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Resistência 
pelo Banco 
do Brasil

A população 
necessita do 
auxílio. Logo
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A possibilidade 
da volta do auxílio 
emergencial liga 
o sinal de alerta 
na Caixa. As 
aglomerações 
devem voltar. Por 
isso, o Sindicato 
solicitou apoio da 
Guarda Municipal 
na organização 
das filas. Página 2

Presidente Augusto Vasconcelos

Sinal de alerta

SBBA quer apoio na 
organização das filas
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Filas preocupam e precisam 
de organização. É urgente
RENATA ANDRADE
imprensa@bancariosbahia.org.br

Sindicato pede apoio 
da Guarda Municipal

TEMAS & DEBATES

Propagadores do 
vírus, este crime não 
pode continuar

Álvaro Gomes*
Desde o início da pandemia o Brasil 

enfrenta um grave problema, combater 
a Covid-19 e o negacionismo difundi-
do pelo governo federal e seus seguido-
res. É a luta cotidiana entre os defenso-
res da vida e os propagadores do vírus. 
Diante de uma tragédia, a Organização 
Mundial da Saúde orienta que haja um 
comando geral com informações base-
adas na ciência para evitar perdas hu-
manas, aqui quem deveria cumprir esse 
papel faz o contrário.

Dando continuidade à sua política de 
propagação do vírus, em 25-02-21 quan-
do o Brasil alcançou a triste marca de 
251.661 mortes, Bolsonaro em sua live ao 
se referir a um “estudo”, sem citar a fonte 
afirma que o uso de máscara causa “... dor 
de cabeça... fadiga e vertigem...”

Quando o Brasil alcançou 252.988 
mortes no dia 26/02/21, os governado-
res anunciaram medidas preventivas à 
Covid-19 e Bolsonaro ameaçou os gover-
nantes dizendo que a União não iria libe-
rar o auxílio emergencial. No mesmo dia, 
promoveu aglomeração e sem máscara.

O presidente Bolsonaro desenvolve 
uma política deliberada para dificultar 
a vacinação. Não comprou as vacinas 
porque não tem nenhum compromis-
so com a vida humana. Em 26/10/20 
afirmou: “... não sei por que correr”, se 
colocando contra a corrida intensa em 
busca da vacina contra a Covid-19.

Em dezembro de 2020, segundo o Con-
selho de Secretarias de Saúde, a União fi-
nanciava 12.003 leitos de UTI, atualmente 
são apenas 3.187. A Ministra Rosa Weber 
determinou, dia 27/02/21, que a União 
volte a financiar os leitos de UTI, aten-
dendo ações judiciais movidas pelos esta-
dos do Maranhão, Bahia e São Paulo.

Segundo o médico e escritor Drau-
zio Varella, em entrevista a UOL dia 
26/02/21, esta atitude do presidente 
não é apenas um mau comportamento, 
“mau comportamento é outra coisa, 
todos nós temos maus comportamen-
tos às vezes. Isso é um crime, eu não 
consigo encontrar outra palavra para 
definir esse tipo de atitude."

Hoje, 01/03/21, já são 255.018 perdas 
humanas. Diante desse quadro tão grave 
e que poderia ser evitado, o Brasil chora, 
mas Bolsonaro parece comemorar.

*Álvaro Gomes é diretor do Sindicato dos 
Bancários da Bahia e presidente do IAPAZ
Texto com, no máximo, 1.900 caracteres

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

O BANCÁRIO
Informativo do Sindicato dos Bancários da Bahia. Editado e publicado sob a responsabilidade da diretoria da entidade - Presidente: Augusto Vasconcelos. Diretor de Imprensa e Comunicação: Adelmo Andrade.
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1.001, Mercês, Centro, Salvador-Bahia. CEP: 40.060-000 - Fone: (71) 3329-2333 - Fax: 3329-2309 - www.bancariosbahia.org.br - imprensa@bancariosbahia.org.br
Jornalista responsável: Rogaciano Medeiros - Reg. MTE 879 DRT-BA. Chefe de Reportagem: Rose Lima - Reg. MTE 4645 DRT-BA. Repórteres: Ana Beatriz Leal - Reg. MTE 4590 DRT-BA e Renata Andrade- Reg. MTE 4409 SRTE-BA . 
Estagiários em jornalismo: Alan Barbosa e Angélica Alves. Projeto gráfico: Márcio Lima. Diagramação: Jeferson Bezerra. Impressão: Gráfica Imprima. Tiragem: 5 mil exemplares. Os textos assinados são de inteira responsabilidade dos autores.

