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PRÊMIO ALICE BOTTAS

Suspensa a plenária dos bancários Na memória. 
No coração
A emoção tomou conta do Prêmio 
Alice Bottas, ocorrido na quinta-feira. 
Uma noite para ficar na memória e no 
coração. O Sindicato homenageou 
oito mulheres inspiradoras. Página 2

Em meio ao avanço dos casos do novo 
coronavírus, o Sindicato dos Bancários da 
Bahia suspendeu a plenária, marcada para 
hoje, que deveria tratar da participação 
da categoria no Dia Nacional de Luta. As 
manifestações estavam agendadas para 
quarta-feira, em todo o país.

Na 6ª edição, Prêmio Alice Bottas homenageia oito mulheres que se destacaram nas suas áreas de atuação. Noite foi marcada por forte emoção 

JOÃO UBALDO
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Empoderamento 
feminino deu o tom 
da noite de festa
ANA BEATRIZ LEAL
imprensa@bancariosbahia.org.br

Um novo olhar 
sobre a mulher 
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UM novo olhar sobre a mulher 
e os desafios de viver em uma 
sociedade machista. Oito mu-
lheres que contrariaram as es-
tatísticas, ocupando os espaços 
e que fazem a diferença recebe-
ram o Prêmio Alice Bottas, na 
quinta-feira, no Museu de Arte 
da Bahia. A noite foi de emo-
ções, reflexões e muita festa. 

CRAQUE de bola e recordista nos campos, 
a jogadora da Seleção Feminina de Futebol, 
Miraildes Maciel Mota, conhecida como For-
miga, foi a primeira homenageada da noite.  

Quem recebeu o troféu na categoria Es-
porte em nome de Formiga foi a sua treina-
dora Dilma Mendes. A atleta, que está na 
França para compromissos profissionais, 
mandou um vídeo agradecendo o prêmio. 

Na categoria Bancária foi premiada a 
presidente do Sindicato dos Bancários de 
Feira de Santana, Sandra Freitas. "É uma 
emoção muito grande estar aqui represen-
tando a categoria, que muito me orgulha, 
mas que sofre tanto com assédio moral e 
sexual. Ainda somos discriminadas. Até 
mesmo os nossos salários são menores do 
que os dos homens", denunciou. 

Na categoria Ciência a escolhida foi a pro-
fessora e diretora da Fiocruz, Marilda Gon-
çalves. "Fazer ciência no Brasil é muito difí-
cil. O mais importante é a gente modificar 
através dela a vida das pessoas. Eu acho que 
esse reconhecimento, esse prêmio, é dar o 
valor que a mulher merece", ponderou. 

O empoderamento feminino também foi 
destaque na fala da jornalista e professora 
Malu Fontes (Comunicação). Para ela, é ne-
cessário ter a consciência do papel de mu-
lher. "Todos os dias temos de brigar pelo di-
reito de falar. Se o homem pode falar e fazer 
o que quiser, a gente também pode". 

Quem faz "barulho" dentro e fora dos pal-
cos é a maestrina da Banda Didá, Adriana 
Portela (Cultura). "A Didá é uma representa-
tividade feminina construída a partir da ideia 

de uma mulher a percutir um tambor", disse. 
Na categoria Justiça, a vice-presidente 

da OAB-BA, Ana Patrícia Leão, disse que 
“o meu grande desafio é ser uma dirigente 
de Ordem, não para ser uma bandeira, um 
rosto feminino e uma fotografia, um de-
grau para que alguém suba nas minhas cos-
tas utilizando o discurso da mulher”. 

"Eu descobri que ser a 'ovelha negra' não 
tem nenhum problema. Quando você nasce 
na realidade da periferia, nascer 'ovelha ne-
gra' é a solução, disse Gabriela Mel.

