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Itaú: cofres
abarrotados
Enquanto o Brasil
está mergulhado
no caos e o povo
passa fome, o
Itaú vê o lucro
líquido disparar.
O banco lucrou
R$ 19,6 bilhões
entre janeiro e

setembro de
2021. O país se
afunda na crise,
mas os cofres da
empresa estão
abarrotados
de dinheiro.
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Justiça acata ação do anuênio
Sindicato considera
a decisão importante
para os funcionários
ALAN BARBOSA
imprensa@bancariosbahia.org.br

BOAS notícias para os funcionários do Banco do Brasil
que aguardam a decisão recente na ação do anuênio de

2004 (processo nº 0013190007.2004.5.05.0001). O juiz acatou os cálculos e a lista de beneficiários apresentados pelo
perito. Embora ainda caiba recurso, para recorrer, o BB terá
de garantir o juízo (penhora) no
valor apontado pela perícia.
Na hipótese de recurso, a instituição financeira deverá indicar qual valor entende ser devido. Na oportunidade, o juiz

poderá determinar a liberação
dos valores incontroversos.
Vale ressaltar que na ação já
houve, em 2010, liberação de valor, bem como a implantação da
verba na folha. O diretor do Departamento Jurídico do Sindicato, Fábio Lêdo, comemorou a
vitória, mas faz ressalvas. "A decisão é muito importante, pois,
embora o Sindicato não concorde totalmente, por não ter con-

templado alguns funcionários
que constam da lista inicial do
processo, a Justiça reconheceu
a tese apresentada de que os valores levantados em 2010 foram
inferiores aos devidos".
Após a publicação da decisão, o Sindicato vai analisar os
fundamentos e os cálculos apresentados e decidirá quais as medidas processuais adequadas serão adotadas.
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STF considera injúria racial crime imprescritível. Avanço contra a impunidade

Avanço. Injúria racial pode ser
equiparada ao crime de racismo
EM DECISÃO do STF (Supremo Tribunal Federal), o crime
de injúria racial foi considerado imprescritível por ser um
tipo de racismo. Uma vitória
do movimento negro. Com um
placar de 8 a 1, os ministros decidiram enquadrar o crime ao
analisar o caso de uma mulher
de 79 anos que chamou uma
frentista de "negrinha nojenta,
ignorante e atrevida".
Ela foi condenada pela 1ª
Vara Criminal de Brasília a um
ano de reclusão e 10 dias-multa, em 2013, mas a defesa alega
que a idosa não pode ser puni-

da pela conduta em razão da
prescrição do crime por causa
da idade. O prazo de prescrição
cai pela metade quando o réu
tem mais de 70 anos, de acordo
com o Código Penal.
A injúria racial é a ofensa à
dignidade ou ao decoro em que
se utiliza palavra depreciativa
referente à raça e cor com a intenção de ofender a honra da
vítima. Segundo o artigo 5º da
Constituição Federal, o crime de
racismo é inafiançável e imprescritível, além de ser aplicado se a
ofensa discriminatória é contra
um grupo ou coletividade.

Sindicato dos Bancários da Bahia, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 15.245.095/0001-80, situado na Avenida Sete de Setembro, 1001, Salvador, Bahia, CEP: 40.060-000, por seu presidente, convoca todos os empregados bancários, associados
ou não, que prestam serviços no Banco Bradesco Financiamentos S/A, na base territorial deste sindicato, para participarem da assembleia extraordinária específica que se realizará de forma remota/virtual no período de 08 horas do dia
09 até as 18 horas do dia 10 de novembro de 2021, na forma disposta no site: www.bancariosbahia.org.br, onde estarão
disponíveis todas as informações necessárias para a deliberação acerca da negociação e assinatura do Acordo Coletivo de
Trabalho referente as áreas de análise de crédito, de atendimento e de suporte do Banco Bradesco Financiamentos S/A,
com vigência de dois anos a contar da data de sua assinatura,
a ser celebrado com o Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Salvador, Bahia, 04 de novembro de 2021.
Augusto Sergio Vasconcelos de Oliveira
Presidente

