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GOVERNO BOLSONARO

Presidente Augusto Vasconcelos

Eleições na Cassi entram na 
reta final. Associados têm até 
segunda-feira para escolher 
a nova diretoria, conselhos 
Deliberativo e Fiscal. Vote nas 
Chapas 6 e 77 – Unidos por uma 
Cassi Solidária
Página 3

Coveiro da 
democracia

Momento
decisivo
na Cassi

Com Temer e, principalmente, 
Bolsonaro, a democracia no país 
sofreu um retrocesso de 10 anos, 
como aponta o V-Dem Institute, 
da Suécia, considerado um dos 
principais centros de estudo da vida 
democrática no mundo. Conforme 
o levantamento, o Brasil amarga um 
violento processo de autocratização. 
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Política de preços 
precisa ser revista. 
O povo não aguenta
REDAÇÃO
imprensa@bancariosbahia.org.br

Maior responsável pela 
alta dos combustíveis 

TEMAS & 
DEBATES

Uma decisão 
iluminada

Joelson Meira*

Mais do que luminosa, a 
insistente decisão de Lula 
em mirar no Geraldo Alck-
min para vice-presidente. 
Ao juntar São Paulo com o 
Nordeste, Lula criou a possi-
bilidade de liquidar a dispu-
ta presidencial no logo pri-
meiro turno.

O Vale do Jequitinho-
nha e todo povo de Lula, 
espalhado nos demais es-
tados, colocarão a azei-
tona nesta empada. Ciro, 
perdidão, acusou o golpe 
do mestre. Carlos Lupi vai 
perder bancada e os fun-
dos que sustentam o PDT. 
Brizola jamais aceitaria 
essa aberração.

Moro desmanchou-se. 
Será abandonado solene-
mente no meio do cami-
nho. Voltará constrangido 
ao seu tamanho medíocre e 
circunscrito ao papel de vi-
lão do Judiciário. Vai ficar 
reclamando com a sincera 
“conja”, que considera ele e 
Bolsonaro uma coisa só.

Dória, em calça justa, 
apertado entre 1% e 3%. 
Os demais..., não existem 
nesta disputa, razão pela 
qual fez o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco, 
“Punhos de Renda”, (lan-
çado garbosamente por 
Kassab, em 24 de novem-
bro de 2021, pelo PSD), 
apressar-se em desistir.

A luta é dura, a defesa da 
democracia, quando amea-
çada, é a mãe de todas as ba-
talhas. O velho Lula conhe-
ce o Brasil. Venceremos!

*Joelson Meira, advogado e 
poeta, foi um dos fundadores do 
movimento Poetas na Praça, em 
1979, em Salvador-BA
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O GOVERNO Bolsonaro é só 
para ricaços. Enquanto 20 mi-
lhões de pessoas passam fome 
e outras 12 milhões seguem à 
procura de um emprego, as eli-
tes fazem uma verdadeira farra. 
É o caso dos acionistas da Pe-
trobras, os únicos que ganham 
fortuna com a atual política de 
preços dos combustíveis.

Na imensa maioria dos esta-
dos, a gasolina e o diesel passam 
dos R$ 7,00 o litro. No Acre, o 
cidadão chega a pagar R$ 11,00 
pelo litro da gasolina. O preço 
dos combustíveis no Brasil co-
meçou a subir ainda no gover-
no Temer. Mas, com Bolsonaro 
os reajustes dispararam. Quase 
que semanalmente, a Petrobras, 
comandada pelo governo fede-

ral, aumenta os preços.
Isso porque o Brasil, embora 

autossuficiente, preferiu dola-
rizar os combustíveis, que hoje 
dependem da cotação do dólar. 
Tudo poderia ser diferente, se o 
governo Bolsonaro trabalhas-
se para os brasileiros. Mas, não. 
No ultraliberalismo só há bene-
fícios para quem está no topo 
da pirâmide social 

Mudanças
Técnicos do próprio Minis-

tério da Economia defendem 
mudanças e alertam que par-
te do combustível comerciali-
zado pela estatal poderia ser 
refinado no Brasil. Uma ma-
téria divulgada pela Folha de 
São Paulo revela que em 2021 
"foram importados 118 mil 
barris por dia de diesel, o que 

seria equivalente a 
14,7% da comercia-
lização total de 801 
mil barris por dia 
do derivado. Na 
gasolina, as com-
pras externas so-
maram 20 mil bar-
ris por dia, 4,9% da 
venda total de 409 
mil por dia". Os 
custos de importa-
ção são incorpora-
dos pela empresa, 
elevando os pre-
ços e ampliando a 
margem de lucro 
dos acionistas. 

