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RETROCESSO

Sindicato encaminha doações 
para as vítimas das chuvas 

Santander estende protocolos 
de Covid-19 para a gripe 
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O Brasil afunda
A política ultraliberal imposta por Bolsonaro 
fez milhões voltarem à miséria. Quase 14 
milhões estão desempregados e 20 milhões 
passam fome. As famílias afundam em 
dívidas e a economia patina. Uma tragédia 
que não pode mais ser ignorada. Página 4

Presidente Augusto Vasconcelos

O ultraliberalismo 
impõe retrocessos aos 
brasileiros. Milhões 
estão na fila à espera 
de um emprego, 
outros passam fome e 
outros se afundam em 
dívidas
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Donativos vão para 
as cidades atingidas 
pelas fortes chuvas
RENATA ANDRADE
imprensa@bancariosbahia.org.br
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OS DONATIVOS arrecadados 
pelo Sindicato dos Bancários já 
estão sendo entregues ao Corpo 
de Bombeiros e serão encami-
nhados para as 183 cidades em 
estado de emergência, por con-
ta das chuvas que castigaram 
a Bahia em dezembro. A cam-
panha de solidariedade se uniu 
às centenas de ações feitas pelo 
país em prol da população atin-

gida pela chuva. 
A CTB e os sindicatos filiados 

doaram mais de mil colchões. 
A campanha dos bancários em 
todo o Estado arrecadou tonela-
das de alimentos e materiais de 
higiene pessoal. As doações es-
tão chegando em diversos mu-
nicípios do Sul, Extremo Sul e 
Sudoeste da Bahia.

O Sindicato dos Bancários 
agradece a solidariedade. Qua-
se 815.600 pessoas foram atin-
gidas pela chuva e 520 ficaram 
feridas. Ao todo, o número de 
desabrigados, que são as pes-
soas que perderam os imóveis e 
precisam de apoio do poder pú-
blico, está em 28.224. 

Persistem as distorções 
no IPTU de Salvador 
OS MORADORES de Salva-
dor já não aguentam mais os 
valores distorcidos do IPTU 
(Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana), 
que provocam custos diferen-
ciados para moradores de uma 
mesma localidade. 

Ao invés de corrigir as dis-
torções, a política adotada 

pelo município é de aumen-
tos constantes, como acontece 
com a TRSD (Taxa de Resídu-
os Sólidos Domiciliares), que 
terá um acréscimo de 50%, 
bem acima da inf lação.

O líder da oposição na Câ-
mara de Vereadores, Augusto 
Vasconcelos, destaca que ao in-
vés de corrigir as distorções no 

IPTU, a Prefei-
tura encaminha 
mais um aumen-
to no valor do tri-
buto. “Desde 2013 
lutamos contra 
as inconstitucio-
nalidades da lei 
aprovada na ges-
tão de ACM Neto, 
inclusive através 
de ação na Justi-
ça”, acrescentou. 
Neste ano, IPTU, 
cujo vencimen-
to ocorre em fe-
vereiro, deve ter 
um aumento de 
10,74%. 

Desconto para 
Luiz Caldas e 
Zeca Baleiro 
OS BANCÁRIOS associados ao Sin-
dicato e devidamente vacinados não 
podem perder as parcerias fechadas 
pela entidade para a galera curtir o 
verão de Salvador. O primeiro gran-
de show de 2022 é a Festa Magia, de 
Luiz Caldas, em 15 de janeiro, na 
Arena Fonte Nova. O convidado é 
ninguém menos do que Zeca Baleiro. 
Não dá para perder.

Os ingressos custam R$ 120,00 (área 
VIP) e R$ 80,00 (Arena). Mas, com o 
desconto, os bancários pagam R$ 
100,00 (área VIP) e R$ 60,00 (Arena). 
Basta digitar o código Sindicatodos-
bancarios no campo de desconto. 

Doação
de sangue

Benedito José 
Oliveira

Benedito José Oli-
veira da Cruz, apo-
sentado do Itaú, ne-
cessita de doação de 
qualquer tipo san-
guíneo. Os doadores 
devem se dirigir ao 
Hospital São Rafael, 
na avenida São Ra-
fael, 2152 - São Mar-
cos, ou no Centro 
Médico Aliança, na 
avenida Juracy Ma-
galhães Júnior, no 
Rio Vermelho.

As duas unidades 
funcionam de se-
gunda à sexta-feira, 
das 8h às 17h e sá-
bado, das 8h às 12h. 
Vale lembrar que ao 
chegar nos centros 
para doação, é im-
portante mencionar 
que é direcionado a 
Benedito José.

