renove nossas forças 
para a luta e seja cheio de alegrias!"

Raimundo Costa - Ass. Jurídicos
"Melhorar nossas atitudes é uma valio-
sa contribuição para a humamindade!"

Edvaldo Castro - Ass. Sócio-Culturais
"Feliz Natal. Que 2013 seja um 
ano de grandes realizações!"

Arcélio Trovão - Pol. Sindicais e Sociais
"Feliz Natal e um ano novo reple-
to de saúde e realizações!"

Targino Júnior - Financeiro
"Aliada à luta por direitos esteja 
sempre a busca da paz!"

Eloy Natan - Sec. Geral
"Vamos refletir sobre o presente para 
construir com lutas um futuro melhor!"

Henry Rommel - Reg. Caxias
"Feliz Natal e um 2013 de muita 
felicidade e prosperidade."

Erinaldo Alves - Reg. Santa Inês
"Que o espírito natalino nos dê forças 
para as lutas e conquistas em 2013."

Aposentados e pensionistas do 
Banco da Amazônia receberam 
no dia 17/12 o pagamento da pri-
meira parcela do 13º salário 2012. 
A entrega dos cheques ocorreu na 
sede do SEEB-MA, em São Luís.

O banco e a Capaf deveriam ter 
creditado os valores desde março 
passado, mas numa atitude desres-
peitosa, não o fizeram. Diante dis-
so, o SEEB-MA buscou a Justiça 
e saiu vitorioso.

Na quinta-feira (13), o juiz Nel-
son Robson Costa de Souza deter-

minou, em caráter definitivo, o pa-
gamento do benefício. Sem saída, 
o banco teve que pagar.

Atenção
Aos que não puderam compare-

cer pessoalmente no Sindicato, o 
SEEB-MA informa que pode cre-
ditar o pagamento diretamente na 
conta dos beneficiários. Para isso, 
o titular do benefício deve auto-
rizar o Sindicato. Para mais in-
formações, ligue (98) 3311-3506  
ou (98) 3311-3516.

■ Vitória
Justiça manda e BASA/CAPAF 
pagam 1ª parcela do 13º salário

Os empregados do BNB no 
Maranhão enviaram ofício e 
abaixo-assinado à presidência 
do banco cobrando a quitação do 
passivo trabalhista. Os bancá-
rios reivindicam uma solução 
urgente para o problema, que é 
objeto de várias ações judiciais 
movidas pelo SEEB-MA.

Embora a Justiça tenha reco-
nhecido o direito dos bancários 
(a sentença encontra-se em fase 
de execução), o BNB tem cria-
do obstáculos para não pagar 
o passivo referente à licença-
-prêmio.

Por duas vezes, o Sindicato 
enviou ofício à direção do ban-
co em busca de uma solução 
negociada, mas a instituição não 

respondeu.
No dia 26 de novembro, a dire-

tora do SEEB-MA, Edna Vascon-
celos, esteve na sede do banco, 
em Fortaleza, e reafirmou o inte-
resse do Sindicato em retomar as 
negociações sobre o passivo.

Como resposta, a superinten-
dete de RH do BNB, Célia Ma-
tos, disse que a instituição não 
formulará proposta diferente da-
quela já apresentada. 

Diante da recusa do banco em 
negociar e por entender que a 
proposta em pauta é rebaixada, a 
direção do SEEB-MA continu-
ará buscando a Justiça do Tra-
balho a fim de que, finalmente, 
haja celeridade no desfecho do 
processo.

■ Banco do Nordeste
SEEB-MA continua na luta pela 
quitação do passivo trabalhista

O SEEB-MA convida todos os 
bancários para participarem do I 
Encontro Estadual dos Bancá-
rios 2013, que será realizado no 
dia 26 de janeiro (sábado), no 
auditório Che Guevara, sede do 
Sindicato, na Rua do Sol — Cen-
tro, a partir das 8h30.

Na ocasião, ocorrerá a ceri-
mônia de posse dos delegados 
sindicais que exercerão o manda-
to 2013/2014. A programação 
completa do evento você con-
fere em breve no site do Sindi-
cato. Bancário: sua presença é de 
fundamental importância. 

■ Encontro Estadual
SEEB-MA convida bancários para 
o I Encontro Estadual de 2013
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■ XXXIII Campeonato Bancário
Time do Itaú é campeão do Futebol Bancário 2012

O Itaú é o campeão do 33º Campe-
onato de Futebol dos Bancários. Em 
uma final emocionante realizada no 
sábado (08/12), na sede recreativa do 
SEEB-MA, o time venceu o Banco da 
Amazônia por 3 a 1 e ergueu a taça.

Os gols do Itaú foram marcados por 
Raul (2) e Juninho. Eduardo descon-
tou para o Basa. Vários bancários e fa-
miliares levaram bandeiras e cornetas 
para prestigiar a decisão, tornando o 
espetáculo ainda mais especial.

A Caixa Forte ficou com o terceiro 
lugar ao vencer o BB por 8 a 4.

Para o diretor de esportes em exercí-
cio, Arnaldo Marques, o Campeonato 
2102 foi um grande sucesso, pois con-
tou com a participação de mais ban-
cários e garantiu que todos os atletas 
entrassem em campo a cada partida.

Diretora Edna entrega a taça de campeão ao time do Itaú que comemora o 
título do 33º Campeonato de Futebol dos Bancários

Itaú: campeão Basa: vice-campeão Caixa Forte: terceiro lugar

Diretor Targino Jr. entrega o troféu de goleiro 
menos vazado à Mário Lobão (Caixa Forte)

Werberth (Banco do Brasil) recebe o troféu de 
artilheiro das mãos do diretor Arcélio Trovão

A diretoria do SEEB-MA reunida para enaltecer a brilhante e aguerrida 
participação dos bancários em mais uma edição do Campeonato. Na 
ocasião, o diretor Eloy falou sobre as lutas e as conquistas de 2012.  