Na Segurança, o destaque foi para a major 
Ana Fausta. "A gente tem de correr atrás, ir na 
contramão mesmo, botar a cara para bater. É 
muito fácil comandar homens machistas, os 
homens são previsíveis, o que realmente inco-
moda é mulher com pensamento machista". 

À frente do Departamento de 
Gênero, a diretora do Sindicato 
dos Bancários da Bahia, Mar-
tha Rodrigues, considera um 
pioneirismo do SBBA realizar 
o prêmio e, assim como Alice 
Bottas, em 1934, fazer da mu-
lher a protagonista da sua pró-
pria história. 

Para o presidente do Sindi-
cato, Augusto Vasconcelos, “o 
prêmio se consolidou como uma 
das principais criações voltadas 
para mulheres do nosso Estado. 
Ao longo de 6 anos, já homena-
geamos 48 pessoas de diversas 
categorias, qualificadas e com-
prometidas com as suas áreas”.

O que dizem as homenageadas do prêmio

Para a diretora Martha Rodrigues, o prêmio é a valorização da mulher

Em seis anos, o Prêmio Alice Bottas já homenageou quase 50 mulheres

Após a entrega 
dos troféus, 
um coquetel foi 
servido para os 
convidados

FOTOS – JOÃO UBALDO
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Casos de coronavírus 
sobem e preocupam 

Comando cobra comitê

RENATA ANDRADE
imprensa@bancariosbahia.org.br

PREOCUPADO com o aumen-
to de casos de coronavírus no 
Brasil, o Comando Nacional 
dos Bancários cobra da Fe-
naban (Federação Nacional 
dos Bancos) a criação de um 
comitê bipartite de crise para 
acompanhamento e a imple-

mentação de uma comunica-
ção preventiva em todos os 
locais de trabalho. 

O foco principal são os gru-
pos de risco, como idosos, ges-
tantes, diabéticos e doentes 
cardíacos. O Comando também 
quer saber sobre os planos de 
contingência das empresas para 
o caso de propagação do vírus. 
O movimento sindical solicita 
um posicionamento para evitar 
a divulgação de notícias falsas 
nas redes sociais. 

O texto do Comando chama 

atenção para o aumento no nú-
mero de casos de coronavírus o 
mundo, inclusive por te feito a 
OMS (Organização Mundial da 
Saúde) decretar o status de pan-
demia. Ainda foi solicitada an-
tecipação da campanha de vaci-
nação contra a gripe.

A quantidade de pessoas in-
fectadas não para de crescer, o 
que gera maior apreensão en-
tre a sociedade. O Brasil possui, 
pelo menos, 151 casos confir-
mados de Covid-19 até o início 
da tarde de sexta-feira. 

Melhorias em 
plano dental 
do Bradesco 

UMA reivindicação antiga 
dos funcionários do Bra-
desco foi atendida, final-
mente. O banco emitiu um 
comunicado aos bancários 
informando melhorias no 
plano dental. A cobran-
ça vinha sendo feita pela 
COE (Comissão de Orga-
nização dos Empregados) 
desde 2018.

Entre as mudanças do 
banco, o aumento da ta-
bela de reembolso para 
2 vezes, a redução da co-
participação de 50% para 
30% nos procedimentos 
de prótese cobertos pelo 
plano contratado e a co-
bertura de documentação 
ortodôntica (com partici-
pação de 30%).

Até o Bradesco anun-
ciar as melhorias foram 
realizadas muitas negocia-
ções. Diversos problemas 
eram relatados pela COE, 
como a redução dos servi-
ços e da rede credenciada, 
dificuldade de aprovação 
de alguns exames, além do 
site desatualizado. Enfim, 
algumas demandas foram 
atendidas.

Santander se cala sobre reivindicações
SILÊNCIO total. Até o momen-
to, o Santander não apresentou 
uma proposta de acordo especí-
fico com as reivindicações dos 
trabalhadores. A COE (Comis-
são de Organização dos Empre-
gados) cobra a reabertura das 
negociações. 

