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A virtualidade bandida
digitais disparam. Como sempre,
os prejuízos, ao invés de caírem
na conta dos banqueiros, vão para
os clientes. Página 3
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Enquanto os ataques às agências
bancárias têm redução em
decorrência da pandemia causada
pelo novo coronavírus, os golpes

Golpes virtuais dispararam com a pandemia da Covid-19 e mais de 10 milhões de pessoas tiveram dados bancários roubados no primeiro semestre

Com o Sindicato,
vitória garantida

O 13º salário será
bem contadinho
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Mais uma vitória contra a Caixa
Ao lado do Sindicato,
bancários garantem direitos
RENATA ANDRADE
imprensa@bancariosbahia.org.br

ACABOU de sair mais uma execução da ação
do Sindicato dos Bancários da Bahia contra
a Caixa sobre o processo de quebra de caixa
para tesoureiros. O pagamento, que corresponde ao processo 130-97.2019.5.05.0021,
contemplará beneficiários com nomes iniciados com letras de R a T.
A partir de hoje, os substituídos podem
solicitar, através do e-mail juridico@bancariosbahia.org.br, os recibos para rece-

ber o valor indicando
a conta para a transferência. Mas, o Departamento Jurídico também
vai entrar em contato com os beneficiários
através dos números cadastrados no Sindicato.
A lista e os valores são
menores do que foi apresentado na execução.
Por isso, o pagamento
refere-se ao valor incon- Na Justiça, Sindicato garante vitória contra a Caixa. Vale a pena acreditar
troverso, aquilo que foi
reconhecido pelo banco. Quer dizer, que o conquista do Departamento Jurídico do Sinprocesso tramita até determinação defini- dicato, que já beneficiou milhares de bancátiva do valor pela Justiça. Esta é mais uma rios de todos os bancos nos últimos anos.

Pela antecipação de parte
da PLR no Banco do Brasil
COM a assinatura do acordo aditivo de trabalho do Banco do Brasil, na sexta-feira
passada, a empresa tem até 10 dias úteis
para pagar a parcela da PLR (Participação
nos Lucros e/ou Resultados). O movimento
sindical enviou ofício à direção da instituição pedindo antecipação do benefício.
Normalmente, o BB realiza o pagamento aos funcionários no mesmo dia em que
libera os dividendos aos acionistas. Em
um momento de crise por conta da pandemia causada pelo coronavírus, é fundamental que os trabalhadores tenham acesso ao dinheiro o quanto antes.

Reunião com o Itaú
OS TRABALHADORES do
Itaú têm um encontro marcado hoje, às 14h30 com a direção da empresa. Na reunião
será definido o calendário de
negociações para discutir emprego, retorno ao trabalho e
banco de horas.
Após o fim da campanha
nacional, o debate sobre demandas específicas do banco
serão retomados. Durante as
negociações, os funcionários
conquistaram a extensão do

CHARGE DO DIA

teletrabalho até o fim de janeiro 2021 e a reabertura de
agências para diminuir o f luxo pessoas nos locais.
“Temos uma pauta extensa para discutir. Precisamos
de respostas para questões
como saúde, retorno do grupo de risco e outras que estavam paradas aguardando as
negociações da CCT”, destaca a diretora da Federação dos
Bancários da Bahia e Sergipe,
Andreia Sabino.
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HOJE, às 10h, acontece a assinatura do acordo específico entre
a Comissão de Empresa dos
Funcionários do Banco do Nordeste e a direção da instituição.
A resolução que mantém os direitos conquistados terá transmissão para todas as bases.
O reajuste nos salários para os
bancários do BNB ficou de 1,5%
mais abono de R$ 2 mil, seguindo
a regra estipulada pela Fenaban
(Federação Nacional dos Bancos).
Os trabalhadores ainda terão outros direitos, como a correção,
pelo INPC, do vale refeição, vale
alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio creche/babá.
Quanto a PLR, o aditivo garante a renovação do acordo próprio,
com distribuição limitada a 25%
do valor destinado à distribuição
dos dividendos do exercício. O benefício sai no dia 19 de setembro.
Durante as negociações, a direção do BNB se posicionou
quanto ao Promova-se, processo de seleção interna, firmando
o compromisso de trazer mais
transparência quanto a divulgação dos métodos utilizados. Outra conquista importante foi o
comprometimento da empresa
em criar um Grupo de Trabalho
sobre teletrabalho, além de aumentar de 70% para 100% o patrocínio da educação formal.