Sindicato dos 
Bancários 
encaminha 
os donativos 
ao Corpo de 
Bombeiros, 
para ajudar 
vítimas das 
chuvas 

Prepare o bolso. IPTU vai ficar ainda mais salgado
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Quem apresentar sintomas deve se afastar 
imediatamente, conforme comunicado

Medidas contra Covid 
valem para a gripe 
RENATA LORENZ0 / imprensa@bancariosbahia.org.br

PARA tirar as dúvidas dos ban-
cários diante da alta dos casos 
de Covid-19 e com o surto de 
gripe H3N2, o Santander dis-
ponibilizou os protocolos que 
devem ser seguidos, inclusive 
com orientações para gestores e 

funcionários na intranet. 
Segundo o comunicado, o 

trabalhador que tiver algum 
sintoma relacionado à Covid-19 
ou gripe deve ser afastado ime-
diatamente e procurar orienta-
ção médica. Está disponível te-

leatendimento 
nos aplicativos 
dos convênios 
médicos. O 
empregado só 
poderá retor-
nar ao traba-
lho depois do 
resultado ne-
gativo de exa-
mes e indica-
ção médica.

Com o in-
tuito de ter o 
registro, o Sin-
dicato orienta 
que os bancá-

Saúde Caixa.
Garanta a 
continuidade 
do convênio
EM DEFESA do Saúde 
Caixa para todo traba-
lhador do banco, o mo-
vimento sindical lançou 
abaixo-assinado. É só 
acessar o link https://bit.
ly/3JNaQVk e promover 
ampla mobilização para 
valorizar o plano dos em-
pregados da Caixa.

Os trabalhadores de-
vem se unir contra os re-
trocessos impostos à as-
sistência médica. Vale 
destacar que o Saúde Cai-
xa é uma conquista da 
campanha nacional dos 
bancários e está em vigor 
desde 2004, por meio do 
Acordo Coletivo de Tra-
balho celebrado entre as 
entidades sindicais e a di-
reção do banco.

Sob o comando de 
Pedro Guimarães, a atu-
al gestão da Caixa preca-
riza os serviços e invia-
biliza a manutenção da 
assistência. 

rios comuniquem aos gestores 
através de e-mail. A depender 
do tempo entre confirmação e 
contato entre os funcionários 
contaminados com os demais 
do local de trabalho, serão ana-
lisados a sanitização e o fecha-
mento da agência.

Todos devem conhecer os 
protocolos e acionar o Santan-
der para garantir a segurança 
nos ambientes. O movimento 
sindical já cobrou o retorno da 
telemedicina do Albert Eins-
tein, desativada desde setembro 
de 2021. Ainda comunicou o 
congestionamento do teleaten-
dimento da SulAmérica Segu-
ros. O banco informou que vai 
acionar a operadora para cobrar 
o aprimoramento do canal.

Vale destacar que é obriga-
tório o uso de máscara para 
os trabalhadores e clientes em 
todos os espaços das agências, 
inclusive na mesa de trabalho. 
Também devem manter o dis-
tanciamento. Todo cuidado é 
pouco. Ainda não é o momen-
to para relaxar. 

Cuidados redobrados para a Covid-19 e a Influenza 
EM CASO de suspeita de Co-
vid-19 ou Influenza, inclusive o 
subtipo H3N2, o bancário deve 
comunicar ao Sindicato, para 
garantir que os protocolos de 
prevenção sejam devidamente 
respeitados pelos bancos. 

A intenção também é mensu-
rar a situação na categoria, com 
o intuito de obter mais subsí-
dios para cobrar novas medidas 
de proteção aos empregados. 
Ninguém deve relaxar no cum-
primento dos protocolos nos lo-
cais de trabalho e também nos 
cuidados fora do banco, como o 
uso de máscaras, distanciamen-
to, evitar aglomerações e hi-
gienização frequente das mãos 
com álcool gel. 

Além de seguir os protocolos 

específicos do banco, o gestor 
deve viabilizar junto à área res-
ponsável, a testagem de quem 
teve contato com o trabalhador 
que testou positivo, assim como 
a sanitização do local de tra-
balho. Se necessário, afastar os 
empregados e fechar o local.

Outro ponto importante é 
não deixar de tomar as duas do-
ses da vacina e a dose de reforço 
contra a Covid-19. Para evitar 
maior contaminação nos locais 
de trabalho, o ideal é que o fun-
cionário não compareça se esti-
ver com sintomas de Covid-19 
ou Influenza. Neste caso, o ban-
cário deve avisar ao gestor e não 
comparecer, realizar o teste de 
Covid-19 e, se possível, o para 
Influenza até sair o resultado. Se apresentar qualquer sintoma de gripe ou Covid, bancário deve se afastar

Bancário deve continuar com medidas contra a Covid
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SAQUE

RETROCESSO

Renda encolhe 11,1% 
em 2021, menor 
índice desde 2012
ROSE LIMA
imprensa@bancariosbahia.org.br

Brasileiro está mais pobre

FELIZMENTE A decisão do Exército, de à revelia de 
Bolsonaro exigir vacinação e uso de máscara, demonstra o 
enfraquecimento do grupo governista no alto comando da 
corporação, para felicidade geral do Brasil e dos brasileiros. 
Um bom sinal, pois ajuda a esfacelar o plano do presidente 
de tentar provocar conflitos e caos no processo eleitoral.