Na reunião ocorrida entre a 
representação dos bancários e a 
empresa, na última quarta-fei-
ra, o banco seguiu irredutível. 
Nada de avanço. 

Entre as demandas dos tra-
balhadores, a isenção de tarifas 
bancárias e uma linha de crédito 
diferenciada para os funcioná-
rios, o custeio de até duas provas 
de CPA 10 e CPA 20, mesmo em 
caso de reprovação, além de um 

Sindicato entrega carta 
sobre greve dos vigilantes
O SINDICATO dos Bancários 
da Bahia apoia a greve legíti-
ma dos vigilantes, iniciada na 
última terça-feira, e acompa-
nha de perto o andamento e o 
funcionamento das agências no 
período. Preocupada com a ma-
nutenção da integridade física 
dos funcionários e clientes do 
Bradesco, a entidade entregou, 
na sexta-feira, carta à diretoria 
regional do banco. 

Os diretores Elder Perez e 
Nole Fraga entregaram o do-

cumento e prestaram solidarie-
dade aos vigilantes. No texto, o 
SBBA ressalta que as unidades 
que não tiverem a presença dos 
profissionais de segurança de-
vem permanecer fechadas sem 
bancários e sem atendimento 
ao público. 

Qualquer sinistro que acon-
teça nas dependências das agên-
cias será de inteira responsabi-
lidade do Bradesco. Segundo o 
banco, as unidades estão funcio-
nando de forma contingenciada. Diretores Nole Fraga e Elder Perez entregam carta à direção regional 

PPRS (Programa de Participa-
ção nos Resultados do Santan-
der) no valor de R$ 3.658,00. 

A Comissão de Organização 
dos Empregados) segue mobili-

zada e prepara uma série de ini-
ciativas para pressionar o banco 
espanhol a negociar. Todas as 
reivindicações podem ser per-
feitamente atendidas.

Na reunião ocorrida no último dia 4, o Santander não avançou. Enrolação
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O alto escalão vai 
receber R$ 58 bi
ROSE LIMA
imprensa@bancariosbahia.org.br

A farra dos acionistas  

SAQUE

A SALVAÇÃO Ao provocar a suspensão do ato de domingo 
passado, em defesa do fechamento do Congresso e do STF, o 
coronavírus pode ter salvo Bolsonaro e muitos outros neofascis-
tas. Quem comparecesse iria responder legalmente e no plano 
político a tendência era uma mobilização pífia. O povo sabe que 
o governo vai mal por si próprio. Não engana ninguém.

MAIS CLAREZA Tudo bem que alarmismo é de uma irres-
ponsabilidade criminosa, mas também não se pode esconder in-
formações da sociedade, sob pena de prejudicá-la na prevenção 
e combate ao coronavírus. Finalmente, qual é mesmo o alcance 
e o perigo desse novo mal que afeta a humanidade? Qual e como 
pode ser feito um esforço global para contê-lo? E a origem?

BEM PIOR De nada adianta pedir calma e dizer que não há mo-
tivo para pânico, se a sociedade vê, a cada dia, no mundo todo, sus-
pensão de jogos, congressos, festas e eventos diversos por causa do 
coronavírus. No Brasil, o neofascismo e a democracia cancelaram 
atos marcados para o fim de semana. O de quarta-feira também 
não vai acontecer. A desinformação, sim, causa histeria.

É GRAVÍSSIMA A Rússia e o Irã já tinham feito a denúncia 
e agora é a China, país onde surgiu a doença, a acusar o governo 
dos Estados Unidos de terem provocado o coronavírus, através 
de terrorismo biológico na disputa pela hegemonia mundial. A 
acusação é gravíssima, pois atinge toda a humanidade. 

NADA SABIA A nova revelação do Intercept, após muito 
tempo calado, de que agentes do FBI estiveram no Brasil em 
2015 para organizar a operação Lava Jato, sem conhecimento do 
governo Dilma, reafirma a incompetência do então ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo. Ele é acusado de ter sido negli-
gente com o crescimento do neofascismo, principalmente na PF.

