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CORRIDA DOS BANCÁRIOS

Promessa de lucro recorde 
na Caixa. Desmonte é erro  

Em plena crise econômica,
os bancos supervalorizam
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A tão esperada 
Corrida dos 
Bancários está 
chegando. 
A prova é 
domingo, às 
7h. É hora de 
separar o tênis 

A hora está 
chegando

e se preparar. 
Quem ainda 
não garantiu 
vaga, tem de 
se apressar. 
Inscrição 
termina hoje. 
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Banco divulga lucro 
hoje. A expectativa 
é de recorde
roSe lImA
imprensa@bancariosbahia.org.br

manoel porto
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prejuízo ao país
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TuDO indica que a Caixa vai 
divulgar o lucro líquido do pri-
meiro semestre hoje. O resulta-
do deve chegar a R$ 4 bilhões. 
Se confirmado, será o maior dos 
últimos anos. Para 2017, a pro-
messa é de mais recorde, com 
ganho perto dos R$ 7 bilhões. 
Os números mostram que o 
banco está bem, portanto, a re-
estruturação não se justifica.

A atual política na empresa é 
de cortes. O número de empre-
gados que chegou a 101 mil no 

fim de 2014 pode fechar o ano 
em menos de 90 mil. As mu-
danças incluem o fechamento 
das gerências de filiais que cui-
dam do FGTS. Das atuais 16, 
apenas cinco vão funcionar, ne-
nhuma no Nordeste. 

Os departamentos vão cair 
de 424 para 293 até março de 
2018. As medidas, que preju-
dicam toda a sociedade, fazem 
parte do processo de desmonte 
da Caixa, uma das prioridades 
do governo Temer, para abrir 
caminho para a privatização. 

Não interessa ao neolibera-
lismo ter bancos públicos for-
tes, capazes de superar crises e 
concorrer em pé de igualdade 
com os privados. É preciso en-
fraquecê-los, desgastar a ima-
gem perante a população.

Funcef apresenta balanço
O CENÁRIO da Funcef e as 
ameaças que a Fundação sofre, 
diante da política do governo 
Temer, foram apresentados pelo 
diretor de Planejamento e Con-
troladoria da Funcef, Max Pan-
toja, durante reunião, ocorrida 
na quinta-feira, no Sindicato.

O Novo Plano apresentou 
rentabilidade de 12,37%, abai-
xo da meta atuarial de 12,58%. 
No REB, o índice foi de 9,54%, 
no REG/Replan Não Saldado, 
5,87% e no REG/Replan Salda-
do, 4,67%. 

O contencioso não contabili-
zado cresceu 67%. De 2011 para 

2012, foi registrado crescimento 
de 20,6% da estimativa de perda 
provável. O valor passou de R$ 
5,8 bilhões para R$ 7 bilhões. 
Nos três anos seguintes, houve 
retração de 8,5%, alta 3,1% e ele-
vação de 1,5%, chegando aos R$ 
7,6 bilhões em 2015. 

Durante a reunião, que con-
tou com a presença do presiden-
te do Sindicato dos Bancários 
da Bahia, Augusto Vasconcelos, 
do presidente da Feeb, Emano-
el Souza, e dos empregados da 
Caixa, foram discutidos os di-
versos momentos passados pela 
Funcef ao longo dos 40 anos. 

Desemprego atinge mais jovem, mulher e negro
O íNDICE de desemprego, hoje em 13%, é maior na região Nor-
deste e entre trabalhadores jovens, negros e mulheres. As políti-
cas de Michel Temer não tencionam uma mudança. Ao contrá-
rio, só estimulam a crise social.

De acordo com a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios), o grupo de pessoas de 18 a 24 anos concentra 27,3% 

dos desempregados do país. Mais do que o dobro da média na-
cional. Entre as que se declararam brancas, a taxa fica em 10,3% 
e sobe para 15,8% entre pretos e 15,1% entre pardos. 

As mulheres são mais afetadas. O índice para elas chega a 
14,9% enquanto para os homens fica em 11,5%. Por região, o 
Nordeste detém a maior porcentagem de desempregados (15,8%). 

Demissão após licença
SEguNDO pesquisa realizada 
pela Fundação Getúlio Vargas, 
50% das mães brasileiras são 
demitidas até dois anos após a 
licença-maternidade. O estudo 
aponta que depois dos seis me-
ses de estabilidade, a probabili-
dade de desligamento é de 10%. 

O levantamento foi feito com 
247 mil mães. Na opinião das 
entrevistadas, as demissões são 
consequência do preconceito e 

do machismo da sociedade, sem 
contar o fato de que a maioria 
dos chefes é homem. 

empregados da Caixa discutem mais um equacionamento com a Funcef 

Toda população perde com o desmonte que o governo Temer faz na Caixa mulheres são demitidas após licença
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os quatro maiores bancos em operação 
no país têm bom desempenho na Bolsa
reDAção imprensa@bancariosbahia.org.br

joão ubaldo

Em meio à crise, ações 
são supervalorizadas

ENquANTO o brasileiro perde 
direitos fundamentais com o 
governo Temer, um grupo tem 
ganhado muito: os bancos. 