Ataques a bancos caem.
Golpes digitais crescem
Ocorrências reduzem
37%. Já os roubos
pela web sobem 43%

Povo sofre com
os ataques. Seja
físico ou virtual

ANGÉLICA ALVES
imprensa@bancariosbahia.org.br

A PANDEMIA causada pelo
novo coronavírus modificou a
rotina das pessoas. Por conta do
isolamento social em decorrência da crise sanitária, os clientes
que costumavam ir às agências,
começaram a usar mais os canais digitais para as transações
bancárias.
O novo comportamento reduziu a circulação de dinheiro nas unidades e, consequentemente, o número de ataques
a bancos. A queda no primeiro
semestre foi de 37% em todo o
país, segundo a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos).
Foram registados 36 assaltos
entre janeiro e junho. No mesmo período de 2019, foram 57.
Os ataques a caixas eletrônicos
também diminuíram. Passaram de 353 no primeiro semestre de 2019 para 253 em 2020.
Recuo de 28%. No entanto, a
redução não é pelo aumento de
investimento em segurança.
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Acordo aditivo
do BNB será
assinado hoje
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Os roubos migraram para
a web. Com mais transações –
74% foram realizadas por meio
dos canais digitais – as quadrilhas especializadas fizeram a

festa. O índice de ataques virtuais cresceu 43% no período, segundo o DFNDR lab, laboratório especializado em segurança
digital da PSafe.

Bradesco vai fechar agências. Prejuízo
COM o nome de incorporação ou fusão, o Bradesco
anunciou o fechamento de 400 agências por todo o
país, mesmo com lucro de R$ 7,626 bilhões no primeiro semestre de 2020. Na lista, algumas na Bahia.
O banco pretende encerrar a atividade de unidades
em Salvador, Camaçari, Ilhéus e Itabuna.
Segundo a empresa, haverá migração das contas e
dos funcionários das agências fechadas para outras.
Na prática, significa a eliminação de um local de atendimento à sociedade e menos opções para os clientes.
A situação é preocupante. O movimento sindical acredita que o fechamento das agências vai resultar em mais demissões. Em um ano, o Bradesco
cortou 2.411 postos. A COE (Comissão de Organização dos Empregados) cobra reunião há um tempo para discutir o assunto, mas ainda não obteve
resposta sobre uma possível data para o encontro.
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O 13º salário vai
ser bem raquítico
Contrato suspenso
e salário reduzido
influenciam no valor
ANGÉLICA ALVES
imprensa@bancariosbahia.org.br
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MILHÕES de brasileiros vão receber o 13º salário bem enxuto
neste ano, para piorar ainda mais
a situação das famílias, que têm
de fazer mágica para sobreviver com o aumento do custo de
vida, principalmente os preços
dos produtos nas prateleiras do
supermercado. Os trabalhadores
que tiveram o contrato de trabalho suspenso ou a jornada reduzida por conta da pandemia da
Covid-19 serão prejudicados.
A suspensão de contratos e redu-

ção do salário e jornada por até seis
meses foram permitidos por meio
da MP 936. Ao invés de estabelecer
uma política eficaz de proteção ao
trabalhador, o governo Bolsonaro
maquiou o problema.
Dessa forma, o período que o
empregado estiver na modalidade
não será computado, o que levará à
redução do benefício em 2020, caso
não tenha trabalhado, ao menos, 15
dias de cada mês.
Se a suspensão for realizada pelo
prazo máximo de 180 dias, o cidadão receberá metade do benefício.
Vale destacar que mais de 16 milhões de acordos foram feitos entre
abril e agosto em todo o país, segundo o Ministério da Economia.
A primeira parcela do 13º tem de
ser paga até 30 de novembro e segunda até 20 de dezembro.

