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Enquanto Jair
Bolsonaro faz farra
com o dinheiro
público, milhões de
pessoas recorrem
aos lixos para
conseguir comida,
mesmo que
estragada
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Vem mais
fome por aí
O fim do auxílio
emergencial - a
Caixa está pagando
a última parcela e a recusa de
Bolsonaro em
prorrogá-lo devem
agravar ainda
mais o quadro de
bancariosbahia

fome e miséria no
país, hoje com 20
milhões sem ter
o que comer. Até
agora, o governo
não decidiu o que
vai fazer com os
mais necessitados.
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Inscrições para
o Encontro até
quarta-feira
Evento acontece em
30 de outubro, de
forma virtual
ANGÉLICA ALVES
imprensa@bancariosbahia.org.br

AS MULHERES devem ficar
atentas. Estão abertas as inscrições para o 5º Encontro das
Bancárias da Bahia e Sergipe.
O evento acontece no dia 30 de
outubro, das 9h às 14h, por videoconferência. Para se inscre-

ver, basta acessar o site da Federação e preencher os dados.
O tema deste ano é Mulheres unidas em defesa do trabalho e da democracia. A intenção é discutir assuntos como os
impactos da pandemia de Covid-19 na renda, trabalho e saúde mental das mulheres, com o
foco especial nas bancárias.
A 5ª edição do Encontro
também vai debater sobre políticas públicas para ajudar as
trabalhadoras a enfrentar a
pandemia. As palestrantes serão a economista e
técnica do Dieese
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos)
Vivian Machado, a
psicóloga Marlizete
Maldonado Vargas
e a secretária de Políticas para Mulheres da Bahia, Julieta
Palmeira.
A participação
das bancárias dos
dois estados é muito
importante. Não fique de fora. As inscrições acontecem
até 27 de outubro.
Os homens também
podem participar.

Outubro Rosa: acesso aos
exames deve ser para todas
AS AÇÕES relacionadas à prevenção e ao
diagnóstico do câncer
de mama, conhecidas
como Outubro Rosa,
têm focado na divulgação do assunto para
evitar
diagnósticos
tardios e também na
necessidade de políticas públicas para as
mulheres. As medidas
de conscientização visam estimular a disse- Governo
minação de informações e cobrar investimento do
governo para melhorar o acesso
aos serviços de saúde.
Um importante fator para diminuir a mortalidade das pessoas com câncer de mama é o
diagnóstico precoce, além do
alerta para os fatores de risco.
Histórico familiar, envelhecimento, consumo de álcool, excesso de peso, atividade física
insuficiente e exposição à radiação ionizante são alguns dos fa-

tem de garantir acesso à saúde

tores que podem evoluir para o
aparecimento de nódulos.
Todos devem realizar o autoexame e estar atentos ao surgimento de caroço endurecido,
fixo e geralmente indolor, alterações no bico do peito, pequenos nódulos na região das axilas
ou no pescoço, saída espontânea de líquido de um dos mamilos, pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com
casca de laranja.

CHARGE DO DIA

Isenção em exames ginecológicos no Santander
TERMINA no dia 31 de outubro, o prazo para as bancárias
do Santander realizarem os
exames de ultrassonografia de
mamas, mamografia, papanicolau, colonoscopia e ultrassonografia transvaginal sem a

cobrança de coparticipação no
plano de saúde.
A iniciativa do banco espanhol é uma forma de demonstrar apoio ao Outubro Rosa,
campanha de conscientização
e prevenção ao câncer de mama

e do colo do útero. Além disso,
ajuda a reduzir os custos para
as funcionárias e é um incentivo maior para a realização dos
exames preventivos.
Vale destacar que o diagnóstico precoce aumenta as chan-

ces de cura do câncer. No caso
do de mama, estima-se 66.280
casos novos neste ano. Por isso,
é recomendado que todas as
mulheres façam autoexame e a
mamografia anual a partir dos
40 anos de idade.
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Lucro cresce, mas rede diminui
Desde 2016 foram
fechadas 4.752
agências no país
RENATA ANDRADE
imprensa@bancariosbahia.org.br

OS BANCOS se aproveitam da
pandemia de Covid-19 para
acelerar o processo de digitalização, reduzindo as dependências físicas, mesmo com lucro
bilionário. Apesar da lucratividade de mais de R$ 62 bilhões
em seis meses, houve fechamento em massa de agências desde o
início da crise sanitária. Em 89
municípios não há mais atendimento bancário. Um grande
prejuízo para a população e a
economia local.