SINDICATO DOS BANCARIOS DO OESTE DA BAHIA
E REGIÃO, CNPJ Nº 12.143.801/0001-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA ELEITORAL

Pelo presente edital, a diretoria executiva do SINDICA-
TO DOS BANCÁRIOS DO OESTE DA BAHIA E REGIÃO 
convoca todos os bancários e associados da Entidade para 
a Assembléia Eleitoral que ocorrerá no dia 27/04/2022, às 
18hs em primeira convocação, com metade mais um dos 
membros da categoria e às 18:30h em segunda convoca-
ção, com qualquer número, a ser realizada na CDL de Bar-
reiras, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 
898, centro, CEP 47.800-000, Barreiras, Bahia, para de-
liberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Regras a se-
rem aplicadas na eleição da Entidade, mandato 2022/2025; 
b) Eleição e Posse do Sistema Diretivo da Entidade (Di-
retoria Executiva e Conselho Fiscal), mandato 2022/2025.

 
Barreiras, Bahia, 23 de março de 2022.

 
A Diretoria Executiva.

Polícia pode afastar 
agressor, diz STF
O STF (Supremo Tribunal Federal) 
confirmou que a polícia pode adotar 
medidas para afastar os agressores do 
convívio familiar das vítimas de vio-
lência doméstica.

O Supremo julgou ação protocolada 
pela AMB (Associação dos Magistra-
dos Brasileiros), questionando a cons-
titucionalidade da Lei 13.827/2019, 
que inclui na Lei Maria da Penha a 
possibilidade de delegados e policiais 
afastarem o agressor da convivência 
com a mulher.

O delegado só pode entrar na casa e 
retirar o agressor quando o município 
não for sede de uma comarca. Já o poli-
cial pode realizar a medida na ausência 
de um delegado na hora da denúncia. 
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Associados têm até 
segunda-feira para 
eleger nova diretoria

ELIZABETH MCDANIEL

GLADYSTON RODRIGUES - EM - D.A PRESS - ARQUIVO

Chapas 6 e 
77 na cabeça

RENATA ANDRADE
imprensa@bancariosbahia.org.br

POR ser uma representação autô-
noma e independente em relação 
ao Banco do Brasil, as Chapas 6 e 
77 - Unidos por uma Cassi Solidá-
ria têm o apoio do Sindicato dos 
Bancários da Bahia e da maioria 
das entidades representativas da 
categoria. A eleição para a esco-
lha da nova diretoria, conselhos 
Deliberativo e Fiscal termina na 
segunda-feira.

É imprescindível que os asso-
ciados participem. Votar é fácil. 
São muitas as opções. Tem o site 
da Cassi, o app pelo celular, o TAA 
ou o SISBB, no caso dos trabalha-
dores da ativa. Depois é só selecio-
nar a Chapa 6 (Diretoria e Conse-
lho Deliberativo) e em seguida a 
Chapa 77 (Conselho Fiscal).

Entre as propostas, a valori-
zação dos Conselhos de Usuá-
rios para acompanhar e propor 
melhorias nos serviços da Cassi 
e agilizar os processos de autori-
zação de exames e procedimen-
tos. Investimento em estrutura e 
serviços próprios de qualidade e 
custos menores, além da revisão 
dos processos de terceirização 
implantados pela atual gestão,  
estão entre as prioridades.

Formação
A Unidos por uma Cassi So-

lidária é formada por funcio-
nários experientes e compro-
metidos com os interesses dos 
associados. São eles: na Chapa 
6, Fernando Amaral para dire-
toria, Cris Garbinatto – Conse-
lho Deliberativo (CD), Alberto 
Júnior – Conselho Deliberativo 
(CD), Cláudio Nascimento – su-
plente CD e Gilmar Santos – su-
plente CD. A Chapa 77 tem Fer-
nanda Lopes – Conselho Fiscal 
e Diusa Almeida – suplente.

Inscriçãos estão abertas para 
o 23º Congresso Anapar
O 23º Congresso Nacional dos 
Participantes dos Fundos de 
Pensão e dos Beneficiários de 
Planos de Saúde de Autogestão 
acontece nos dias 26 e 27 de 
maio, de forma virtual. As ins-
crições estão abertas e devem 
ser feitas no site https://www.
anapar.com.br/inscricoes.

Diante do movimento do go-
verno Bolsonaro para entregar 
os fundos de pensão dos tra-
balhadores para os bancos pri-
vados e os planos de saúde ao 
mercado, durante o evento os 
trabalhadores vão discutir Pre-
vidência complementar e pla-
nos de saúde de autogestão.

O Congresso da Anapar tam-
bém dá atenção ao debate sobre 
a importância do SUS (Sistema 
Único de Saúde), especialmen-
te com a retirada de recursos 
por meio da Emenda Constitu-
cional 95 e com as tentativas do 

governo Bolsonaro de impor re-
gras que retiram a responsabili-
dade das empresas estatais com 
a saúde dos empregados. 

Trabalhador pode ser obrigado a pagar perícia
MAIS um ataque aos direitos 
dos trabalhadores. A Câma-
ra Federal aprovou substituto 
ao Projeto de Lei 3914/2020, 
o qual obriga o trabalhador 
a pagar por perícias no INSS 
(Instituto Nacional do Seguro 
Social). Agora a proposta re-
torna ao Senado.

