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Aglomerações
nas agências são
um risco grande

BANCÁRIOS

Prioridade na vacinação
Os bancários, que se
expõem todos os dias
nas agências para
atender a população,
precisam entrar no

grupo prioritário
de vacinação. Para
cobrar celeridade
na imunização, o
Sindicato lançou um

abaixo-assinado, que
será encaminhado
para o Congresso
Nacional e o Ministério
da Saúde. Página 3

Alimentação leva
boa parte do salário

Deputada na defesa
dos bancos públicos
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BRENNO CARVALHO

Salário só dá
para comer.
E olhe lá
Alimentação consome mais
da metade da renda. Pesado
ANGÉLICA ALVES
imprensa@bancariosbahia.org.br

COM Bolsonaro no governo, o cidadão
precisa fazer um verdadeiro jogo de cintura para conseguir sobreviver. O brasileiro
gasta, em média, 53,71% do salário mínimo
para comprar os alimentos básicos.
Os dados são do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos) e apontam ainda que
o percentual ficou próximo do verificado
em fevereiro, de 54,23%.
Vale lembrar que para uma família média, composta por dois adultos e duas
crianças, manter as necessidades básicas,
o salário mínimo no mês de março deveria
ter sido de R$ 5.315,74. Ou seja, quase cinco
vezes maior do que o atual, de R$ 1.100,00.
Já o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indica que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo) acumulou uma variação de 2,05%
no ano e 6,10% nos últimos 12 meses.

Alimentos acumulam sucessivas altas. O brasileiro tem de escolher: paga a conta ou bota comida na mesa

CTB promove carreata pró-vacina
PARA fortalecer a luta por vacinação
contra a Covid-19 para todos, a
CTB (Central dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil) da Bahia e
as demais centrais sindicais realizam,
nesta sexta-feira, carreata em Salvador.
A concentração será às 8h, no Vale
do Canela, e a manifestação acontece
em frente ao prédio da Anvisa, localizado na avenida Jequitaia, Comércio.
O objetivo é protestar contra a politização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vetou a importação da vacina

russa Sputnik V, usada em vários países, e
a proibição quanto à fabricação da Butanvac, vacina 100% brasileira.
A Anvisa não pode negar a ciência,
como faz o governo. Vidas estão sendo
perdidas. O Brasil já passa das 400 mil
mortes por Covid-19. Só na Bahia foram mais de 18 mil óbitos.
A manifestação também é contra a política genocida do presidente, pelo “Fora
Bolsonaro” e por auxílio emergencial de
R$ 600,00 para os milhões de brasileiros
atingidos pela crise sanitária.

Pandemia fechou 1,5 milhão de
vagas de trabalho doméstico
A PANDEMIA do novo coronavírus intensificou a desigualdade no trabalho doméstico. Com
a perda de 1,5 milhão de vagas,
apenas 4,9 milhões de pessoas
estavam empregadas no quarto
trimestre do ano passado.
No mesmo período de
2019, o país tinha cerca de
6,5 milhões de trabalhadores
domésticos, de acordo com o
Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).
A queda dos postos de tra-

balho representa uma diminuição de 23,4%, índice maior
do que a redução geral de vagas no país no mesmo período. O rendimento médio mensal também caiu, de R$ 924,00
para R$ 876,00.
O levantamento mostra que
do total de ocupados no trabalho doméstico, 92% são mulheres, sendo 65% negras. Quanto
ao salário médio mensal, as informais ganham 40% a menos
do que as formais. As negras recebem 15% a menos.

HELENE SANTOS
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Do total de ocupados no trabalho doméstico remunerado, 92% são mulheres
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Abaixo-assinado por vacinação
MANOEL PORTO

A categoria presta serviço
essencial para a população
REDAÇÃO
imprensa@bancariosbahia.org.br

FABIANA DE PAULA

O DECRETO presidencial de calamidade pública, publicado em março de 2020, definiu
os serviços bancários como atividade essencial. Desde então, as agências estiveram
sempre abertas e lotadas, aumentando a exposição dos trabalhadores ao coronavírus.
Agora, com a vacinação, a categoria ficou de
fora do grupo prioritário. Um absurdo.
Diante da omissão do governo Bolsonaro, o Sindicato dos Bancários da Bahia am-

