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Cronograma da 
antecipação da 
PLR dos bancários

Preço de primeiro 
lote da corrida 
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O PAQ é 
desmonte

o BB anunciou 
mais um PaQ, 
parte do processo 
de desmonte do 
banco. o Plano 
de adequação 
de Quadros 
prevê extinção 
de funções, 
cortes de postos 
de trabalho, 
fechamento 
de agências e 
departamentos. o 
sindicato realiza 
reunião com os 
funcionários da 
instituição, na 
segunda-feira, às 
18h, no auditório 
da entidade. 
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Hoje é Dia de Luta contra a reestruturação do BB. sindicato fala sobre o assunto, na segunda, às 18h, na entidade

MaNoEl PoRTo
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Benefício é uma conquista 
histórica, fruto de muita luta 
aNa BeaTRiZ LeaL
imprensa@bancariosbahia.org.br

Fundado em 30 de outubro de 1939. 
Edição diária desde 1º de dezembro de 1989 Fundado em 4 de fevereiro de 1933

O BANCÁRIO

Vem aí a primeira 
parcela da PLR
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apesar das contratações, número de empregados é insuficiente na Caixa

PIONEIRA, a categoria bancária foi a pri-
meira a conquistar a PLR em Convenção 
Coletiva de Trabalho, em 1995. Graças ao 
acordo bianual, o benefício está garanti-
do até 2020. O cronograma de pagamento 
da primeira parcela, em alguns bancos, já 
está previsto.

Bradesco, Itaú e Santander antecipam a 
primeira parcela da PLR até 20 de setem-
bro e a segunda até 3 de março de 2020. 
Na Caixa, o primeiro pagamento acontece 
até 30 de setembro e o segundo, até 31 de 
março de 2020.

No Banco do Brasil, a PLR sai até 10 dias 
uteis após a distribuição de lucros e divi-
dendos aos acionistas. Em geral, os paga-
mentos acontecem em setembro e março. 

No BNB, o benefício é pago no mês pos-
terior à realização da assembleia geral do 
banco e depois do pagamento dos dividen-
dos aos acionistas.

Para saber o valor exato da PLR é neces-
sário que os bancos divulguem o lucro, pois 
o benefício é calculado de acordo com o re-
sultado. A parte fi xa, prevista no acordo, 
será reajustada pelo INPC acumulado entre 
setembro de 2018 e agosto de 2019, acres-
cido de 1% de aumento real. Mesmo índi-
ce de reajuste dos salários e outras verbas, 
como vales, auxílios e gratifi cações. O mes-
mo acontece com os programas próprios de 
cada banco.

A PLR é um dos muitos exemplos da luta 
do movimento sindical por melhorias para 
a categoria. Diante da atual conjuntura, de 
perda de direitos, é fundamental que os tra-
balhadores caminhem lado a lado com os 
sindicatos. Importante ressaltar que, gra-
ças ao acordo fechado em 2018, até agora, a 
categoria bancária é a única com aumento 
real de salário garantido para este ano. 

Novos empregados da 
Caixa tomam posse
O SINDICATO dos Bancários da 
Bahia participou da Semana de 
Integração, em que foram em-
possados cerca 30 novos fun-
cionários da Caixa aprovados 
no concurso de 2014. A maioria 
dos bancários é PCDs (Pessoas 
com Defi ciência) e a convocação 
é fruto da luta dos sindicatos do 
país inteiro, que apresentaram 
requerimento ao MPT (Minis-
tério Publico do Trabalho) para 
que houvesse o cumprimento 
da lei de cotas 8.213/91. 

Apesar das contratações, o 
número ainda é insufi ciente. 
Portanto, a luta continua para 
que o banco acelere as convo-
cações. Na posse, realizada na 
quarta-feira, o presidente do 

SBBA, Augusto Vasconcelos, 
apresentou aos novos funcioná-
rios o histórico de lutas dos tra-
balhadores da Caixa que con-
quistaram a Convenção Coletiva 
e o Acordo Coletivo de Trabalho, 
referência em todo país, simbo-
lizando a força da unidade dos 
bancários. Mas, os benefícios es-
tão ameaçados diante das tenta-
tivas de desmonte da empresa. 