Filas devem voltar sem ação do governo
EM UM dos momentos mais graves da pande-
mia, as longas filas nas agências da Caixa em 
todo o país devem aumentar com o retorno 
do pagamento do auxílio emergencial. Mas, 
como o banco público é um dos principais do 
Brasil, o movimento nas unidades é sempre 
intenso. Com o benefício, vai piorar muito. 

A alta das aglomerações nas agências é es-
perada devido à inércia e falta de planejamen-
to do governo e da direção do banco, como foi 
visto no ano passado. A Caixa precisa contra-

tar um número suficiente de trabalhadores 
para suprir o déficit de quase 20 mil emprega-
dos. O dia a dia de quem precisa de atendimen-
to no banco não é fácil e a tendência é piorar.

As filas são um verdadeiro perigo para 
os trabalhadores e clientes, que ficam ex-
postos ao contágio de Covid-19. O núme-
ro de casos confirmados entre os bancários 
da Caixa já se aproxima de 8 mil. No total, 
27 empregados morreram vítimas do coro-
navírus desde o início da pandemia. 

O SINDICATO dos Bancários da Bahia está 
sempre atento às demandas da categoria 
e da sociedade. Com o retorno do auxí-
lio emergencial cada vez mais próximo 
para os trabalhadores atingidos pela crise 
causada pela pandemia do coronavírus, a 
entidade se preocupa com as longas filas 
geradas pela desorganização e a falta de 
vontade do governo e da direção da Caixa.

O presidente do SBBA, Augusto Vas-
concelos, entrou em contato com o supe-
rintendente de Rede da Caixa, Rychard 

Fully, para tratar sobre a necessidade do 
apoio da Guarda Municipal em Salvador e 
RMS, assim como aconteceu no início da 
pandemia para organizar as filas do lado 
de fora nas agências da Caixa, sobretudo 
se voltar o auxílio emergencial.

O superintendente afirmou que foi en-
viado ofício na última semana solicitando 
apoio da Guarda Municipal nas agências 
mais críticas. Também disse que está na 
expectativa da volta dos vigilantes exter-
nos em unidades de maior f luxo. O Sindi-
cato dos Bancários da Bahia espera que o 
pedido seja atendido para evitar o caos no 
atendimento na Caixa, que é prejudicial 
para empregados e clientes. 

Aglomeração nas agências da Caixa é arriscado, sobretudo diante deste momento de pandemia 
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Desmonte do BB é criminoso,  
prejudica bancários e clientes JO
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Mobilização contra o desmonte

RENATA LORENZO
imprensa@bancariosbahia.org.br

OS FUNCIONÁRIOS do Banco do Brasil e 
o movimento sindical, inclusive o Sindicato 
dos Bancários da Bahia, estão empenhados 
para mostrar à sociedade que a empresa 
deve ser mantida como instituição pública 
brasileira. A resistência é contra as medidas 
de reestruturação, na real um desmonte 
imposto pelo governo Bolsonaro.

É fundamental que todos se unam em de-
fesa do Banco do Brasil. Através do Pronaf, 
R$ 27 bilhões foram destinados à agricultu-
ra familiar em 2020 e são os pequenos agri-
cultores que produzem 70% dos alimentos 
consumidos no país. O BB ainda é responsá-
vel por 67% do crédito à agropecuária.

Também financia esporte, cultura, casa 
própria, entre outras áreas. Com tudo isso, 
mesmo assim foi apresentado na Câmara 
Federal o projeto de lei 461/21, que abre a 
possibilidade de privatização do Banco do 

Brasil, com a inclusão no Programa Na-
cional de Desestatização. 