Ação pode alterar forma
de correção do FGTS

Categoria se expõe ao risco de contágio pela Covid e deve integrar grupo prioritário da vacinação

plia a pressão para garantir a imunização
dos trabalhadores o quanto antes. Entre as
ações, está um abaixo-assinado
que
será encaminhado
para o Congresso
Nacional e o Ministério da Saúde.
Milhares de bancários foram contaminados pela Covid-19 desde o início
da pandemia. Cen-

tenas perderam a luta para a doença. Mas,
mesmo com medo, os trabalhadores seguem na linha de frente, ajudando a amenizar a dor da população atingida financeiramente pela crise sanitária.
Na Caixa, a falta de planejamento do governo para realizar o pagamento do auxílio
emergencial gera filas gigantescas e muitos
transtornos. A superexposição deixa empregados e clientes mais suscetíveis à contaminação, aumentando a triste estatística do Brasil,
que hoje tem cerca de 15 milhões de infectados e ultrapassou a marca das 400 mil mortes.

FGTS: Ação do Sindicato
aguarda decisão do STF

Projeto quer medidas nas
agências contra a Covid-19

O STF (Supremo Tribunal Federal) vai retomar, no dia 13
de maio, o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade
5090 que pode alterar a forma
de correção do FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço).
A ADI também deve beneficiar
quem teve saldo desde janeiro
de 1999, mesmo que o dinheiro
já tenha sido sacado.
Em 2019, o Sindicato dos
Bancários da Bahia ingressou
com ação coletiva contra a Caixa sobre o tema, mas o processo
está sobrestado até a decisão do
STF sobre o assunto. A partir da
decisão do julgamento do dia
13, volta a tramitar novamente.
A ação do SBBA beneficia todos
os bancários. Desde 2013 o Sindicato tem ingressado com centenas de ações judiciais para os
associados que solicitaram. Porém, como já existe ação coleti-

AS AGÊNCIAS bancárias são
ambientes com alto potencial
de transmissão da Covid-19.
Por isso, o Projeto de Lei
1635/20 estabelece medidas
excepcionais para a prevenção
do vírus nas unidades.
Pela proposta, os bancos devem realizar o acesso de pessoas por meio de agendamento
prévio, oferecer álcool em gel
para os funcionários e clientes,

va não é mais necessário isso.
Caso o acórdão seja favorável
aos trabalhadores, há possibilidade das perdas serem restituídas
devido à atualização dos valores
no FGTS terem sido corrigidos
abaixo do índice de inflação por
vários anos. Vale destacar que é
importante que o bancário seja
sindicalizado, pois a Caixa pode
argumentar que a ação é destinada apenas ao associado.

promover o distanciamento de,
pelo menos, dois metros entre
as pessoas, e informar sobre a
prevenção da Covid-19.
Se a matéria for aprovada, os
bancos podem ser penalizados
se descumprirem as medidas. O
texto em tramitação na Câmara
Federal é de autoria do deputado André Figueiredo (PDT-CE)
e altera a Lei 13.056/17, que trata da atuação do Banco Central.

Promoção por mérito na Caixa
DEPOIS de muito questionamento da CEE (Comissão Executiva dos Empregados) da Caixa, a
VIPES (Vice-presidência de Pessoas) informou
que o pagamento da promoção por mérito de
2020 será feito nesta sexta-feira.
Anteriormente, a direção do banco só propôs a
implementação da GDP (Gestão de Desempenho
de Pessoas) como critério absoluto para avaliação

da promoção por mérito. Mas, depois de quatro
propostas da representação dos trabalhadores, a
empresa cedeu em alguns pontos e o delta será distribuído aos empregados que não possuem impedimentos em 2020 previstos no RH 176.
Vale lembrar que o delta não é o retroativo. A
CEE já solicitou à Caixa uma reunião para começar
a debater os critérios da promoção referente a 2021.
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Desmonte
denunciado na
Câmara Federal
FOTO DA INTERNET

Lídice denuncia plano
macabro de Bolsonaro

Deputada relata o que
chama de “dizimação”
ROGACIANO MEDEIROS
imprensa@bancariosbahia.org.br