Levantamento do Banco
Central aponta que, em agosto
deste ano, 2.427 municípios não
possuíam agência. Em março
de 2020 eram 2.338. Os bancos
argumentam que a pandemia
intensificou o uso dos canais
digitais, como celular e tablet.
Só que as filas na porta das unidades comprovam que muitos
clientes preferem atendimento
humanizado ou são pessoas de
baixa renda e moradores de áreas rurais que têm menos acesso
à internet e, consequentemente,
às transações digitais.
Também houve alta na quantidade de cidades que não possuem nem agência nem pontos
de atendimento ou caixa eletrônico. Passou de 377 para 384 no
período. De acordo com os da-

NARA GENTIL - CORREIODABAHIA

Bancos fecham agências e muita gente fica sem acesso aos serviços

dos, foram fechadas, pelo menos, 2.080 unidades bancárias.
Eram 17.795 em agosto, contra
19.875 em março de 2020. Desde 2016 foram fechadas 4.752
agências em todo o país.
INTERNET

Empregados
da Caixa estão
entre os que
mais adoecem,
por conta da
pressão por
metas

Participantes
da Funcef estão
no sufoco total
OS PARTICIPANTES da Funcef estão sufocados com as
contribuições extraordinárias. Por isso, o movimento
sindical reivindica a renovação do convênio com o INSS
para que seja reestabelecido
a margem consignável do
Credplan.
Em setembro, a Fundação
anunciou que estava ajustando os detalhes da assinatura
da renovação. Porém, até agora, a documentação segue em
análise no INSS.
Após solicitação do Instituto Nacional do Seguro Social,
a Funcef cadastrou os empregados como usuários no ambiente da Dataprev, para homologar a rotina que viabiliza
a operacionalização do Acordo Coletivo de Trabalho.
Segundo a Fundação, o objetivo é continuar pagando o
benefício do INSS junto com
os dos planos de benefícios,
no dia 20 de cada mês.

Sexta-feira tem negociação
entre a CEE Caixa e o banco
PARA dar continuidade às negociações sobre condições de
trabalho nas agências, a CEE
(Comissão Executiva dos Empregados) e a direção da Caixa
se reúnem, na sexta-feira. Na
pauta, metas desumanas e assédio moral, responsáveis pelo
aumento do estresse e do adoecimento entre os empregados.
Promoção por mérito, movimentação de caixas e tesoureiros
e GDP também serão debatidos.
Outro ponto que merece atenção
é o valor referente à PLR (Participação nos Lucros e Resultados), já que a quantia paga não
corresponde ao cálculo real.

A CEE quer ainda informações relacionadas à Funcef,
como a resolução 30 do CNPC
(Conselho Nacional de Previdência Complementar) e a incorporação do Plano de Benefícios (REB) no Novo Plano.
Na segunda-feira, estava prevista reunião sobre teletrabalho
e banco de horas. No entanto,
foi desmarcada porque a direção
da Caixa não encontrou solução
para a marcação de ponto de todos os empregados em regime
presencial e em trabalho remoto. A CEE quer avançar nas negociações se houver a possibilidade de controle da jornada.

Itaú e Globo
unidos para
enganar o povo
OS CONSUMIDORES dos bancos privados no Brasil devem
ter muita atenção sobre as informações que consomem
sobre investimentos. O Itaú
lança, hoje, o site Inteligência
Financeira, uma parceria com
da Editora Globo, que será responsável por produzir matérias
aparentemente neutras destinadas a impactar a fatia da classe
média interessada em aprender
sobre o mercado financeiro e
aplicações.
Com a iniciativa, o Itaú passa a utilizar as ferramentas de
influência, para exercer o domínio sobre a opinião pública
através das grandes redações
de jornalismo. Os clientes e leitores em geral passarão a consumir um produto, sem saber
que estão sendo direcionados a
comprar artigos do banco.
Para atingir mais pessoas,
sem parecer propaganda, a direção do Itaú afirma que a marca do banco será ocultada do
novo site. Por outro lado, as
grandes empresas que produzem notícias no país e apresentam informações manipuladas,
mas com ar de neutralidade,
deixam de ter um real compromisso com o jornalismo, a verdade e a democracia.
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Fome pode aumentar
com fim do programa
Descaso de Bolsonaro com
o povo pode fazer a miséria
elevar ainda mais no Brasil
ANGÉLICA ALVES
imprensa@bancariosbahia.org.br