CONVÊNIO
Vivendo Bem
O Sindicato dos Bancários da Bahia fechou parceria com a
rede de assistência médica Vivendo Bem. Associados têm 50%
de desconto na adesão ao plano de benefícios, além de 10% na
mensalidade dos titulares e dependentes.
Com uma cobertura nacional e 10 especialidades médicas gratuitas, a Vivendo Bem oferece consultas sem limites de
uso, descontos de até 50% em exames e outras especialidades
e atendimento nutricional sem custo a mais.
Para mais informações, basta entrar em contato pelos
telefones (71) 98466-6141, (71) 98912-1220 ou (71) 35992878. O endereço da rede é rua Francisco Ferraro, 91, Sala
212 Edf. Apollo, Nazaré.
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Auxílio Brasil é limitado
e tem alcance reduzido
O NOVO programa do governo Bolsonaro, o Auxílio Brasil,
é um completo desmonte na
estrutura de programa social,
criado a partir do Bolsa Família. Além de excluir milhões de
famílias, o programa tem mês
para terminar: dezembro de
2022, justamente no fim do governo Bolsonaro.
Para se ter ideia, somente 17
milhões de famílias devem receber o benefício. Quer dizer, 39

milhões de famílias que receberam até outubro a última parcela do auxilio emergencial ficarão sem nada para sobreviver.
Se por um lado direitos sociais são retirados, por outro,
o país assiste ao setor financeiro sendo mais uma vez beneficiado. O Banco Central elevou a
taxa em 1,50%, fixada em 7,75%
ao ano. O índice aumenta a dívida pública em R$ 31,8 bilhões
ao ano. Bom para os bancos.

Brasil em crise,
mas Itaú lucra
R$ 19,6 bilhões
País é retrato das
desigualdades e
das contradições
REDAÇÃO
imprensa@bancariosbahia.org.br

MANOEL PORTO - ARQUIVO

Bradesco já acumula mais de 10 mil demissões no país em apenas 12 meses

Reunião com o Bradesco
discute emprego, logo mais
HOJE, a partir das 17h, a COE
(Comissão de Organização
dos Empregados) se reúne
com a direção do Bradesco
para tratar do fechamento das
agências e desligamentos, que
sobrecarregam e adoecem os
funcionários.
Mesmo lucrando R$ 13 bilhões de janeiro a junho deste ano, o segundo maior banco privado do país já acumula
mais de 10 mil demissões em
12 meses. Na Bahia, o Bradesco desligou mais de 190 trabalhadores em 2021.
O Sindicato dos Bancários
da Bahia vem lutando em defesa do emprego, por melhores condições de trabalho e
atendimento digno para a população. A entidade realiza
protestos constantemente nas
agências do banco para alertar

empregados e sociedade sobre
a política de cortes da empresa
em nome do lucro.

O BRASIL de Bolsonaro é um
retrato fiel do quão cruel é o
ultraliberalismo.
Enquanto
milhões de famílias passam
fome, um pequeno grupo seleto aumenta a riqueza. É o caso
da família Setúbal, dona do
Itaú. O maior banco privado
do país obteve lucro líquido de
R$ 19,6 bilhões entre janeiro e
setembro de 2021.
No terceiro trimestre, quando o Brasil bateu mais um recorde de desemprego, com quase 15 milhões de pessoas sem
trabalho, o lucro do Itaú foi de
R$ 6,779 bilhões, alta de 34,8%
na comparação anual e de 3,6%
frente ao segundo trimestre.
Com números tão positivos, nem parece que o país vive
uma das priores crises econô-

micas da história. Sem falar
na pandemia do coronavírus,
que fez muito comércio pequeno fechar, por conta da falta de
apoio do governo Bolsonaro,
que tem olhos apenas para o
grande capital.
Mesmo beneficiado, o banco também mostra que não
tem compromisso com o brasileiro. Neste ano, demitiu
mais de 1 mil funcionários.
Outros dados divulgados pelo
Itaú são extremamente positivos, como o ROE (Retorno recorrente sobre o Patrimônio
Líquido) de 19,7% no terceiro trimestre, crescimento de 4
pontos percentuais ante o terceiro trimestre de 2020.
Alta também na receita com
a cobrança de tarifas e seguros
- 6,4% ante o mesmo período de
2020. O Itaú lucra alto e é cruel
ao demitir empregados em plena pandemia, fechar agências e
submeter os bancários a metas
abusivas, adoecimento, sobrecarga de trabalho, desvios de
função e assédio moral.

Sindicato mobilizado contra o desmonte do BNB
MANOEL PORTO

O BANCO do Nordeste atua no
desenvolvimento da região há
69 anos e é a maior instituição
de fomento e financiamento regional da América Latina. Por
isso, é fundamental barrar os
ataques do governo Bolsonaro
contra a empresa e demais estatais. O alerta foi dado pelos diretores do Sindicato dos Bancários
da Bahia durante visita, ontem,
na agência do Civil Tower e nas
áreas meio do mesmo prédio no
Costa Azul, em Salvador.
Apesar da vitória do movimento sindical de ter tirado os
ataques ao BNB na MP 1052, a

