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BANCOS

Gasolina cara. 
Peso no bolso

Em breve, Teatro 
Raul Seixas
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A situação, que 
já não é ideal, 
vai piorar. O 
Banco do Brasil 
anunciou que  
95 agências vão 
se transformar 
em postos de 
atendimento. Na 
Bahia, sobretudo 
no interior, em 
decorrência 
dos ataques a 
bancos, muitas 
unidades já 
funcionam sem 
numerário, 
prejudicando 
a população. 
Se houvesse 
investimento 
em vigilância, 
a situação era 
outra. Página 3

Déficit de agências no BB
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Agências do BB, localizadas 
no interior da Bahia, serão 

transformadas em postos de 
atendimento, em virtude dos 

ataques a bancos. Como não há 
investimento em segurança, as 

ocorrências são recorrentes 
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Difícil sobreviver com um 
salário mínimo no Brasil. 
Custo de vida é elevado

As unidades vão 
deixar de trabalhar 
com numerário
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O BANCÁRIO

Preço da gasolina 
atinge novo recorde

BB transforma 
95 agências 
em PAs. Perda 
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O GOVERNO Temer utiliza a mídia “ami-
ga” para anunciar o controle da inflação 
e a retomada do crescimento econômico. 
Mas, na real, está difícil para o brasilei-
ro acreditar. Os preços dos produtos não 
param de subir. A gasolina, por exemplo, 
atingiu a maior alta do ano na primeira se-
mana de novembro.

O preço médio subiu 1,4%, chegando à 

média nacional de R$ 3,938 por litro, apon-
ta a ANP (Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustível). Em Salva-
dor, tem posto de combustível cobrando até 
R$ 3,99. Muito caro.

O diesel também está mais caro nas bom-
bas. A alta é de 0,3%. Em real, o consumi-
dor está pagando, em média, R$ 3,243 por 
litro. Já o etanol, registrou aumento de 2%, 
para R$ 2,745 por litro.

O consumidor já sabe. Se o combustível 
sobe, os demais produtos também tendem a 
encarecer. Portanto, é bom segurar o bolso 
no fim de ano, para não exagerar nas com-
pras. Até porque, em janeiro, os brasileiros 
começam a pagar os impostos e tributos, 
como o IPVA e o IPTU. 

Governo fala em controle da inflação. Tudo balela
É PRECISO ficar atento às informações 
disseminadas pela grande mídia, que 
atende aos interesses das elites, e compa-
rá-las à realidade. O aumento nos preços 
em diversos setores e o elevado índice de 
desemprego tem feito o brasileiro perder 
o poder de compra. O Banco Central di-
vulga dados que demonstram total con-
trole da inf lação. 

Segundo o relatório de Mercado Focus, a 
projeção para o IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo) neste ano 

atingiu 3,09%. Para 2018, a expectativa da 
taxa subiu de 4,02% para 4,04%. A meta do 
governo para 2017 e 2018, segundo o Minis-
tério da Fazenda, é de 4,5%, com margem 
de erro de 1,5 ponto percentual para mais 
ou para menos. 

Ou seja, de um lado os brasileiros ficam 
cada vez mais descrentes diante da crise 
econômica do país. Do outro, o governo 
Temer tenta a todo custo obter vantagens 
ao enganar a população com informações 
contraditórias. 

Funcef prejudica 
os participantes
O EquACIONAMENTO do déficit do 
REG/Replan Não Saldado referente a 
2015 continua sendo um prejuízo para 
os participantes da Funcef (Fundo de 
Pensão dos Empregados da Caixa). O de-
sequilíbrio cresce, enquanto a Fundação, 
a Previc (Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar) e a Caixa 
prorrogam a solução.

A parcela de R$ 929,4 milhões objeto 
do plano de equacionamento aprovado 
no fim de 2016 foi atualizada e chega a R$ 
1,087 bilhão. Alta de 17%, o que significa 
mais R$ 158,1 milhões que serão cobrados 
nas contribuições extraordinárias.

Metade do valor acumulado será de 
responsabilidade dos participantes, se-
gundo o princípio da paridade. Mais R$ 
79 milhões devem ser descontados ao 
longo dos 237 meses previstos no plano 
de equacionamento. Cada um dos 6 mil 
participantes do Não Saldado teria de 
contribuir com mais R$ 55,00 por mês.

O TAC (Termo de Ajustamento de 
Conduta) proposto pela Previc e assina-
do pela diretoria da Funcef tem como 
um dos pontos o argumento do fim da 
paridade para fins de equacionamento 
no Não Saldado. 

A Comissão Executiva dos Emprega-
dos considera a proposta uma ameaça ao 
fundo de pensão. Caso não seja rever-
tido o fim da paridade, o Sindicato dos 
Bancários da Bahia ingressará na Justiça. 
“Vamos defender os trabalhadores con-
tra mais este ataque”, afirma o presidente 
da entidade, Augusto Vasconcelos. 

