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Sem investimento por
parte dos bancos, os
ataques às agências
pipocam na Bahia. Abril
foi um mês altamente
explosivo. Em 30 dias
foram 11 ocorrências.

Sindicato reivindica maior investimento em segurança bancária. Ataques prejudicam os funcionários e a população que precisa de atendimento
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Apesar dos lucros,
empresa prejudica
bancários e clientes
ALAN BARBOSA
imprensa@bancariosbahia.org.br

O BRADESCO, segundo maior
banco privado em atividade
no Brasil, que em 2020 obteve
lucro líquido de R$ 19,458 bilhões, fecha centenas de agências e demite funcionários,
causando caos no atendimento.
Entre março de 2020 e o mesmo mês deste ano foram fechadas 1.084 unidades e 82 postos
de atendimento. A direção do
banco acha pouco e promete
encerrar as atividades de mais
450 agências até dezembro.
Na Bahia, foram fechadas 47 unidades, segundo le-

O Bradesco, em um ano, fechou 1.084 unidades e 82 postos de atendimento

vantamento do Sindicato dos
Bancários. Questionado, o
banco diz que realiza incorporação de agências, mas, na
real, a empresa encerra as atividades e prejudica toda a população, sobretudo quem utiliza os serviços do local.
Para completar, ainda demite
funcionários. O resultado não
poderia ser outro. A sobrecarga

de trabalho e a pressão por resultados geram inúmeras doenças físicas e psicológicas.
Nem mesmo a pandemia do
coronavírus impede o fechamento das agências e a demissão dos
trabalhadores, apesar de ter acordado a preservação
dos empregos. A atitude do Bradesco é
vergonhosa.

Renegociação
de dívidas de
devedor rural
A CÂMARA Federal aprovou
o texto-base da Medida Provisória 1016/20, que prevê a renegociação extraordinária de
empréstimos tomados junto aos
fundos constitucionais. Agora,
o texto segue para o Senado.
A medida vai beneficiar os
pequenos devedores rurais
com dívidas de até R$ 20 mil.
A renegociação vale para empréstimos feitos há, pelo menos sete meses, junto aos fundos constitucionais do Norte
(FNO), Nordeste (FNE), e do
Centro Oeste (FCO).
O deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA), defensor da
MP, reforça a necessidade
de renegociar os débitos. “O
agricultor familiar enfrenta muitas dificuldades com
a falta de crédito e de tecnologia. E quando tem acesso a
um empréstimo, muitas vezes
não tem a produção para honrar os compromissos”.

Eleição da Fundação Itaú começa na quarta
COMEÇA na quarta-feira a eleição que
vai escolher os conselheiros da Fundação

Itaú-Unibanco. Até 13 de maio, os funcionários poderão votar pelo site www.
fundacaoitauunibanco.com.br. O Sindicato dos Bancários da Bahia apoia a
Chapa 1 – Fundação para Todos.
Podem participar do pleito, os trabalhadores ativos e assistidos, participantes da Fundação Itaú e alocados em um
plano. O SBBA e demais entidades sindicais acreditam que a Chapa 1 preza
pela transparência na gestão dos planos
e pela maior representatividade dos participantes para tomar as decisões.
Além disso, a Chapa 1 – Fundação para
Todos tem como propostas trabalhar pela
Previdência, debater sobre a distribuição
de saldo excedente em 2020 do fundo previdencial e criar alternativas para os participantes do Franprev em um modelo semelhante ao do Itaubanco CD.

A MP beneficia os pequenos agricultores rurais
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Bradesco fecha
agências em
todo o país
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Abril de ataques a
bancos na Bahia

Após ataque, Caixa do Largo do
Tanque ficou destruída. Prejuízo

Mês registrou 11 ocorrências,
uma a cada 2,7 dias. Perigo
REDAÇÃO
imprensa@bancariosbahia.org.br
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Atenção no BB com
a PL da privatização
MP pede suspensão
de venda entre a
Caixa, Pan e BTG
O MINISTÉRIO Público Federal pediu ao
Tribunal de Contas da União a suspensão
da venda das ações pertencentes à Caixa
no Banco Pan para o BTG Pactual.
A representação solicita que o TCU
suspenda a venda de 49% do capital
votante do Banco Pan por R$ 3,7 bilhões. O MP quer que o tribunal investigue potenciais irregularidades
em vendas de ativos do banco estatal.
No documento é destacado que a
Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.624 estabeleceu que “é necessária lei específica, em cada caso, para
a criação de empresas estatais, e por
decorrência, também para que sejam
as mesmas privatizadas ou extintas”.