A população deve resistir ao desmon-
te da estatal, que teve início no governo Te-
mer, mas que Bolsonaro está acelerando. O 
plano de reestruturação do Banco do Brasil 
foi anunciado em janeiro e prevê descomis-

sionamento, demissão de 5 mil funcionários, 
desativação de 361 unidades, sendo 112 agên-
cias, sete escritórios e 242 Postos de Atendi-
mento, conversão de 243 agências em PA e 
outros 8 PA em agências. Além da transfor-
mação de 145 unidades de negócios em Lojas 
BB, sem a oferta de guichês de caixa. 

Funcionários se juntam ao Sindicato dos Bancários na luta contra o sucateamento do Banco do Brasil

Sem dinheiro na conta, fica difícil pagar o cartão de crédito

Hoje tem reunião do 
Comando sobre o BB
POR conta dos ataques do governo Bol-
sonaro e da direção do Banco do Brasil, o 
Comando Nacional dos Bancários se reú-
ne, hoje, para discutir a negociação sobre o 
Acordo Coletivo de Trabalho Covid-19 no 
BB. O encontro virtual é às 15h.

Na oportunidade, os representan-
tes dos funcionários voltam a debater as 
ações contra a reestruturação e desmonte 
do BB. Ainda discutirão o calendário de 
atividades definido na última reunião do 
Comando, no dia 22 de fevereiro. 

Pagamento da ação do 13º do Baneb
O SINDICATO dos Bancários da Bahia já 
preparou os recibos para pagamento da ação 
movida pelo SBBA (0075000-7.2000.5.05.13), 
que cobra a diferença no cálculo do 13º salá-
rio em razão da inclusão das duas gratifica-
ções semestrais na base de cálculo.

Os funcionários do Bradesco, oriundos 
do Baneb/Alvorada, devem atentar. A lis-
ta dos beneficiados deve ser consultada no 
site do SBBA. Quem estiver na relação deve 
encaminhar e-mail para acaobaneb75000@
gmail.com, solicitando o envio do recibo. 
O bancário deve assiná-lo e enviar de volta 

para o mesmo endereço eletrônico.
Vale lembrar que o pagamento é referen-

te ao valor incontroverso - admitido pelo 
banco. Ou seja, a lista atual constam os no-
mes dos bancários relacionados apenas pelo 
Bradesco. A relação do Sindicato contempla 
um número maior de funcionários.

O Sindicato reivindicou o direito para 
mais de 1.500 trabalhadores, mas o ban-
co impugnou cerca de 500 nomes que 
possuíam ação individual. A entidade, 
no entanto, vai seguir até o final da ação 
para que todos sejam contemplados. 

Juros sobem e rotativo do cartão segue em alta
AS FAMÍLIAS brasileiras seguem 
pagando juros altos. Segundo as 
estatísticas monetárias e de crédi-
to, do Banco Central, em janeiro a 
taxa média de juros no crédito livre 
chegou a 39,4% ao ano, um aumen-
to de 2,2 pontos percentuais em 
relação a dezembro. Para as empre-
sas, o índice cresceu 3,5 pontos per-
centuais, alcançando 15,2% ao ano.

A elevação para pessoas físicas foi 
influenciada pelo crédito pessoal não 

consignado, que registrou avanço de 
10,9 pontos percentuais no mês e che-
gou a 85,4% ao ano. Já a taxa do cheque 
especial chegou a 119,6% ao ano em ja-
neiro, aumento de 4 pontos percentu-
ais em relação a dezembro de 2020.

O levantamento revela que os 
juros do rotativo do cartão de cré-
dito inf luenciaram a alta para as 
famílias. A taxa chegou a 329,3% 
ao ano, com aumento de 1,5 ponto 
percentual em janeiro.
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SAQUE

BRASIL

Enquanto o governo 
enrola, o povo passa  
fome e tem pressa
ALAN BARBOSA
imprensa@bancariosbahia.org.br

Auxílio reduzido

✓ Pela Vida
A Frente pela Vida, 

que reúne várias entidades 
e organizações sociais, re-
aliza hoje, às 15h, ato vir-
tual pela saúde, pela vida e 
pela democracia. A trans-
missão será pelo Youtube 
da TV Abrasco.

