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bancos

Um abalo
na saúde
do bancário

Bancários querem ter paz no ambiente de trabalho. Mas, é só estresse,
cobrança, metas, assédio. Índice de adoecimento na categoria é altíssimo

A política dos bancos é de
exploração. Metas, pressão
excessiva, falta de condições de
trabalho. Não tem outra. A saúde
do bancário é gravemente abalada.
O número de afastados por doença
subiu 30% em oito anos. O total
de benefícios acidentários ou
previdenciários saltou de 13.297
para 17.310. Página 3

Lavagem do Beco
das Quebranças
acontece dia 28
Página 4
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Palestra sobre resolução CGPAR
Debate é amanhã,
às 14h, no edifício
Dois de Julho
ilana pêpe
imprensa@bancariosbahia.org.br

O Sindicato aprofunda os
debates sobre a resolução 25 da
CGPAR em um seminário amanhã, às 14h, no edifício Dois de
Julho, Paralela. O objetivo é esclarecer os impactos causados à
Funcef e os perigos para os empregados da Caixa.
A resolução foi publicada no
fim de 2018 em mais um ataque aos fundos de pensão e que
reduz os direitos dos participantes. A diretora de Saúde e

Previdência da Fenae, Fabiana
Matheus, participa do evento.
Entre as “recomendações”
da CGPAR, está o limite de
8,5% da folha de salário de participação para a contribuição
normal do patrocinador a novos planos de benefício. A resolução também orienta as estatais a só patrocinarem novos
planos na modalidade de contribuição definida.
No caso da Funcef, qualquer alteração de regulamento
precisa ser aprovada no Conselho Deliberativo por maioria simples, ou seja, sem o uso
do voto de Minerva. Assim,
somente com voto de ao menos um conselheiro eleito, a
medida vai à frente.

Sindicato
na Bienal
da UNE
Uma única doação de
sangue pode salvar até
quatro vidas

Doe Sangue e salve vidas
O Hemoba opera com a classificação crítica, com redução
mais acentuada entre os tipos
sanguíneos Rh negativo. Para
tentar estabilizar o quadro, a
Hemoba (Fundação de Hematologia e Hemoterapia da
Bahia) mobiliza a população a
comparecer para doar sangue
em uma das unidades fixas de
coleta, distribuídas no Estado
ou em um dos Hemóveis.
Nesta semana, as unidades

móveis atendem no Salvador
Shopping e Shopping Bela Vista. Em Feira de Santana, no Núcleo Regional de Saúde, das 8h
às 17h. Os interessados precisam ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos
devem estar acompanhados por
um responsável legal. Pessoas
com mais de 60 anos somente
poderão doar sangue caso já tenham realizado alguma doação
antes dos 60 anos.

O BANCÁRIO
Fundado em 30 de outubro de 1939.
Edição diária desde 1º de dezembro de 1989

Fundado em 4 de fevereiro de 1933

A 11ª edição da Bienal da
UNE (União Nacional dos
Estudantes) começou ontem, em Salvador. O evento, que ocorre até domingo, celebra 20 anos com o
tema “Gil, um reencontro
com o Brasil”, uma homenagem à vida e obra do
cantor Gilberto Gil.
Fazem parte da programação mostras, debates,
exposições, oficinas, circuitos pela cidade, visitas
guiadas, trilhas, rodas de
samba, de capoeira, de diálogos, maracatu, além
do Palco Refavela, Culturada, no domingo. O
presidente do Sindicato,
Augusto Vasconcelos, faz
palestra amanhã.

NOTA DE FALECIMENTO
É com imenso pesar que o Sindicato dos Bancários da Bahia
comunica o falecimento, ocorrido ontem, de Ecidello Querino,
funcionário do Itaú, em Salvador. O sepultamento aconteceu
ontem, na Capela H do cemitério Jardim da Saudade.
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Pente-fino do INSS volta a
aterrorizar. Bem difícil
O governo Bolsonaro mostra
mais uma vez que não está aqui
para atender as necessidades do
povo e, sim, do grande capital.
De novo, suspende benefícios
previdenciários e assistenciais
de trabalhadores com problemas de saúde que devem render,
pelo menos, R$ 5,076 bilhões.
Os cidadãos que aguardam
perícia médica também estão
na mira. A intenção é deixar de
conceder R$ 4,054 bilhões em
benefícios. A estimativa é da Secretaria Especial de Previdência

e Trabalho.
O governo justifica que quer
evitar fraudes. Mas, oferece uma
espécie de bônus aos funcionários do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) para empreenderem força-tarefa de revisão nos benefícios. Na verdade,
é uma espécie de comissão por
análise. Um verdadeiro absurdo.
Desta forma, pessoas que não
têm condições de retornar ao
trabalho são obrigadas a voltar
à ativa após as perícias. Um descaso com a vida do cidadão.