SOB pressão constante e com 
medo das demissões, funcio-
nários do Itaú se veem obri-
gados a fazer venda casada e, 
assim, atingir as metas im-
postas pelo banco. O secretá-
rio-geral da Feeb, Hermelino 
Neto, ressalta que o funcioná-
rio não deve cair nas armadi-

A população rechaça a 
reforma da Previdência
A REfORMA da Previdência 
só agrada o governo Temer e 
os empresários porque a po-
pulação, que será efetivamente 
prejudicada com a mudança na 
aposentadoria, reprova a me-
dida. A maioria dos brasileiros 
(85%) discorda da proposta e 
71% acham que não consegui-
rão se aposentar se as novas re-
gras forem aprovadas.

A pesquisa da Vox Populi 
também revela que a região Su-
deste tem o maior percentual 
de rejeição à reforma, 91% dos 
entrevistados são contra e 78% 
acham que nunca se aposenta-
rão, se for aprovada a proposta.  

No Nordeste, 85% da popu-
lação diz não à reforma. Caso 
seja aprovada, 74% acham que 
não vão se aposentar. Na sequ-
ência surgem o Centro-Oeste/

Norte (82% são contra e 69% 
temem não se aposentar) e o 
Sul (70% contra a reforma e 
49% que acham que não vão se 
aposentar).

A rejeição à reforma é maior 
entre as mulheres - 86% con-
tra 84% dos homens. No recor-
te por escolaridade, o índice de 
discordância é 88% entre os que 
completaram o ensino médio, 
86% o ensino superior, e 82% o 
ensino fundamental.

Embora o governo empenhe 
todos os esforços para apro-
var a matéria, não há consenso 
do Congresso Nacional, afinal 
2018 é ano eleitoral e muitos 
deputados e senadores temem 
a reação do povo nas urnas. 
Por isso, as forças progressivas 
devem ampliar a mobilização 
para barrar o projeto. 

Diretor do Santander denunciado
O DIRETOR de Planejamento 
Tributário do Santander, Regi-
naldo Ribeiro, e mais três pesso-
as, entre elas o auditor da Receita 
Federal, Eduardo Cerqueira Lei-
te, foram denunciados pelo MPF 
(Ministério Público Federal), 
por envolvimento em um esque-
ma de corrupção que facilitava 
o banco com R$ 83 milhões em 
recuperação creditos tributários. 

A investigação, que faz parte 
da Operação Zelotes da Polícia 
Federal, mostrou que o Santan-
der simulou, em 2013, contratos 

com a Lupe Consultoria, que 
facilitava a compra de decisões 
favoráveis à própria empresa na 
Delegacia Especial de Receita 
de Instituições Financeiras, em 
São Paulo (Deinf-SP).

Após os processos favoráveis, 
o banco foi beneficiado com R$ 
83 milhões. E a Lupe recebeu R$ 
5 milhões como agrado, sepa-
rando R$ 1,5 milhão para deixar 
na delegacia. Tudo constava no 
e-mail que foi interceptado pela 
PF, no qual os valores foram fi-
xados por Cerqueira Leite.

Itaú encurrala bancários
lhas do banco, que pressiona, 
assedia e depois utiliza qual-
quer desculpa para demitir. 
"É importante alertar os tra-
balhadores que a venda casa-
da vai de encontro à norma 
do Itaú, o que pode acarretar 
consequências ruins para o 
próprio bancário". 

EM TODO o país, 95 agências do 
Banco do Brasil serão transfor-
madas em postos de atendimen-
to, portanto deixam de traba-
lhar com numerário. Nove são 
da Bahia. A mudança acontece 
em decorrência dos ataques. As 
unidades foram alvo de ações 
das quadrilhas especializadas.

Na Bahia, das nove agências, 
sete já são na prática PAs e fi-
cam localizadas nos municípios 
de Gentio do Ouro, Pau Brasil, 

Nordestina, Canudos, Boninal, 
Abaira e Crisópolis. Portanto, 
efetivamente apenas as unida-
des do BB de Valente e de Adus-
tina serão transformadas em 
postos de atendimento.

A direção do banco garante 
que os funcionários não serão 
prejudicados. A apuração foi 
feita pelo Sindicato dos Bancá-
rios da Bahia, para tranquili-
zar os trabalhadores assustados 
com os rumores de que as agên-
cias seriam fechadas. 

O boato se espalhou rápido 
por todo o país. O Sindicato res-
salta que toda informação deve 
ser verificada junto à entidade, 
para evitar mais estresse para o 
funcionário que já tem de lidar 
com a rotina de trabalho difícil. 

