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Demissão velada no Itaú
JOÃO UBALDO - ARQUIVO

O Itaú, que
lucrou cerca de
R$ 27 bilhões
em 2021, abriu
PDV (Programa
de Desligamento
Voluntário).
Esquema
disfarçado para
demitir. O maior
banco privado do
país tem demitido
e fechado
agências a rodo
em todo o Brasil.
E vai enxugar
o quadro ainda
mais. Página 3

Saúde mental
abalada pós
coronavírus
Página 2

Governo tira
mais verbas
da ciência
Página 4

Mesmo extremamente lucrativo, Itaú diminui quadro de funcionários
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Transtornos mentais
sobem no pós Covid
Pesquisa revela aumento da
depressão e ansiedade no
país durante a pandemia
RENATA LORENZO
imprensa@bancariosbahia.org.br

A PANDEMIA não acabou e as consequências da Covid-19 ainda estão sendo estudadas. Foram identificados danos cogniDRAZEN ZIGIC - ISTOCK - ARQUIVO

Covid-19 também deixa sequelas psicológicas

tivos e transtornos psiquiátricos de longo
prazo em pacientes que se recuperaram
da doença. A pesquisa da USP (Universidade de São Paulo) com 425 pacientes
recuperados das formas moderada e grave mostra que 51,1% relataram ter problemas de memória após a infecção.
A Covid ainda fez com que 13,6% desenvolvessem transtorno de estresse pós-traumático, 15,5% apresentassem transtorno
de ansiedade generalizada, e em 8,14% dos
casos o problema surgiu após a doença. Os
dados revelam ainda que 8% foram diagnosticados com depressão e 2,5% apresentaram os sintomas ligados ao transtorno
apenas após a internação.
Vale lembrar que, em média, 26,8% das
pessoas sofrem com transtornos mentais.
Mas o índice subiu para 32,2% no grupo estudado pela USP. No caso do transtorno de
ansiedade generalizada (14,1%), por exemplo, a prevalência foi maior do que a média
dos brasileiros (9,9%).

Combustível aumenta 5 vezes mais do que inflação
OS BRASILEIROS estão sofrendo com as
altas dos preços da gasolina e do gás de cozinha. Com o governo Bolsonaro, os valores
subiram cinco vezes mais do que a inflação.
A FUP (Federação Única dos Petroleiros)
aponta que desde janeiro de 2019, a gasolina
foi reajustada em 116%, o gás de cozinha em
100,1% e o diesel em 95,5%. Enquanto a inflação oficial do período foi de 20,6%.
A política de preços mantida pelo governo Bolsonaro à Petrobras - atrelando os reajustes à variação do dólar - foi implementada por Michel Temer e se trata do principal
motivo para a disparada dos valores.
De outubro de 2016 até 1º de fevereiro de
2022, a PPI (Política de Paridade de Impor-

tação) fez o gás de cozinha na refinaria subir
287,2%, a gasolina 117,2% e o diesel 107,1%.

Mitologia grega
UMA boa opção para quem pretender aprofundar os conhecimentos. Com a história
de Jasão e os Argonautas, na segunda-feira,
a partir das 20h, no canal Iaras e Pagus, o
professor Roberto Ponciano ministra aula

aberta do curso Iniciação à Mitologia Grega.
O curso começa em 7 de março, às 18h,
no canal de streaming @professorrobertoponciano. Serão quatro meses, até junho,
com aulas sempre às segundas-feiras.