Intenção do governo é deixar de conceder R$ 4,054 bilhões em benefícios

BANCOS

Ambiente de
adoecimento
Número de bancários
afastados saltou de
13.297 para 17.310
rose lima 
imprensa@bancariosbahia.org.br

Pressão, metas, assédio moral, sobrecarga. O ambiente de
trabalho nos bancos está cada
dia mais doentio e fazendo muita gente perder a saúde mental
e física. O número de bancários
afastados por doença ou acidente de trabalho disparou, saindo
de 13.297 para 17.310 em apenas
oito anos (2009 a 2017).
O crescimento é de 30%, segundo o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Outro
dado é ainda mais preocupante.
Mais de 50% dos casos são de
transtornos mentais, aumento
de 61,5% no período. Os afastamentos relacionados as LER/
Dorts tiveram elevação menos
acentuada, de 13%.

Vale destacar que o levantamento desconsidera os bancários que tiveram o benefício indeferido, cada dia mais
comum diante da política do
governo de perseguição aos
afastados. Milhões de auxílios
previdenciários e aposentadorias foram anulados depois do
golpe jurídico-parlamentar-midiático de 2016.
Os pensionistas que sofrem
com doenças psicossomáticas,
que normalmente não apresentam sequelas aparentes, são os
mais prejudicados pela política de revisão dos benefícios. O
pior é que o cenário não aponta
mudanças. Pelo contrário.
O governo Bolsonaro continua caçando os trabalhadores doentes. Para completar,
acabou com o Ministério do
Trabalho - pasta responsável
por fiscalizar e responsabilizar empresas que impõem
jornadas degradantes e más
condições de trabalho.

Decisão sobre gratificação do PAN, na próxima semana
O Banco PAN garantiu que
na próxima semana dará uma
resposta sobre o pagamento
da gratificação semestral aos
funcionários. A informação foi
dada em reunião realizada ontem, com diretores do Sindicato, que há tempo entram em
contato com a empresa para resolver o problema.
A gerente de Relações Trabalhistas e Sindicais, Carla Mazarine, e a analista do banco, Mariana Martins, informaram que
a direção da empresa fez a compensação do benefício pagando a PLR. No entendimento do
Sindicato, a avaliação está errada, uma vez que a gratificação
semestral independe da Participação nos Lucros e Resultados
e do PPR (Programa de Participação de Resultados).

Segundo elas, não ficou claro
a necessidade do pagamento da
gratificação semestral, cláusula
que consta no aditivo Bahia do
Acordo Coletivo, renovado na
última campanha salarial e assinado pela Fenaban (Federação
Nacional dos Bancos).
O presidente do SBBA, Augusto Vasconcelos, salientou que
o acordo existe desde 1976, e que
os bancários esperam pelo benefício. Outro ponto diz respeito a
jornada de trabalho. Há denúncia de desrespeito à lei da categoria - de 6 horas diárias. Os diretores da entidade ressaltaram
que quando extrapolar deve ser
acordado, com o pagamento devido da hora extra. As representantes do PAN ficaram de apurar. O Sindicato vai cobrar.
As demandas serão apresen-

manoel porto

Em reunião, sindicatos e Feeb cobram que o banco PAN cumpra acordo

tadas à direção do banco na
segunda-feira, segundo informaram as representantes da
empresa, e até a quarta-feira os

funcionários terão uma resposta sobre a gratificação. O Sindicato espera que o acordo seja
cumprido.
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Quebrança
total neste
mês. Dia 28
Para garantir a
camisa, baixe o app
Bancários Bahia
redação
imprensa@bancariosbahia.org.br