SAQUE
SUPREMO Hoje, o ministro Dias Toffoli passa a

presidência do STF para Luiz Fux. A mudança ocorre em momento delicado da vida nacional. A extrema direita, comandada por Bolsonaro, usa todo o
poder que tem para manipular as instituições. Quer
normatizar caminhos para o controle total do Estado. Resumindo: excepcionalidades, restrição das
liberdades e corte de direitos.

RESERVA O Supremo Tribunal Federal que o minis-

tro Luiz Fux assume hoje tem sido o principal caminho
da resistência democrática não só para reconquistar,
mas garantir o mínimo que ainda resta do Estado de
direito, deformado após o golpe jurídico-parlamentar-midiático de 2016. Com a oposição fragilizada, devido
adesismos e divisões, só resta o STF.

DESORDEM Após seis anos de investigação sem
encontrar nem sequer uma prova para amparar a
condenação de Lula, agora a Lava Jato parte para
cima de Cristiano Zanin, advogado de defesa do ex-presidente, cujo escritório sofreu busca e apreensão da PF. Brasil, país onde governador é afastado
por decisão monocrática e ministro do STF quer o
fim do in dubio pro reo.

INTERLIGAÇÃO Em um país onde o presidente da

Suprema Corte, Dias Toffoli, considera democrático
o governo Bolsonaro, tido internacionalmente como
neofascista, não há como considerar censura a Justiça
proibir a Globo de noticiar o esquema de rachadinha de
Flávio Bolsonaro e mandar apagar reportagens do GGN
sobre a escandalosa negociata entre o BTG e o BB.

DESASTRE Bolsonaro quer acabar com as rela-

Neste ano, o 13º salário dos trabalhadores será bem magro, contado nas moedas

População mais carente
ainda está desassistida
AS FAMÍLIAS carentes com
contrato no Minha Casa Minha Vida para a Faixa 1 (renda
mensal de até R$ 1,8 mil) continuam desassistidas. Há mais
de um mês aguardam a aprovação pelo Senado do projeto de
lei 795/2020, que suspende por
seis meses as parcelas do financiamento habitacional da parte
mais vulnerável da população.
Pelo PL, as parcelas poderão
ser pagas após o fim do prazo,

sem cobrança de juros de mora.
No atual cenário que o país se
encontra com desemprego alto
e a falta de renda, muitos brasileiros não têm condições nem
de bancar despesas mensais,
como alimentação, água e luz.
Mas, o governo de Jair Bolsonaro não faz nada para amenizar a crise que atinge boa parte da população, especialmente
durante a pandemia causada
pelo novo coronavírus.

ções salariais, como diz Luiz Gonzaga Belluzzo. “É
muito grave, pois vamos retornar ao regime de contrato de trabalho anterior à revolução industrial, o
putting-out, em que se pagava por hora ou por peça”.
A opinião é de um economista heterodoxo, professor titular do Instituto de Economia da Unicamp.

Ernesto Marques assume a ABI
O JORNALISTA e radialista Ernesto Dantas Araújo Marques,
52 anos, assume hoje a presidência da Associação Bahiana
de Imprensa. Pela primeira
vez, a ABI, que congrega representantes das empresas de
comunicação e profissionais,
terá um presidente oriundo da
classe trabalhadora.
Ernesto Marques, que trabalhou por longo tempo nas TVs
Bahia e Aratu, foi presidente, no
período de 1996 a 2002, do Sindicato dos Radialistas da Bahia.
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Ernesto Marques, presidente da ABI