EM PRONUNCIAMENTO feito na manhã
desta quinta-feira, no plenário da Câmara
Federal, a deputada Lídice da Mata (PSB-BA)
denunciou o que chamou de “plano macabro
de dizimação” dos bancos públicos, posto em
prática pelo governo ultraliberal de Bolsonaro.
O desmonte tem sido feito sob o disfarce

de uma suposta “reestruturação”, que na real
significa fechamento de unidades, redução
considerável do quadro de pessoal, além de
fatiamento e venda de setores importantes e
rentáveis das instituições financeiras.
Entre os alvos de Bolsonaro e Guedes estão BB, Caixa, BNB, Basa e BNDES. Como
bem disse a deputada, na Bahia o BB anun-

Economia despenca sob
o comando de Bolsonaro
A POLÍTICA ultraliberal do
governo Bolsonaro leva o país
ao retrocesso. Todos os índices
pioraram. A desigualdade e o
desemprego dispararam. Mais
gente passa fome. A economia
está em recessão. A pandemia
agrava o cenário que já é bem
ruim. O FGV Ibre (Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas) indica
que o Brasil vai ter o pior desempenho econômico entre as 10
maiores economias do mundo.
Em 2020, o PIB (Produto Interno Bruto) caiu 4,1%, índice
superior à média mundial, de
3,3%. O Real teve desvalorização
de cerca de 3%, um dos piores

TÁ NA REDE

desempenhos. Mesmo que o país
tenha um crescimento em “V”,
como declara o governo, o crescimento deste ano não consegue
repor as perdas do ano passado.
Especialistas alertam que o cenário pode ser menos trágico se
a vacinação contra a Covid-19
avançar efetivamente. O governo
tem de imunizar a população em
massa para o país voltar a andar.
O estudo leva em conta a
PPC (Paridade de Poder de
Compra), que reflete as diferenças dos custos de vida entre
os países. Com isso, a China
é a maior economia mundial,
seguida por EUA, Índia, Japão,
Alemanha e Rússia.

cia o fechamento de unidades em 26 municípios, prejudicando aposentados, pensionistas e servidores públicos. Sem falar no
desastre para a economia de cidades menores, sobretudo o pequeno comércio.
Lídice da Mata destacou ainda a importância da Caixa na pandemia e a grande função
social e o empenho dos empregados no pagamento do auxílio emergencial. Também
condenou o descaso do governo com os bancários, que estão na linha de frente da Covid,
trabalhando em agências superlotadas.

SAQUE
RUINDO Apesar da influência que ainda tem o lavajatismo em

importantes instituições, especialmente no sistema de justiça,
aos poucos a República de Curitiba começa a ruir. Após a anulação das condenações de Lula e da suspeição de Moro, agora a
Corregedoria da PGR abriu sindicância para apurar irregularidades na relação da Lava Jato com outros países. Mais sujeira.

DESESPERADOS A agressão absurda de Diogo Mainardi,

que mandou o criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro,
“Kakay”, tomar no ..., durante o programa Manhattan Connection, traduz o nível de desespero e rancor da extrema direita lavajatista com a descoberta dos crimes cometidos por Moro, Dallagnol e toda República de Curitiba. Estão morrendo de medo.

DIFÍCIL Diante da omissão do MPF, apesar das graves denún-

cias do delegado da PF Alexandre Saraiva, que diz ter provas do
envolvimento do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, no
contrabando de madeira, a oposição cumpriu o papel que lhe cabe
e entrou com pedido de CPI. Claro que o presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), e o Centrão vão fazer de tudo para boicotar.

ANTIPOBRE Muita gente bateu forte no ministro da Econo-

mia por atacar a China e atrapalhar os negócios. No entanto,
poucas vozes se indignaram com a declaração de Paulo Guedes,
de que o brasileiro é culpado pelo déficit público por querer viver
muito tempo. Dá a exata medida do que seja a necropolítica do
governo Bolsonaro. E ainda tem pobre que o apóia.

DESMILINGUINDO Até pouco tempo toda poderosa e se-

nhora da verdade absoluta, a extrema direita, tanto bolsonarista
como lavajatista, está desmilinguindo. A rejeição de Bolsonaro só
faz crescer, Lula lidera a corrida presidencial e a CPI da Pandemia
vai gerar complicações. No caso da Lava Jato, as revelações do Intercept e da Spoofing desenham a face criminosa da operação.