Carnaval também tem espaço
para protesto. Como já é tradição,
o Sindicato da Bahia abre a maior
festa de rua do planeta com a Lavagem do Beco das Quebranças,
na quinta-feira, 28 de fevereiro.
Sem corda, o bloco dos bancários
sai da frente do SBBA, nas Mercês,
em desfile pelo circuito Osmar.
As camisas da folia estão sendo
confeccionadas e devem chegar
nos próximos dias. Para solicitar,

o associado deve baixar o aplicativo Bancários Bahia e realizar o pedido, na seção Promoções.
Na 23ª edição, a Lavagem vem
com tema muito pertinente Resistência na Folia, fazendo, em
meio à farra momesca, manifestações contra os retrocessos
impostos aos trabalhadores brasileiros e as ameaças que estão
vindo. Mas sempre com muita
irreverência e alegria.
Bancários e os foliões que passarem pela avenida Sete de Setembro podem participar. A concentração é às 18h. A lavagem
terá baianas com muita água de
cheiro, para abrir os caminhos de
2019, e também o som da fanfarra, para embalar o cortejo.
manoel porto - arquivo

Lavagem do Beco das Quebranças leva resistência para a folia momesca

SAQUE
HISTÓRICO Os dados oficiais desmascaram completamente o tal déficit da Previdência. Em 2017, o setor, conforme os números do próprio governo, ficou deficitário
em R$ 268,8 bilhões. No entanto, no mesmo ano, segundo
o BC, foram pagos R$ 392 bilhões de juros da dívida aos
bancos. É questão de prioridade. As elites nativas sempre
preferiram os banqueiros do que os trabalhadores, do que
o povo. É histórico.
CARA-DE-PAU Escandaloso. O governo Bolsonaro só

se preocupa em satisfazer o mercado. O ministro Gustavo
Bebianno, da Secretaria-Geral, teve a cara-de-pau de dizer
que se a reforma da Previdência não for aprovada conforme
o projeto da equipe econômica, “o avião vai cair” por não
suportar o “peso”. Ele poderia deixar a aeronave bem mais
leve se cobrasse a dívida de quase R$ 500 bilhões das grandes empresas.

EXCLUSÃO Especialista na área, a professora Denise

Gentil, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro),
chama atenção para o fato de o trabalhador informal ficar
proibido de se aposentar, com a extinção do regime de repartição prevista na reforma da Previdência do governo
Bolsonaro. Hoje, segundo o IBGE, 40% dos trabalhadores
brasileiros estão na informalidade.

NEXO Muito coerente a interpretação de Lula sobre o go-

verno Bolsonaro. O ex-presidente disse que, na Economia,
Guedes produz pobres em alta escala com as privatizações
e extinção de direitos, enquanto na Justiça Moro trata de
exterminá-los com o projeto que autoriza a polícia a atirar
para matar. É o Estado policial.

CERTÍSSIMOS  Cada vez mais poderosos, os militares
também têm se mostrado os mais lúcidos dentro da salada
de forças de direita e extrema direita que compõe o governo
Bolsonaro. Agora mesmo, desautorizaram o chanceler Ernesto Araújo, que havia se comprometido com os Estados
Unidos, e negaram qualquer participação brasileira na Venezuela, nem mesmo em ajuda humanitária. Temem envolver o Brasil em uma guerra. Certíssimos.

Chame Gente estreia no Teatro Raul Seixas Inscrições para o
Futsal dos Bancários
Fevereiro é mês de Carnaval. E nesse clima de folia estreia, hoje, a peça Chame Gente,
às 19h, no Teatro Raul Seixas, que se transformará em um boteco, recriando a atmosfera deste universo boêmio e carnavalesco.
A peça une música, teatro, poesia, protesto e folia. Chame Gente mergulha na
música baiana e brasileira para contar estórias para lá de interessantes.
O espetáculo fica em cartaz no Teatro
Raul Seixas nos dias 7, 9, 14 e 16 de fevereiro (quintas e sábados), sempre às 19h.
O valor do ingresso é de R$ 20,00 e 10,00
(meia e inteira).

Já está na hora de tirar a chuteira do armário e preparar o aquecimento para o
Campeonato de Futsal dos Bancários. A
competição está chegando e as inscrições
estão abertas. Reúna os colegas que adoram
um bom jogo e inscreva o time.
É só entrar em contato com o Departamento de Esportes, pelo número de telefone
(71) 3329-0324 e falar com Marcos Bocão
ou José Nelson. Todas as equipes são bem
vindas, inclusive as que nunca estiveram no
campeonato. As vagas são limitadas, então
não perca tempo. Corra e se inscreva.