Em meio à crise, que tem 
consequências ruins em quase 
todos os setores da economia, 
as organizações financeiras têm 

as ações valorizadas na Bolsa.
Segundo pesquisa da Econo-

matica, entre os quatro maio-
res bancos em atividade no país 
(Itaú, Bradesco, Santander e 
Banco do Brasil), apenas o San-
tander perdeu valor. As ações 
passaram de R$ 110,34 bilhões 
para R$ 99,95 bilhões entre ja-
neiro e agosto deste ano.

O Itaú tem o melhor desem-
penho entre os quatro. As ações 
acumularam ganhos de 17,96%, 
com valor de mercado estimado 
em R$ 237,15 bilhões no perío-
do. É sempre bom lembrar que 
o banco é controlado pela famí-
lia Setubal, uma das mais ferre-
nhas defensoras do governo de 
Michel Temer e das reformas 
que retiram direitos dos brasi-
leiros e penalizam o povo.

Os dados mostram ainda que 
as ações do Bradesco passaram 
de R$ 160,12 bilhões para R$ 
188,60 bilhões, alta de 16,17%. 
Já o BB apresentou um cresci-
mento de 11,48%, com valor de 
mercado em R$ 86,110 bilhões. 

A Bahia sai 
em defesa 
do BNB 
DIANTE do projeto de priva-
tização colocado em prática 
pelo governo de Michel Te-
mer, é fundamental discutir 
uma política de desenvolvi-
mento que trate sobre o im-
portante papel das empresas 
públicas, sobretudo no Nor-
deste. Um dos principais de-
fensores das estatais, o Sindi-
cato dos Bancários da Bahia 
participa, amanhã, do semi-
nário “Desenvolvimento Re-
gional, Prioridade Nacional”. 
O evento acontece na Câma-
ra Federal, em Brasília.

O fortalecimento do Ban-
co do Nordeste e a valoriza-
ção dos trabalhadores são 
destaque. O presidente do 
SBBA, Augusto Vasconcelos, 
participa da mesa “Estraté-
gias de Lutas das organiza-
ções de apoio ao Desenvolvi-
mento Regional”.  

O seminário integra a pro-
gramação da 52° Reunião do 
Conselho de Representantes 
da AFBNB. 

Desvio de função no Banco do Brasil
O BANCO do Brasil continua 
desrespeitando os funcionários. 
Denúncias feitas ao Sindicato 
dos Bancários da Bahia indi-
cam que os caixas estão sendo 
designados a fazer cursos de 
crédito na GEPES no intuito de 
ofertarem aos correntistas den-
tro de poucos dias.

Trata-se de um claro caso de  
desvio de função. Como se não 
bastassem a sobrecarga de tra-
balho, os descomissionamentos 
arbitrários e os desligamentos 
sem reposição que transfor-
mam as agências em verdadei-
ros formigueiros humanos.

Além de tudo, os funcioná-
rios são obrigados também a 
venderem títulos de capitaliza-
ção. Um completo absurdo. A 

entidade está atenta e já solici-
tou uma reunião urgente com 
a Superintendência do BB para 

tratar sobre o assunto. Estuda 
também medidas judiciais, caso 
o desrespeito continue. 

Mau trato no 
BTG Pontual  
O BTg Pactual obteve lucro lí-
quido de R$ 9 bilhões nos últi-
mos dois anos às custas de suor 
e sofrimento dos funcionários. 
De maneira desumana, a em-
presa tem tratado os emprega-
dos com desrespeito. Denúncias 
indicam que os trabalhadores 
não recebem um centavo a mais 
pelas 16 horas e até pelos finais 
de semana trabalhados. 

O ponto eletrônico ainda não 
foi implementado, prejudican-
do ainda mais os funcionários, 
que, obrigados do BTG, preci-
sam burlar a folha de ponto para 
não receberem as horas extras.   

Cobrada, a empresa pediu três 
meses para resolver. Descaso. Caixa do BB é obrigado a fazer curso para empurrar serviço ao cliente
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SAquE

CORRIDA DOS BANCÁRIOS

Ainda dá tempo de se inscrever. Acesse 
o site e garanta vaga. É só até hoje
FABIANA PACheCo imprensa@bancariosbahia.org.br

A prova é domingo. Se prepare

OS ATlETAS estão em conta-
gem regressiva para a 21ª Cor-
rida dos Bancários. O último 

dia de inscrição é hoje. Depois, 
é separar o tênis e se preparar, 
pois a prova é domingo. Aten-

lula na Bahia

ção ao horário da largada, às 7h, 
no Parque Costa Azul.  

A expectativa é grande. Mas 
de uma coisa todo mundo tem 
certeza. Assim como na edição 
passada, a prova será das me-
lhores. Uma superestrutura está 
sendo montada, com massote-
rapeuta, espaço para criançada 
brincar, postos de hidratação e 
lanche pós corrida.

Tem ainda prêmio em di-
nheiro para os três primeiros 
colocados e as chances de ga-
nhar são muitas, pois a prova é 
dividida em categorias. Para os 
bancários sindicalizados, a pre-
miação é ainda mais especial. 