Os novos funcionários já sen-
tem os refl exos por não terem di-
reito ao Saúde Caixa, por conta 
da resolução 23 da CGPAR, que 
impede a adesão de novos em-
pregados ao plano de saúde das 
estatais. Também esteve presen-
te na Semana de Integração o di-
retor da Feeb, Wagner Soares. 

santander da 
Vitória fechado
PELO quarto dia consecutivo, o Santan-
der do Corredor da Vitória permaneceu 
fechado. A empresa é negligente com a 
segurança da unidade e ainda desrespeita 
uma lei municipal. Enquanto houver des-
caso, o local vai continuar sem funcionar.

O banco tenta usar todos os artifícios 
possíveis para reabrir a unidade, trans-
formada em PA (Posto de Atendimento). 
Mas, a população está com o Sindicato. 
Não dá para o estabelecimento funcionar 
sem porta giratória.

O equipamento foi retirado com a des-
culpa de que o local não funciona mais 
como agência e, sim, PA. A empresa ainda 
descumpre uma lei municipal de 2001 que 
obriga as agências bancárias da cidade a te-
rem o dispositivo de segurança. Para com-
pletar, quer tirar os vigilantes do local. 

O próximo passo dos diretores do Sin-
dicato da Bahia e da Feeb será procurar 
os órgãos competentes, como Polícia Fe-
deral, Prefeitura e Ministério Público, 
para que a legislação seja respeitada, as-
sim como os bancários e os clientes. 

joão ubaldo
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sBBa debate o tema 
segunda-feira, às 18h
ReNaTa aNDRaDe 
imprensa@bancariosbahia.org.br

Os impactos da reestruturação

A REESTRUTURAÇÃO anun-
ciada pelo Banco do Brasil é 
preocupante e o movimento 
sindical cobra transparência 
nas informações. Para tratar 
sobre o PAQ (Plano de Adequa-
ção de Quadros), o Sindicato 
dos Bancários da Bahia realiza 
reunião com os funcionários da 
instituição, na segunda-feira, às 
18h, no auditório da entidade. 

Informações do banco apon-
tam que 710 agências serão im-
pactadas em todo o país, sen-
do que 634 cairão de nível e 76 
aumentarão. O BB classifi ca as 
unidades em quatro níveis: A, B, 

C e D. Os locais rebaixados vão 
perder funcionários e o salário 
do gerente será reduzido. Have-
rá ainda aumento no número de 
dotações em 1.505 agências e re-
dução em 1.765 unidades. 

Sobre a PSO, o BB informou 
que será redimensionada. A 
medida já afeta a rede de caixas. 
Na Bahia, 29 agências viraram 
PAAs (Postos de Atendimen-
to Avançado), acabando com a 
função de gerente geral nessas 
unidades. Agora, os profi ssio-
nais terão de ser realocados. 

Cinco PAAs foram transfor-
mados em agências e mais duas 
outras unidades bancárias fo-
ram abertas na modalidade em-
presas. Uma em Itabuna e outra 
em Vitória da Conquista. Qua-
tro agências subiram de nível e 
20 desceram e duas funções fo-
ram extintas na PSO (Platafor-

BB lucra R$ 8,6 bilhões. 
Por isso está à venda 
EM MEIO ao anúncio de rees-
truturação do Banco do Bra-
sil, cuja previsão é extinguir 
funções, cortar vagas e fechar 
agências e departamentos, a 
instituição divulga a lucrativi-
dade do semestre. E foi gorda. 
O lucro líquido ajustado somou 
R$ 8,679 bilhões, elevação de 
38,5% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2018.

O resultado é refl exo da re-
dução de custos, decorrente da 
queda de 87% dos gastos com 
operações de empréstimos, ces-
sões e repasses, além do recuo 
de despesas de recursos capta-
dos no exterior.

Outro fator que infl uenciou 
no aumento da lucratividade foi 
a utilização de créditos tributá-
rios. No semestre, o BB desem-
bolsou R$ 1,6 bilhão a menos 
com tributação sobre o lucro.