TEMAS & DEBATES

Parabéns, PT. Partido
não é vítima, é alvo.
Zeca Medeiros *

No último dia 10 de fevereiro de
2022, o Partido dos Trabalhadores
completou 42 anos de existência. Essas décadas serviram para mudar a história política do país nos séculos XX e
XXI, ainda que alguns não queiram.
Nascido da energia acumulada pelas
lutas democráticas de segmentos de esquerda, trabalhadores, intelectuais, artistas, organizações civis, sindicatos,
associações e as memoráveis CPTs (Comissões Pastorais da Terra), da Igreja
Católica, o PT catalisou todas essas forças progressistas em torno de um projeto de democracia de massa na qual pudesse veicular vozes abafadas por um
sistema político viciado e burguês, dando dignidade a seres humanos tratados
como invisíveis.
Decidiu acabar com a fome, cuidar da
educação, saúde, moradia, repartir terras ociosas e redistribuir renda de forma
mais justa. Com ação e discurso que, objetivamente, alteravam aos poucos a realidade social, chegou ao poder e, claro, virou alvo, virou o inimigo de um sistema
capitalista rentista, perverso, que sustenta uma elite desumana, uma classe política insensível, uma maioria religiosa de
todas as doutrinas (com raras exceções).
Colaborou com a luta pelo Estado
democrático de direito, pela liberdade
das pessoas de todas as formas, orientação sexual, etnias, gêneros, deficientes, populações de rua e quem mais se
sentisse excluído.
Um golpe urdido fora do país, em conluio com as elites políticas, econômicas,
militares e a mídia nativas, ceifaram um
projeto popular que cumpriu a maioria
de suas propostas, além de ter retirado
dezenas de milhões de irmãos da fome.
O PT renasce então em 2022 com Lula
liderando, de forma isolada e absoluta,
todas as pesquisas para presidente do
Brasil. Engana-se quem pensa que essa
força popular é vítima. Essa energia vem
das massas, é povo, por isso foi alvo. Porém, nunca, em tempo algum, energias
perversas e reacionárias se eternizaram,
mas sempre renascem com novas roupagens. Resiliente e perene, as forças populares também ganham fôlego, se fortalecem e continuam sua jornada de luta de
classes, porque o povo é a única e verdadeira essência da existência humana. A
existência do povo é a manutenção da
nossa espécie.
* Zeca Medeiros é jornalista e graduando em
Sociologia-UFBA
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Caixa vai ter de promover
campanha contra o assédio
A ATUAL gestão da Caixa, com
políticas de cobranças desumanas, facilita o assédio moral e
sexual. É mais do que necessário medidas e campanhas para
conter a prática nos ambientes
de trabalho.
Por conta de ocorrências
nos departamentos do banco,
o MPF (Ministério Público Federal) do Rio Grande do Sul re-

comendou que o presidente da
empresa, Pedro Guimarães, elabore campanha publicitária de
conscientização contra o assédio sexual em até 90 dias.
Na iniciativa, o banco terá de
criar canais próprios para denúncias, ofertar treinamentos,
palestras e cursos sobre o tema
e estabelecer regras de conduta
para prevenir a prática.
JOÃO UBALDO - ARQUIVO

Condutas praticadas pela direção da Caixa resultam em assédio moral

Após lucro de
R$ 27 bilhões,
Itaú abre PDV
Quadro de pessoal,
que já é deficitário,
vai cair ainda mais

privado do país é apenas o lucro.
A empresa fecha diversas
agências e demite funcionários,
mesmo com alta de 45% na lucratividade. Com o PDV, os
RENATA ANDRADE
imprensa@bancariosbahia.org.br
bancários e a população ficam
ainda mais prejudicados, com
sobrecarga de trabalho e atenDEPOIS do lucro exorbitante de dimento precário.
quase R$ 27 bilhões em 2021, o
Os bancos usam a tecnoItaú abriu um PDV (Programa logia como justificativa para
de Desligamento Voluntário) a política perversa de cortes.
para todas as empresas contro- Em 2020 e 2021, o país perdeu
ladas exclusivamente pelo Itaú quase 12% do total de agênUnibanco Holding S.A no Bra- cias bancárias. Foram fechasil. O interesse do maior banco das 2.324 unidades, segundo o
JOÃO UBALDO - ARQUIVO
Banco Central.

Adesão

Auxílio funeral é direito na FUNCEF
OS PARTICIPANTES da Funcef
devem ficar atentos. Os beneficiários ou herdeiros legais na
ocasião de falecimento do empregado têm direito a receber
o auxílio funeral. Vale ressaltar
que o benefício é previsto em
todos os planos, mas não é concedido imediatamente.
É necessário que o dependente se habilite como pensionista e, ao ser liberado, o valor
é creditado automaticamente.
No caso de não ter beneficiá-

rio, o auxílio será destinado aos
herdeiros legais. Para isso, tem
de apresentar o formulário de
requerimento preenchido e assinado e encaminhar os documentos. A lista está disponível
no site da Funcef.
Além disso, também é preciso enviar cópia autenticada
da escritura pública de único
herdeiro ou do inventário já
executado ou do alvará judicial para comprovação de todos os herdeiros.

Itaú elimina postos e fecha 2.324 agências no país

Segundo a empresa, a adesão é voluntária e pode ser feita
a partir do final de
março. Para participar, o empregado
deve se enquadrar
em um ou mais critérios - estar afastado por um período
superior a 30 dias,
ter mais de 60 anos e
atuar em determinados cargos em áreas
que terão estruturas
adequada à realidade do mercado.

PLR do Mercantil do

Pendências têm de ser resolvidas

ASSIM como outros bancos, o Mercantil do Brasil atendeu à solicitação
dos sindicatos e vai pagar a segunda
parcela da Participação nos Lucros
e Resultados, nesta sexta-feira. Pela
CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) dos bancários, as empresas
têm até 1º de março para creditar a
PLR na conta dos funcionários.