 ANOTE AÍ
TÁ NA REDE

SEMPRE ASSIM As revelações escabrosas da opera-
ção Spoofing pressionam, cada vez mais, inf luentes seto-
res das elites a pularem fora da Lava Jato para fugir da 
imundície. Moro, Hardt, Dallagnol, Paludo, Pozzobon, 
Marena e toda República de Curitiba cumpriram o servi-
ço sujo para o ultraliberalismo e já podem ser deletados. 
Punir os indivíduos para salvar o sistema.

PARA ESTUDO As cenas frequentes dos atos crimi-
nosos do presidente negando a pandemia e incentivando 
aglomerações ressaltam o alto grau de passionalidade que 
move o neofascismo bolsonarista. Paradoxo, pois a maio-
ria dos apaixonados por Bolsonaro é das classes C infe-
rior, D e E, justamente as mais penalizadas com as políti-
cas ultraliberais, antipovo, do governo. Caso para estudo.

SÓ DEFORMA Vale tudo por dinheiro. Ao publicarem 
anúncio publicitário de uma desconhecida entidade médica de-
fendendo a cloroquina, que editorialmente reprovam, influentes 
meios de comunicação, inclusive Folha e Globo, reafirmam o 
desprezo para com a realidade dos fatos, com a ética. Dane-se a 
vida. No Brasil, a mídia comercial desinforma e deforma.

PAUTA VELHA Os meios de comunicação nunca tive-
ram o mínimo compromisso com a democracia no Brasil. 
Usam a liberdade de imprensa para fins espúrios. Prota-
gonizaram a ruptura institucional de 2016, apoiaram, e 
boa parte ainda apoia, os crimes da Lava Jato. Levaram o 
neofascismo bolsonarista ao poder. A ética que praticam 
é a de servir sempre ao capital. Matéria requentada.

FALTA ATITUDE Difícil conter a pandemia. Em Curi-
tiba, o mercador da fé Silas Malafaia aglomerou mais de 
mil pessoas, com o beneplácito da PM, se valendo do fato 
de o governador Ratinho Júnior (PSD) ser bolsonarista 
roxo. Só que em Salvador os negacionistas fizeram pro-
testo domingo, na Barra, a polícia assistiu e nada fez. Por 
que? Tem mais, ainda esculhambaram Rui Costa e o PT.

Com a onda de reajustes, a coi-
sa piora. O gás de cozinha, por 
exemplo, pode ser encontrado 
por até R$100,00, o que repre-
senta quase metade do benefício.

Para piorar a situação brasi-
leira, o presidente Bolsonaro di-
ficulta ao máximo a compra das 
vacinas contra a Covid-19. A 
população necessita da imuni-
zação para retomar as ativida-
des, porém o governo não é ca-
paz de subsidiar a permanência 
das pessoas em casa, muito me-
nos acelerar as negociações para 
a compra de insumos.

NO PIOR momento da pande-
mia do coronavírus, o governo 
Bolsonaro sinaliza a volta do 
auxílio emergencial. Entretan-
to, o que tem gerado preocupa-
ção para milhares de brasileiros 
que dependem do benefício, 
além da enrolação, é a redução 
do valor para R$ 250,00, pagos 
somente em quatro parcelas.

Se antes os R$ 600,00 já eram 
insuficientes, frente à crise eco-
nômica do país, com o valor re-
duzido do auxílio famílias fica-
rão expostas à pobreza iminente 
neste momento de pandemia. 

Durante a pandemia, cai 
rendimento do brasileiro
SEGUNDO os dados divul-
gados pelo IBGE, a grande 
maioria da população brasi-
leira vive em estado de po-
breza. A situação piora a cada 
dia. Baseado nas informações 
da PNAD Contínua (Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios), de acordo com 
o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística, o rendi-
mento domiciliar per capita 
do Brasil caiu 4,1% e ficou em 
R$ 1.380,00 em 2020.

Quanto às diferenças re-

gionais, o Distrito Federal, 
que tem a população mais 
rica por este critério, tem 
uma renda nominal per capi-
ta equivalente a R$ 2.475,00, 
ao passo que a renda per ca-
pita no Maranhão, o mais po-
bre dos estados, ficou em mí-
seros R$ 676,00 em 2020. Em 
um ano crítico, marcado pela 
pandemia causada pelo co-
ronavírus, as desigualdades 
foram reforçadas, causan-
do depressão econômica e o  
desemprego em massa. 