Se a instituição pagasse em 

impostos os cerca de R$ 1,45 
bilhão que deixou de fazer, o 
lucro teria crescido muito me-
nos. O índice seria de 12,8%. A 
rentabilidade do banco atingiu 
14,9%, ante 11,5% em igual pe-
ríodo de 2018.

As receitas com tarifas e 
prestação de serviços aumenta-
ram 6,6% e totalizaram R$ 14,2 
bilhões no primeiro semestre. 
Somente com esse valor, a em-
presa cobre 126% do total de 
despesas de pessoal, inclusive, 
a PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados).

Quadro em queda 
Apesar do resultado para lá de 

positivo, o BB fechou 1.507 pos-
tos de trabalho, 399 nos últimos 
três meses. O número de fun-
cionários chega a 96.168. Tam-
bém encerrou as atividades de 48 
agências. Tremenda incoerência. 

ma de Suporte Operacional).
As informações foram repas-

sadas pela Superintendência Es-

tadual, em reunião solicitada 
pelo Sindicato, para tratar dos 
impactos na Bahia. 

Funcionários conhecem 
os resultados da Previ
NESTA sexta-feira, os funcioná-
rios do Banco do Brasil conhe-
cerão os resultados atualizados 
do Previ Futuro e do Plano 1. Os 
números serão apresentados pela 
diretora eleita de Planejamento 
da Previ, Paula Goto, no auditó-
rio BB, no prédio do Comércio.

A reunião sobre o Previ Fu-
turo começa às 9h e entre 10h 
às 10h30 será aberto o momen-

to para perguntas e respostas. 
Os resultados do Plano 1 serão 
apresentados a partir das 11h30 
para os participantes e às 12h30 
serão tiradas as dúvidas.

A equipe especializada do 
Previ Itinerante ainda presta 
esclarecimentos sobre contri-
buições, benefícios, cadastro, 
pecúlio, empréstimo simples e 
fi nanciamento imobiliário. 

Dia de Luta contra o PAQ. Hoje
ESTA sexta-feira é o Dia Nacio-
nal de Luta contra a reestrutu-
ração anunciada pelo Banco do 
Brasil. O chamado PAQ (Plano 
de Adequação de Quadros), 
prevê a extinção de funções, re-
dução de postos, fechamento de 
agências e departamentos.

Em todo o país, os funcio-
nários fazem mobilizações. Na 

Bahia, acontecem protestos em 
diversos municípios, inclusive 
Salvador. A orientação é para 
que todos usem preto.

Defi nido na 21ª Conferência 
Nacional dos Bancários, o Dia 
Nacional de luta contra rees-
truturação no Banco do Brasil 
integra o calendário de luta em 
defesa dos bancos públicos. 

Conferência Nacional tomou a decisão de ampliar luta contra o PaQ 
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SAQUE

CORRIDA DOS BANCÁRIOS

Preços promocionais 
somente até domingo
Rose Lima
imprensa@bancariosbahia.org.br

Não fique de fora dessa. Corra

VITÓRIA Muita gente bem informada e formada das forças 
progressistas acha que a decisão de anteontem do STF, de negar 
a transferência de Lula, fortalece a possibilidade de o Supremo 
reconhecer a suspeição de Moro para julgá-lo. É preciso cautela, 
pois o ex-presidente é ponto primordial no projeto neofascista. 
Certo mesmo é que foi uma grande vitória da democracia.

DECISIVO Lula sempre foi o ponto nevrálgico para o suces-
so ou fracasso do projeto neofascista, que se efetiva com o golpe 
jurídico-parlamentar-midiático de 2016. Por isso o regime tem 
ultrapassado todas as barreiras constitucionais para mantê-lo 
preso. Com o governo patinando e a oposição dividida, a extrema 
direita vai mostrar os dentes para não libertá-lo. Só muita luta.

ESCALADA É claro que a transferência foi só uma tentativa de 
retaliação da extrema direita pelo escândalo da Lava Jato e, evi-
dentemente, Lula era o maior alvo a ser atingido. O neofascismo 
morre de medo de vê-lo livre. Sabe que o ex-presidente vai unifi-
car a oposição e colocar o governo no paredão. O episódio reafir-
ma o endurecimento do regime. Está demais. Precisa de um freio.