O GOVERNO Bolsonaro não está nem aí
para o povo. O auxílio emergencial chega ao fim neste mês e, até agora, não foi
determinado o futuro do programa. Milhões de pessoas podem ficar desassistidas e passar fome.
O presidente chegou a afirmar, na segunda-feira, que vai resolver a extensão do beREUTERS - AMANDA PEROBELLI

Quase 15 milhões estão sem trabalho no Brasil

Desemprego deve
continuar recorde
NO BRASIL, o pós-pandemia de Covid-19
não vai ser nada fácil. Os especialistas indicam que a taxa de desocupação não vai
ficar abaixo de 10% nesta década devido à
tendência de baixo crescimento do país.
A crise sanitária agravou um quadro
que já era ruim. Um exercício matemático
do Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas) revela que se o PIB crescer 3,5% entre os anos
de 2023 e 2026, o desemprego vai ficar em
10,1% no fim do período.
Além do baque no mercado de trabalho,
o governo Bolsonaro e a pandemia deixam
outras cicatrizes na população brasileira,
como a perda das mais de 600 mil vidas e
as inevitáveis sequelas nos recuperados.

nefício nesta semana. Mas, o plano de Jair
Bolsonaro é outro. Substituir o auxílio e o
Bolsa Família por um novo programa que
ainda segue indefinido.
Enquanto isso, milhões de famílias vivem um cenário de horror sem saber o que
fazer para sobreviver. Para se alimentar,
muitas pessoas enfrentam filas para pegar
ossos, pés de galinha e buscam até por comida estragada e vencidas nos lixos.
Vale lembrar que o novo programa de
Bolsonaro reduz ainda mais o número de
pessoas beneficiadas. O novo auxílio devem ser a pago a somente 17 milhões de
brasileiros. Atualmente, mais de 30 milhões são atendidos.

Uma das maiores
inflações do mundo
A SITUAÇÃO do Brasil vai de mal a pior.
Levantamento do Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio
Vargas) aponta que a economia brasileira
vai encerrar o ano com uma inflação maior
do que a de 83% dos países do mundo.
No Brasil, a previsão é de uma inflação
de 7,9%. No acumulado de 12 meses até setembro, o IPCA (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo) chegou a 10,25%.
Se a projeção se confirmar, o Brasil vai
registrar uma inflação bem acima da verificada entre os países emergentes e da média
mundial, com percentual de 5,8% e 4,8%,
respectivamente.

SAQUE
ENCURRALADAS A pesquisa feita pelo site O Antagonista, de linha
lavajatista, mostrando que o Brasil
considera Lula (49,4%) mais honesto do que Bolsonaro (26,4%) e Moro
(24,2%), deixa a direita e a extrema
direita encurraladas, sem saber o que
fazer para salvar a agenda ultraliberal.
Pelas urnas, derrota certa. Vão tentar
novo lawfare, golpe com toga em vez
de fuzil. Como em 2016 e 2018.
RELATÓRIO Se não houver novo

adiamento de última hora, o relatório da CPI da Covid será apresentado à nação hoje pelo relator, senador
Renan Calheiros (MDB-AL). O texto
pede o indiciamento de muita gente
envolvida na irresponsabilidade do
governo, que agravou a pandemia,
principalmente Bolsonaro, citado
em 11 crimes. Já são mais de 600 mil
mortos desde março de 2020.

SUPREMO Por incrível que pa-

reça, sob a alegação de não haver
clareza nem precisão, o STF rejeitou a ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental)
ajuizada pelo PSOL contra Bolsonaro por não usar máscara em público, sabotar o isolamento social e as
medidas sanitárias contra a Covid.
"Suprema" decisão. O vírus agradece, a população chora.

SUPLÍCIO Se a situação já está
difícil, com cerca de 15 milhões de
brasileiros desempregados e quase 20 milhões de pessoas passando
fome, em uma realidade de inflação
sem controle, a tendência é o agravamento do caos com o fim do auxílio emergencial, cuja última parcela
está sendo paga pela Caixa. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro posa de
sheik em Dubai.
PATRIOTAS A descoberta de que

dois ministros militares, os generais
Augusto Heleno, do GSI, e Eduardo
Ramos, da SGPR, receberam diária
de R$ 275,98 cada para participar
do ato antidemocrático do dia 7 de
setembro, reflete o conceito bolsonarista de "patriota". Como eles próprios dizem, para enganar os tolos,
"a mamata acabou". O adequado seria profissionalizou.