A ECONOMIA brasileira patina 
e o mercado de trabalho sente 
o impacto. Mais de 12 milhões 
de pessoas estão desemprega-
das no país. Sem emprego, pais 
e mães de família recorrem à 
informalidade para sobreviver. 
Para piorar, o governo Bolsona-
ro retira os direitos. Um a um. 

Neste cenário, os bancos ba-
tem recorde de lucro - mais de 
R$ 80 bilhões em 2019. Mas o 
dinheiro não vai para investi-
mentos produtivos. Na verda-
de, boa parte vai parar no bolso 

do pequeno grupo de acionis-
tas. Enquanto milhões vivem 
na miséria e não têm nem um 
prato de comida na mesa, o alto 
escalão dos bancos vai receber 
nada menos do que R$ 58 bi-
lhões em dividendos. A eleva-
ção é de 56,75% ante 2018, se-
gundo a Economática.

O Itaú - maior banco privado 
do país - vai dividir R$ 26,1 bi-
lhões aos acionistas. No Brades-
co, o montante a ser dividido é 
de R$ 17,75 bilhões. BB e San-
tander vão distribuir R$ 7 bi-
lhões, cada um. Paralelamente, 
essas mesmas empresas abusam 
dos juros cobrados aos consu-
midores mesmo com a Selic 
baixa, e investem intensamente 
em tecnologia, abrindo mão de 
boa parte da mão de obra hu-

mana. Os números mostram. 
No ano passado, foram corta-

dos 6.923 mil empregos e fecha-
das 430 agências. 

Dividendos não 
são taxados
PARECE brincadeira. Mas, 
infelizmente, não é. Os R$ 
58 bilhões que os acionistas 
de banco vão receber de di-
videndos pelos lucros obtidos 
em 2019 são isentos de im-
posto de renda. Ou seja, o va-
lor é livre de qualquer taxa.  

Quer dizer, enquanto o 
trabalhador que ganha RS 
1.904,00 paga 7,5% de IR ao 
governo e o que ganha acima 
de R$ 4.664,68, precisa reco-
lher 27,5% aos cofres públi-
cos, os donos de banco ficam 
livre de qualquer taxação.

Se o governo aplicasse es-
ses R$ 58 bilhões distribuídos 
aos acionistas a mesma alí-
quota que aplica aos trabalha-
dores com salários acima de 
R$ 4.664,68, arrecadaria mui-
to mais do que R$ 5 bilhões.

O cenário mostra que o 
sistema tributário brasileiro 
segue privilegiando e prote-
gendo os mais ricos. É o re-
trato fiel do Brasil. Desigual 
e injusto com a população 
mais pobre. 

BPC ampliado. 
Derrubado veto 
de Bolsonaro 
O CONGRESSO Nacional der-
rubou o veto do presidente Jair 
Bolsonaro ao projeto de lei que 
aumenta o acesso ao BPC. O 
Benefício de Prestação Conti-
nuada corresponde a um salário 
mínimo (R$ 1.045,00) e é pago 
mensalmente a idosos e PCDs 
(pessoas com deficiências) com 
renda baixa. 

Pelo projeto aprovado no 
Congresso e que Bolsonaro ten-
tou vetar, um maior número 
de brasileiros poderá solicitar 
o BPC, pois a renda per capita 
sobe para R$ 519,50. Hoje, pela 
atual regra, só idosos acima de 
65 anos e PCDs com renda fa-
miliar per capita inferior a um 
quarto de salário mínimo (R$ 
295,75) têm direito a solicitar o 
benefício. 

No atual cenário do país, 
com a economia mal, desem-
prego elevado e aumento da mi-
séria a cada ano, o BPC se tor-
na ainda mais necessário para a 
população carente. Agora, mais 
pessoas necessitadas terão aces-
sos ao benefício. 