A COE (Comissão de Organização dos Empregados) do Itaú quer solução para as demandas
apresentadas na última negociação de 2021.
A reivindicação foi feita durante a primeira
reunião do ano, na quarta-feira. Os representantes dos funcionários sugeriram mudanças
nas discussões, com pauta única e encaminhamento obrigatório no próprio encontro.
A empresa concordou e a próxima reunião
foi marcada para 9 de março. Em debate, banco de horas negativo. Para compensar as ho-

Brasil sai nesta sexta

ras, o acordo fechado garante aos bancários
um período de 18 meses, a partir de março de
2021, com o limite de duas horas por dia. O
prazo final de compensação acaba em agosto
e é preciso negociar a ampliação.
Os problemas causados pelas mudanças no
programa de remuneração variável - Gera - estarão em pauta no dia 16 de março. Os sindicatos
têm recebido denúncias sobre aumento da pressão e metas difíceis de serem alcançadas. O que
impacta negativamente na remuneração.
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Mais uma tesourada
dada por Bolsonaro
Governo reduz em
75% recursos da
ciência e tecnologia
REDAÇÃO
imprensa@bancariosbahia.org.br

O BRASIL do governo Bolsonaro tem o retrocesso como premissa. Desde 2016 o país pena
com a política de cortes inicia-

da com Temer e aprofundada
pelo atual presidente. O setor
de ciência e tecnologia é duramente afetado com a queda de
recursos. Para se ter ideia, o orçamento para este ano é 73,4%
menor do que o de 2015.
A Capes (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior), o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-

SAQUE

gico) e o FNDCT
(Fundo Nacional
de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) chegaram a controlar
40% de toda a verba federal para a área de ciência e tecnologia. Boa parte dos
recursos era usada para bolsas
de estudo à população carente,
capacitação e outras ações de
fomento científico.
Agora, os três controlam apenas 28% da verba. Este é o mes-

mo índice do início dos anos
2000, quando o número de pesquisadores do país era bem menor do que o atual. O Brasil tem
uma média de 888 pesquisadores
por milhão de habitante. Ainda
assim, o número está bem abaixo da média mundial, de 1.368.

IMPRESCINDÍVEL Ganha força campanha nacional para

ARQUIVO

o STF enquadrar imediatamente o Telegram, que não tem representação no Brasil e se recusa a respeitar as leis brasileiras,
estimulando todo tipo de crime. A intenção é impedir a repetição do ocorrido na eleição de 2018, quando as fake news
adulteraram a vontade popular. A plataforma tem sido usada
para espalhar ódio, ofensas políticas e eleitorais.

INCORRIGÍVEL Tem jeito não para Fachin, que indicado

por Dilma para o STF depois virou lavajatista, apesar de todo
o mal feito pela Lava Jato ao Estado democrático de direito e à
nação. Agora, em entrevista ao Estadão, ele afirma que o TSE,
tribunal que presidirá de terça-feira até agosto, já está sob ataque de hackers, dando força à trama golpista de Bolsonaro para
desacreditar a votação eletrônica.

ANIMADOR Após tudo que passou, Lula deverá fazer um governo mais à esquerda. Além do compromisso de rever a reforma trabalhista, acaba de prestar mais uma declaração animadora: “Não vou pedir voto ao mercado. Vou pedir voto ao povo, o
grande mercado que quero ajudar neste país. Eu quero perguntar ao mercado: o que vocês vão fazer para acabar com a fome?”.
NADINHA Inoportuna e inócua a visita de Bolsonaro à
Rússia. Não rendeu nenhum acordo bilateral, fosse comercial ou político. Absolutamente nada, nadinha. E o neofascista de tantas bravatas no Brasil teve de reverenciar o
túmulo do soldado comunista, fazer cinco testes de Covid,
ficar confinado e usar máscara. Sem falar no medo diante
do olhar desafiador de Putin. Está na rede.
MANIPULAÇÃO O gabinete do ódio espalha vídeo com

Putin bem ao lado de Bolsonaro, separados por uma mesinha
de centro, para insinuar proximidade. Nada disso. As conversas com o francês Macron e o alemão Scholz ocorreram com
cada um em lados opostos de uma mesa de 5 metros porque
ambos recusaram os protocolos russos, ao contrário do brasileiro, que se dobrou inteiramente.

Mais 11 blocos do pré-sal são colocados na oferta permanente. Entreguismo

Governo quer vender
mais blocos do pré-sal
O GOVERNO Bolsonaro deu
mais um passo rumo à privatização dos recursos naturais
e ao desmonte da Petrobras.
Mais 11 blocos localizados na
área do pré-sal estão sendo colocados à venda.
O pré-edital e as minutas de contrato que estabelecem regras da licitação foram
aprovados pela ANP (Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) den-

tro da OPP. A Oferta Permanente de Partilha de Produção
é um formato de licitação de
outorga de contratos de exploração e produção de blocos
exploratórios e de áreas com
acumulações marginais.
Desta forma, os blocos ou
áreas localizadas em bacias terrestres ou marítimas podem ser
usados para exploração ou reabilitação e produção de petróleo
e gás natural. Entreguismo total.