IMBATÍVEIS A decisão de Geraldo Alckmin, já co-
municada ao PSD, de não concorrer ao governo de São 
Paulo e preferir ser o vice de Lula, praticamente sela a 
composição da chapa. Se já estava difícil para os demais 
candidatos, bem atrás do petista na corrida presidencial, 
a aliança deve garantir a vitória logo no 1º turno. Para 
desespero de Bolsonaro, Moro e muitos outros.

PAREDÃO Com a diretoria declaradamente bolsonarista, 
em especial o presidente Mauro Ribeiro, o Conselho Federal 
de Medicina foi colocado no paredão. Um grupo de médicos 
entrou com processo ético-profissional contra o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, por sabotar a vacinação infantil, 
justamente quando os hospitais estão lotados de crianças 
com Covid. 

PREOCUPANTE Em apenas um dia, 2,59 milhões de 
contaminados no mundo, com 45.717 novos casos no Bra-
sil. Os dados são preocupantes e demonstram a irrespon-
sabilidade criminosa dos negacionistas, principalmente 
Bolsonaro e Queiroga. Cientistas querem intervenção do 
STF no Ministério da Saúde, para evitar outra tragédia de 
grande proporção. A pandemia recrudesceu.

ÉTICA Como se não bastasse a atitude de um grupo de 
médicos exigindo punição do CFM contra o ministro da 
Saúde por atrasar a vacinação infantil, a Sociedade Bra-
sileira de Pediatria divulga nota condenando o negacio-
nismo bolsonarista. A população brasileira deve temer a 
Covid e não a vacina, afirma a SBP. Desmoralização para 
Bolsonaro e Queiroga. 

O ULTRALIBERALISMO apro-
fundado no país pelo governo 
Bolsonaro deixa o brasileiro 
mais pobre. A agenda econômi-
ca ultraliberal é um fracasso e 
beneficia apenas as elites, sobre-
tudo o mercado financeiro. Os 
dados comprovam.

O PIB (Produto Interno Bru-
to) caiu pelo segundo trimestre 
consecutivo. Os reajustes qua-
se que semanais dos combustí-
veis, do gás de cozinha, energia 
elétrica e dos alimentos fizeram 
a inflação disparar, atingindo 
10,74% em 12 meses, a mais alta 
dos últimos 18 anos. 

Para completar, o Banco 
Central aumenta ainda mais os 
juros - os maiores do mundo, 
superando a Rússia, Turquia e 
Colômbia. E os brasileiros sen-
tem no bolso o tamanho da cri-
se. O rendimento de quem tem 

trabalho encolheu 11,1%, o me-
nor índice desde 2012.

O desemprego passa dos 
13% da população economica-
mente ativa. São quase 14 mi-
lhões de pessoas sem emprego. 
Ainda tem os mais de 5,1 mi-
lhões de desalentados e os 7,8 
milhões de subocupados. 

Com o cenário caótico, as fa-
mílias se afundam em dívidas. 

O número de brasileiros endi-
vidados é o maior em 11 anos 
e 62 milhões estão com o nome 
negativado. As perspectivas 
não são boas. Pelo menos, com 
o governo Bolsonaro. O real já 
é a quarta moeda que mais des-
valoriza no mundo e o país que 
ocupava a 8ª posição entre as 
maiores economia do planeta 
caiu para a 12ª. 

Brasil tem o segundo 
menor salário mínimo 
COM Bolsonaro, o Brasil só 
alcança recordes infelizes. O 
país tem o segundo menor sa-
lário mínimo entre todas as 
nações da OCDE (Organiza-
ção para a Cooperação e De-
senvolvimento Humano). À 
frente, apenas o México.

Os dados são referentes à 
2021, quando o mínimo era de 
R$ 1.100,00. Por hora, o salário 
médio no Brasil foi de US$ 2,2 
(R$ 11,40). Com o reajuste irri-
sório deste ano, o país pode pu-
lar para a primeira posição. 

É o trabalhador da Austrália 
que tem a melhor remuneração 
entre os países parte da OCDE. 
O salário mínimo é de US$ 12,9 
por hora, quase seis vezes maior 
do que o do Brasil. 

A pesquisa da Catho mostra 
que no Brasil, os estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Distri-
to Federal ocupam as primei-
ras colocações no ranking de 
estados com a maior média sa-
larial. As menores remunera-
ções estão na Paraíba, Sergipe 
e Rio Grande do Norte. 

Cidadão tem de fazer mágica para sobreviver com R$ 1.212,00 no país