LAMA Como se não bastassem os escândalos revelados sema-
nalmente pelo Intercept, agora aparece a doleira Nelma Kodama, 
presa em 2014, para também jogar lama na Lava Jato. Disse à 
Band que quem quisesse ser libertado ou ter a pena reduzida 
tinha de fazer delação incriminando Lula. Outra prova de que 
foi um julgamento político, para tirá-lo da eleição.

BROXANTE Nova revelação do Intercept, a conversa de Dallag-
nol com outros procuradores federais, na qual chama Gilmar 
Mendes de “brocha”, é mais uma comprovação do ativismo, da 
partidarização e do deslumbramento na Lava Jato. Na realidade, 
para a nação, para os interesses populares, para a democracia, en-
fim para o Brasil, broxante está todo o sistema de justiça. Lástima.

PRATICAR atividade física faz 
bem para o corpo e para a alma. 
Sobretudo com o ritmo de vida 
do bancário, extremamente es-
tressante. O esporte é uma boa 
forma de atenuar os efeitos da 
rotina puxada. Melhor ainda 
se for praticado entre amigos. 
Uma boa chance de turbinar 
o cérebro, liberar endorfina e 
combater o estresse é na Corri-
da dos Bancários.

O associado ao Sindicato ain-
da tem desconto na inscrição, 
R$ 48,00. Mas, é preciso correr, 
pois a partir de segunda-feira 
vai para R$ 58,00. Os demais 
corredores pagam R$ 62,00 no 
primeiro lote. Depois, o preço 

será de R$ 72,00. Acesse o site 
bancariosbahia.org.br, clique no 
link na parte superior da página 
eletrônica e se inscreva. Depois 
é só preparar para o tão espera-
do dia da prova.

A Corrida dos Bancários 
acontece em 25 de agosto. En-
tão, dá tempo de “chegar che-
gando” e ainda concorrer a prê-
mios em dinheiro. Mas aí só 

para quem correr na modalida-
de de 8,2 quilômetros.

O bancário sindicalizado que 
cruzar a linha de chegada em 
primeiro lugar ganha R$ 400,00 
(categorias masculino e femini-
no). O segundo lugar masculino 

Bola em campo no society 
a partir de domingo
A ESPERA acabou. No domin-
go, às 8h45, o juiz apita e dá iní-
cio ao Campeonato de Futebol 
Society dos Bancários. Os jogos 
acontecem na Asbac, Pituba. 

Na primeira partida, o Pres-
são Vip, campeão da edição de 
2018, pega o Ressaca. Depois, às 
10h30, a bola rola entre Linha 8, 
segundo colocado no campeo-
nato passado, e Coroas. 

Vale lembrar que na primeira 
fase as equipes jogam dentro da 
própria chave. Todas as regras 
foram definidas em arbitral, re-
alizado no dia 22 de julho, com 
os representantes dos times.  

Fazem parte da Chave A: 
Pressão Vip, Elite, Ressaca, Re-
velação e Dólar. Já a Chave B 
tem os times Linha 8, Coroas, 
Cash e Cartola. 

leva R$ 300,00 e feminino R$ 
350,00. Já o terceiro lugar mas-
culino recebe R$ 200,00 e femi-
nino R$ 300,00.

Os demais participantes tam-
bém podem levar prêmios em 
dinheiro. O primeiro lugar re-
cebe R$ 200,00. O segundo, R$ 
150,00 e o terceiro, R$ 100,00. 
Os valores valem para masculi-
no e feminino.

Ainda tem outra modalida-
de, de 4,5 quilômetros. Para 
ninguém ficar de fora mesmo. 
Vale até chamar os amigos e fa-
miliares. Agora marque o horá-
rio para não perder. A largada 
acontece às 7h, do Parque Cos-
ta Azul. Os corredores passam 
por um trecho da orla, entram 
na avenida Magalhães Neto e 
retornam pelo Costa Azul. 

o primeiro jogo do society acontece no domingo, às 8h45, na asbac

a Corrida dos Bancários, tradicional prova de salvador, acontece no dia 25 

joão ubaldo – aRQuIVo
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