EM ALERTA para defender o Banco do
Brasil, os funcionários enviaram mensagens aos sindicatos de todo o país com
denúncias diante do apensamento do
Projeto de Lei 461/2021, que inclui o BB
no Programa Nacional de Desestatização
(privatização) ao PL 3091/2019.
Pelas normas da Câmara Federal, caso
haja projetos mais recentes tratando do mesmo tema, têm de ser apensados ao mais antigo, para que a tramitação seja em conjunto. Quer dizer que se a iniciativa já tiver sido
aprovada pelo Senado, vai encabeçar a lista e
se torna prioridade sobre os da Câmara.
Com o conhecimento dos riscos que correm se o PL, do deputado Kim Kataguiri
(DEM-SP), passar, os trabalhadores do BB
estão atentos a toda movimentação dos projetos relacionados à instituição no Congresso Nacional. A privatização é de interesse
apenas do governo Bolsonaro, que tem como
objetivo dilapidar o patrimônio do povo.
A reação do funcionalismo do banco demonstra ao governo que se prosseguir no
ataque a pressão virá de todos os lados, tanto
dos bancários quantos dos setores da sociedade que dependem do apoio da instituição.

ABRIL foi de terror na Bahia. Em 30 dias foram registrados 11 ataques a bancos, média
de uma ocorrência a cada 2,7 dias. Os casos
superam os dos três primeiros meses do ano.
Entre janeiro e março foram 9 registros.
No ano, o Estado tem 20 ocorrências
contra as agências bancárias, sendo 16 explosões, 1 tentativa de arrombamento frustrada e 3 casos não identificados. Em Salvador foram 6 ataques. O último ocorreu
na madrugada de sexta-feira, na agência da
Caixa do Largo do Tanque.
A unidade ficou destruída. Um prejuízo para a população, sobretudo no atual
momento, de pagamento do auxílio emergencial, quando milhares de pessoas procuram atendimento para amenizar o sofrimento com a pandemia do coronavírus.
Os moradores do interior também sentem
na pele. Neste ano foram 14 ataques e muitas
cidades estão sem serviço bancário. Além da
Caixa, unidades do Bradesco, Banco do Brasil e Santander também foram explodidas.
O cenário é preocupante e o Sindicato dos Bancários da Bahia tem denunciado a falta de segurança e cobrado ação do
poder público. Neste ano, inclusive, já se
reuniu com a Secretaria de Segurança Pública para discutir medidas de enfrentamento aos ataques nas agências do Estado.
A entidade também cobra da Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) investimento.
As empresas lucram bilhões todos os anos,
em 2020, mesmo com a pandemia, colocou
nos cofres mais de R$ 79 bilhões, portanto
podem e devem investir em medidas que garantam proteção às pessoas.

Pandemia gera problemas de saúde nos bancários
O AGRAVAMENTO da pandemia do coronavírus e as incertezas com o atual cenário têm causado vários problemas de saúde
nos trabalhadores do sistema financeiro, inclusive nos empregados da Caixa. Porém, os bancos
não parecem preocupados.
Estudos sobre saúde mental
apontam que os bancários que

estão na linha de frente e exercem atividade essencial estão
mais vulneráveis a sofrer com
exaustão física, medo, distúrbios emocionais, dores físicas e
até problemas com sono.
Os empregados da Caixa são
responsáveis pelo pagamento
do auxílio emergencial. No ano
passado, mais de 120 milhões de

brasileiros foram atendidos pelos
trabalhadores, que estão sobrecarregados, em decorrência do
déficit no quadro de pessoal.
Para saber como anda a rotina dos bancários da Caixa, diante
da pandemia, as entidades representativas realizam pesquisa. É só
acessar www.congressointernacionaldotrabalho.com e participar.
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País tem 14,4 milhões
sem trabalho formal
Desemprego recorde
é fruto da péssima
gestão do governo
REDAÇÃO
imprensa@bancariosbahia.org.br