Luta contra os ataques do governo Bolsonaro ao BNB tem de ser fortalecida

luta contra o desmonte da instituição deve ser mantida. Estava
previsto em um item da Medida
Provisória a diminuição da taxa
de administração, que é o recurso
que os bancos públicos têm por

gerenciar os fundos constitucionais, como é o caso do FNE.
A diretoria falou ainda sobre a
vitória do Sindicato com a suspensão da CGPAR 23, que ameaçava
o plano de saúde da empresa.
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Atenção ao câncer de próstata
Doença matou mais
de 65 mil brasileiros
em apenas um ano
ALAN BARBOSA
imprensa@bancariosbahia.org.br

NOVEMBRO começa com
atenção especial à saúde dos
homens. O mês é dedicado aos
cuidados da saúde masculina,
principalmente quanto ao câncer de próstata, que em 2020
acometeu mais de 65 mil brasileiros e, em 2019, matou 16 mil.
O movimento do Novembro
Azul, o maior dedicado à saúde
dos homens, enfrenta uma grande barreira: a desinformação. Em

muitos casos, os pacientes com o
câncer de próstata buscam ajuda
médica quando já estão em está-

SAQUE

gio avançado da doença, dificultando o processo de cura.
Segundo dados do Núcleo
de Pesquisas do Instituto Lado

a Lado, 53% dos brasileiros recorrem ao Google para procurar informações e esclarecer
dúvidas quando têm algum
problema de saúde. Com o resultado, a campanha prevê a
criação de um material específico para redes, além da iluminação, na cor tema, de monumentos, estádios de futebol,
empresas e em shoppings.
A novidade neste ano é que
foram criados dois canais de
comunicação para tirar dúvidas. Um deles é o telefone
0800-2222224 para escuta do
homem, com oferta de conteúdos sobre a boa saúde. Além
da plataforma digital Paciente
360, com perguntas e respostas
pertinentes ao tema.
ARQUIVO

DELÍRIO A extrema direita neofascista, incluindo bolsonaris-

tas e lavajatistas, a direita de Dória, Mandetta e companhia, a
mídia comprometida com a agenda ultraliberal, estão todos comemorando porque Lula, líder nas pesquisas, parou de crescer.
Como se Bolsonaro e algum candidato da tal 3ª via tivesse crescido. A diferença se mantém alta. Que continue assim.

ESPECULAÇÃO? A colunista Mônica Bergamo, da Folha de
São Paulo, jornal que tanto ataca as esquerdas e a democracia social, diz que PT e PSB estariam conversando para Geraldo Alckmin ser o vice de Lula. Seria bom porque ajudaria eleitoralmente
em São Paulo, reduto tradicionalmente tucano. Mas, os votos do
PSB à PEC dos Precatórios atrapalham muito. Vale aguardar.

AMBOS A aprovação, em primeiro turno, na Câmara Federal,

da PEC dos Precatórios, mostra que não foi só o presidenciável Ciro Gomes quem deu uma guinada à direita, mas também
o próprio PDT, que votou majoritariamente (71,4%) a favor. A
emenda permite a Bolsonaro gastar mais de R$ 90 bilhões em
ano eleitoral. Para facilitar a reeleição.

DESCRÉDITO Ciro Gomes ameaça retirar a candidatura a

presidente da República se 15 dos 21 deputados do PDT que votaram favorável à PEC dos Precatórios não mudarem a posição
na votação em segundo turno. Acontece que os ataques dele a
Lula, o PT e às esquerdas, assim como a aliança com ACM Neto
na Bahia, o deixam sem autoridade para fazer exigências.

CONFUNDEM O apoio à PEC dos Precatórios pela maioria
dos deputados do PDT, PSD, PSDB e até PSB ajuda a explicar o
fato de nenhum dos candidatos da tal 3ª via conseguir decolar.
Confundem o eleitorado. Três dos quatro partidos têm presidenciáveis: Ciro Gomes, Rodrigo Pacheco, João Dória e/ou Eduardo
Leite. Não vão para lugar nenhum. Oposição de araque.

Diagnóstico precoce do câncer de próstata amplia chances de cura em 90%

Diagnóstico precoce é
fundamental para a cura
OS HOMENS devem ficar em
alerta aos cuidados com a saúde. O câncer de próstata é o
segundo tipo mais frequente
entre os homens, mas as chances de cura são de 90% com o
diagnóstico precoce.
Quanto mais cedo a doença
for descoberta, maiores são as
chances de cura, porém muitos homens não realizam exames com frequência. A maioria

(62%) dos brasileiros só busca
atendimento médico quando os
sintomas estão insuportáveis.
A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que
mesmo sem sintomas ou fatores
de risco, uma avaliação médica
deve ser realizada a partir dos
50 anos. Já os homens negros ou
com parente de primeiro grau
com câncer, devem realizar exames preventivos aos 45 anos.