Para ir e vir de carro, cidadão brasileiro paga um preço altíssimo por gasolina. Valor não para de subir

Trabalhador brasileiro perde poder de compra

Com reforma, cidadão terá de trabalhar a vida toda para se aposentar

Em Canudos, após explosão, agência bancária foi transformada em PA
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SAquE

SALVADOR 

A inauguração do 
espaço acontece no 
dia 24 de novembro 
FElIPE IruATã
imprensa@bancariosbahia.org.br

Mais cultura 
com o Teatro 
Raul Seixas

SALVADOR vai ganhar mais 
um importante instrumen-
to de fomento à cultura com 
a inauguração do Teatro Raul 
Seixas, nas Mercês, no dia 24 
de novembro, a partir das 18h. 
O evento de abertura terá apre-

sentação musical da norte-ame-
ricana Michaela Harrison, e um 
sarau com os grupos Resistên-
cia Poética, Boca Quente e po-
etas convidados, Cilene Canda, 
Ires Brito, Tiago Oliveira, Wa-
shington Lima e Juracy Tavares. 

O Sindicato dos Bancá-
rios da Bahia prepara o espaço 
para oferecer toda comodida-
de e conforto ao público. Mas, 
o nome, em homenagem a um 
dos maiores ícones da música 
brasileira e baiana, foi preser-
vado. Após três anos fechados, 
o espaço volta para fortalecer a 
mobilização através das inter-
venções artísticas. 

O espaço vai funcionar de 
quinta a sábado, com atrações 
musicais, teatro, poesia, literatu-
ra, debates filosóficos para a po-
pulação e para o bancário. 

A história do espaço diz a 
importância para Salvador. 
Pelo Raul já passaram a peça 
A Bofetada, a Cia Rapsódia 
de Teatro e o Bando de Teatro 
Olodum. O espaço também já 
recebeu o Prêmio Caymmi de 
Música, Festival Internacional 
de Cinema, além dos cantores 
Elisa Lucinda e Luiz Caldas. 
Tem ainda os inesquecíveis 
forrós, além dos concursos de 
poesias, oficinas artísticas, de 
danças, teatro e música. 

Definições no Campeonato 
Futebol Society, sábado
O CAMPEONATO de Futebol 
Society do Sindicato dos Ban-
cários da Bahia está chegando 
na reta final. Os quatro times 
que jogam a última rodada das 
quartas de final, voltam a cam-
po no sábado, no Clube Asbac, 

em Salvador, para disputar a 
vaga para as semifinais. 

O primeiro jogo começa às 
9h30. A disputa é entre o Dolar 
e o Revelação. Já às 11h, o Li-
nha 8 entra em campo contra o 
Elite. Bons jogos. 

PASSIONALIDADE O artigo do escrevinhador Mario 
Vitor Rodrigues, publicado na decadente revista IstoÉ, sob 
o título Lula deve morrer, fruto de todo o ódio de classe es-
timulado pelas elites ultraconservadoras, reafirma a conclu-
são do ex-ministro Ciro Gomes. O presidenciável do PDT 
tem dito que a candidatura de Lula “passionaliza” a eleição 
presidencial. 

DESPOLITIZAÇÃO A análise do presidenciável Ciro Go-
mes, de que Lula “passionaliza” a conjuntura política, pode 
ser entendida como a despolitização do processo eleitoral. 
Em vez de o debate ocorrer centrado na racionalidade polí-
tica da disputa de propostas e projetos, será desviado para as 
emoções de posições movidas meramente pela paixão. Isso é 
péssimo para a nação e o país.

MORTE Do colunista Marcelo Zero sobre o artigo inti-
tulado Lula deve morrer, assinado por Mario Vitor Rodri-
gues, que se diz jornalista, e publicado na IstoÉ: "O que é 
anormal numa sociedade democrática é essa intolerância 
com relação à diferença e o ódio contra o adversário políti-
co. Porque esse ódio não é algo natural. Ele não surge por 
geração espontânea".

fRAuDE O tal do Movimento Brasil Livre, organização de 
extrema direita de apoio ao golpismo, é o maior gerador de 
notícias falsas nas redes sociais. É o que afirma pesquisa da 
Aeppsp (Associação dos Especialistas em Políticas Públicas 
de São Paulo), feita com base em critérios definidos pela USP. 
E não podia ser diferente, afinal o MBL é a própria fraude. 

CORREÇÃO Sem o peso da preocupação eleitoral e bem 
ao estilo da personalidade que sempre a caracterizou, ou 
seja, de não transigir com bandidos, a presidenta deposta 
Dilma Rousseff disse na Alemanha que o perdão deve ser 
dado às pessoas que, enganadas pela mídia, foram induzidas 
a irem às ruas apoiar o impeachment, sob o falso argumento 
de combate à corrupção. A declaração corrige afirmação re-
cente de Lula, que defendeu o “perdão aos golpistas”.  

ENCARNADO "O PSDB sai do governo, mas o governo 
não sai do PSDB". Certeira a análise do senador Humberto 
Costa (PT-PE) sobre o início da debandada tucana do go-
verno Temer. Para ele, não passa de um "gesto clássico de 
oportunismo". 

Teatro atende uma carência da cidade para o desenvolvimento artístico 

muitos forrós no Espaço raul Seixas

local já recebeu a peça A Bofetada
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