EM UM país onde o presidente se preocupa mais em divulgar notícias falsas e incentivar
aglomerações em plena pandemia, políticas de geração de
emprego e renda não são prioridades. O
desemprego atingiu 14,4 milhões de brasileiros no trimestre de dezembro a fevereiro. A taxa ficou em 14,4%.
O relatório do IGBE mostra que a taxa
da população desocupada também cresceu. Houve alta de 2,9%. São mais 400
mil pessoas sem ocupação. Recorde da
série histórica, iniciada em 2012.
Houve estabilidade na população empregada em relação ao trimestre móvel anterior,
com 85,9 milhões. Mas, apresentou queda de

TÁ NA REDE

8,3% frente ao mesmo trimestre de 2020. Foram menos 7,8 milhões de pessoas, conforme os dados da Pnad (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua).
Ainda como consequência da política
de perdas adotada por Bolsonaro, o IBGE
apontou que o rendimento real habitual
do trabalhador (R$ 2.530,00) apresentou redução de 2,5%, quando comparado
com o trimestre móvel anterior. Quem
ainda trabalha tem de fazer malabarismo
e escolher o que vai pagar no mês.

Após ascensão,
classe C volta
para a pobreza
COMO consequência da política ultraliberal do governo Bolsonaro e do descaso
com a pandemia, a classe C está sendo empurrada rapidamente de volta às classes D
e E. De acordo com pesquisas de diferentes
órgãos, as famílias que ascenderam socialmente durante os governos Lula (20032011) estão indo direto para a pobreza.
Para 2021, enquanto as classes mais favorecidas começam a estabilizar a renda
ou a obter ganhos, as classes D e E, inchadas pela classe C, apresentarão queda
de quase 15% nos rendimentos.
A agenda ultraliberal aumenta a desigualdade social brasileira e retarda a recuperação econômica, uma vez que esse contingente da população consumirá menos.
Segundo a FGV (Fundação Getúlio
Vargas), antes da pandemia, em 2019, o
Brasil tinha cerca de 24 milhões de pessoas na pobreza extrema, ou 11% da população, vivendo com menos de R$ 246,00 ao
mês. Agora, são 35 milhões, ou 16% do total. Sem um pagamento do auxílio emergencial digno, o governo Bolsonaro empurra brasileiros a uma vida pior.

SAQUE
EXCOMUNGADOS Na queda de braço que as forças progressistas travam com a

extrema direita, nos planos institucional e político, a instauração da CPI da Covid,
de forma independente, representa uma grande vitória da resistência democrática.
Não em vão Bolsonaro usa todo o poder do governo, a milícia virtual e a máfia da
fé para tentar desqualificar a Comissão. A verdade os condena.

DOLOSO O pânico de Bolsonaro com a CPI da Pandemia, ou do Genocídio,
como também tem sido chamada, reside no fato de que as investigações comprovarão o caráter criminoso, planejado, proposital da negligência do governo na crise
sanitária. Vai desmascarar a necropolítica. Não foi só incompetência de governança. O relatório tende a ser bem comprometedor.
AGRAVANTE A decisão da Anvisa, claramente política, de vetar a vacina russa Sputinik
V, com argumentos estapafúrdios, como está se comprovando, é mais uma atitude criminosa
do governo Bolsonaro contra o povo brasileiro. Outro agravante para as investigações e o relatório da CPI do Genocídio. A Covid já matou mais de 400 mil pessoas. Horror bolsonarista.
OFENSA A declaração do chefe da milícia parlamentar bolsonarista, senador Ciro Nogueira
(PP-PI), de que a CPI da Covid não vai dar em nada porque o correligionário Arthur Lira (AL),
presidente da Câmara, não permitirá a votação do impeachment, é uma aberração intolerável.
Rompe com todas as barreiras das reservas institucional e moral. Um acinte ao Parlamento.
PARCERIA Gravíssima, a denúncia de que o Atacadão Atakarejo entregou dois
homens f lagrados roubando no supermercado para o tráfico de drogas, que os
matou. A polícia precisa dar uma resposta imediata. Além de identificar e prender
assassinos e mandantes, é necessário também saber detalhes da relação do Atakarejo e seguranças com traficantes. Que parceria é essa?