Para conferir, é só acessar o site  
bancariosbahia.org.br e clicar 
no banner da corrida, no topo 
da página. Quem ainda não ga-
rantiu participação, aproveita 
para se inscrever.

Entrega dos Kits
Com a inscrição feita, o atleta 

deve se ligar na entrega dos kits 
para a corrida. Para facilitar, se-
rão dois dias. Sexta-feira, das 9h 
às 20h, no Ginásio de Esporte, 
ladeira dos Aflitos. Quem prefe-
rir, pode pegar ainda no sábado, 
das 8h às 17h. A prova é orga-
nizada pelo Sindicato, por meio 
do Departamento de Esportes.

ENquANTO uma multidão re-
cebia o ex-presidente Lula na 
chegada à Bahia, um grupo de 
apenas cinco manifestantes 
armados a favor da interven-
ção militar no Brasil foi detido 
pela Polícia Militar. A fato é um 
retrato fiel do ódio que a elite, 
com a ajuda da mídia, dissemi-
nou no Brasil. 

VIOlÊNCIA A prisão, na noite de quinta-feira, de cinco mili-
tantes direitistas armados e com faixas em defesa de intervenção 
militar, dá uma pequena demonstração do grau de tensão que 
deve imperar na eleição presidencial do próximo ano. E as pers-
pectivas são sombrias. Com Lula disparado na frente, sem dúvida 
a extrema direita e os neoliberais vão apostar tudo na violência, a 
fim de tumultuar o processo. Pior é que as instituições nada farão 
porque, com raríssimas exceções, estão a serviço do golpismo.

BAJulADORES O vereador Alexandre Aleluia (DEM), autor 
do pedido para que a (in)Justiça impedisse Lula de receber o di-
ploma de Doutor Honoris Causa da UFRB (Universidade Federal 
do Recôncavo Baiano), é conhecido bajulador do prefeito ACM 
Neto (DEM). O pai, deputado federal José Carlos Aleluia (DEM), 
subiu na política puxando o saco do falecido Antônio Carlos Ma-
galhães, avô de Neto. Os dois não escondem a formação fascista e 
odeiam tudo que possa ter o mínimo caráter popular. 

PARTIDARIZAÇÃO Dois episódios bem recentes que reafir-
mam a absurda partidarização do Judiciário. O juiz Felipe Alber-
tini Nani Viaro, da 26ª Vara Civel de São Paulo, tenta impedir 
a banqueira Roberta Luchsinger de doar R$ 500 mil a Lula, em 
desrespeito às liberdades individuais. Outro magistrado, o juiz 
federal Evandro Reimão dos Reis, queria proibir o ex-presidente 
de receber o título de Doutor Honoris Causa da UFRB (Universi-
dade Federal do Recôncavo Baiano), em flagrante agressão à au-
tonomia universitária. É a Justiça antipopular do Brasil pós golpe.

PANCADA Odiado pela esquerda por ter cunhado o termo 
“petralha” e detestado pela direita por insistir que não há provas 
para justificar a condenação de Lula, o jornalista Reinaldo Azeve-
do não tem dado sossego à Lava Jato. Sobre os procuradores, diz 
que Deltan Dallagnol não está preparado para o cargo e condena 
Carlos Fernando Lima por agora estar tirando onda de  arrepen-
dido, com críticas duras à operação, e o denuncia por ter gasto 
R$ 137 mil em diárias. Isso só o ano passado. Sobre Sérgio Moro, 
costuma afirmar que pode ser tudo, menos juiz.

DESFAÇATEZ A Folha de São Paulo afirma que o presidente 
Temer tem se reunido com diretores do SBT, Record, Band, Rede 
TV! e Globo para acertar o apoio maciço da mídia à reforma da 
Previdência. Não se inclui, como se estivesse ao lado do povo. 
Puro cinismo. Afinal, trata-se de um jornal que apoiou a ditadura 
civil militar (1964-1985), o golpe jurídico-parlamentar-midiático 
do ano passado e sempre adotou uma linha editorial elitista e ra-
dicalmente antipopular.

“Quase chorei 
com a magnífica 
recepção que tive 
em Salvador”

“o ódio que predomina 
hoje no brasil é 
produzido pela direita, 
com a cumplicidade 
da mídia”

“a força tarefa da 
lava jato virou 
partido político”

Segundo informações, um 
dos homens teria atirado para o 
alto no momento em que a van 
de Lula passava diante do gru-
po. A situação foi muito dife-
rente do cenário de entusiasmo 

que viveu a Bahia com a cara-
vana do ex-presidente, que es-
colheu o Estado como primeiro 
destino das mobilizações.

O cenário é refletido nas pes-
quisas. Atualmente, Lula se co-
loca com o desejo de disputar 
a presidência do país em 2018 e 
lidera em todas as simulações, 
com 42% em pesquisa Vox Po-
puli e 32% no DataPoder 360. 

em Salvador, população toma o metrô para ver o ex-presidente lula

joão ubaldo