O PL é uma tentativa de re-
frear ações judiciais contra o 
Instituto, movidas por traba-
lhadores que reivindicam auxí-
lio-doença e aposentadoria por 
invalidez, muitas vezes negada 
equivocadamente pelo INSS.

Dessa forma, joga nas costas do 

cidadão a responsabilidade de ar-
car com os custos das perícias rea-
lizadas durante as ações na Justiça 

e também com o custo de todo o 
processo, caso perca a ação.

O projeto ainda define que a 
perícia gratuita seja só para pro-
fissionais de baixa renda, com 
rendimento mensal familiar per 
capita de até meio salário míni-
mo e que sejam beneficiários da 
Justiça Gratuita. 

Brasileiros têm de manter 
cuidados contra a Covid-19 
COMO o número de casos de 
Covid-19 voltou a subir na Ale-
manha e Ásia, os brasileiros de-
vem manter os cuidados contra a 
doença, apesar do afrouxamen-
to das medidas de proteção em 
alguns estados. Segundo o Our 
World in Data, em todo o conti-
nente europeu a média semanal 
subiu 14% nos últimos 14 dias.

A Coreia do Sul também 
vive o pior momento da pan-
demia. O país tem a maior taxa 
de transmissão em todo o mun-
do, com mais de 2,4 milhões de 
contágios nos últimos 7 dias. 

Os dados são preocupantes e 
servem de alerta para o Brasil. A 
situação pode piorar. Vale lembrar 
que a pandemia não acabou. 

Projeto estabelece que perícia médica seja paga pelo segurado do INSS

Crescimento 
no número 

de casos 
de Covid-19 

no mundo 
acende 

alerta para 
afrouxamento 
das medidas 
de proteção
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SAQUE

GOVERNO BOLSONARO

Instituto aponta a 
autocratização do
Brasil. Neofascismo
ROGACIANO MEDEIROS
imprensa@bancariosbahia.org.br

Um retrocesso democrático 

ARQUIVO

TÁ NA REDE

ONDA LULA As pesquisas mostram grande chance de Lula 
ganhar em três dos quatro maiores colégios eleitorais e contribuir 
para a eleição dos governadores. São Paulo(1°) com Haddad na li-
derança, Minas(2°) com Kalil e Bahia(4°) com Jerônimo. Tem mais, 
ainda há a possibilidade de derrotar Bolsonaro dentro de casa, no 
Rio(3°), e até eleger Freixo. A extrema direita está em polvorosa.

MUITO MAIS A decisão do STJ, de obrigar Dallagnol a pagar 
indenização de R$ 75 mil, por dano moral pelo power point men-
tiroso, abre precedente para Lula processar também Moro, que o 
condenou sem prova, os desembargadores do TRF4 que ratificaram 
a condenação ilegal, a Rede Globo, Record, Folha, Estadão, enfim 
toda a mídia comparsa que endossou os crimes da Lava Jato.

SÓ COMEÇANDO O ex-procurador federal Deltan Dallagnol 
agora só vive dando chilique na mídia, ao ser questionado sobre a 
indenização que tem de pagar a Lula. Inclusive, tomou uma bron-
ca feia de Monalisa Perrone, na CNN. Ele, Moro e toda a nefasta 
República de Curitiba começam a pagar pelos crimes que come-
teram na Lava Jato. A conta é enorme. Ainda tem muito a chegar.

 É CONSTITUCIONAL Com a descoberta da farsa criminosa 
que foi a Lava Jato e o desmonte, em curso, do caráter delinquente 
do neofascismo bolsonarista, as instituições brasileiras, principal-
mente o Judiciário, em especial o STF, têm o dever constitucional de 
punir, exemplarmente, dentro da lei, todos os culpados. Em nome 
da Justiça, da República, da democracia e do povo brasileiro.

BOA IDÉIA Está certo o PT em fazer carta à nação explicando 
a aliança com forças de centro, como a escolha de Alckmin para 
vice de Lula. Serve para iluminar os obtusos sobre a necessidade 
de uma rede nacional de apoio, pluripartidária, acima das dife-
renças ideológicas, a fim de garantir a vitória nas urnas e neu-
tralizar qualquer tentativa golpista do neofascismo bolsonarista.  

COMPROVADO, por estudo 
de organismo internacional, o 
que as forças democráticas já 
denunciam há muito tempo. 
O golpe jurídico-parlamentar-
midiático de 2016, a posse de 
Temer e a eleição de Bolsonaro 
em 2018 empurraram o Brasil 
para o obscurantismo, abriram 
espaço para a extrema direita 
neofascista, facilitaram a 
adoção de medidas autoritárias 

de restrições das liberdades e 
deterioram consideravelmente 
a democracia brasileira.

Conforme levantamento do 
V-Dem Institute, da Suécia, 
o Brasil amarga um violento 
processo de autocratização e 
está entre os cinco países onde 
a democracia foi mais seria-
mente violentada nos últimos 
anos. O estudo revela ainda 
que a situação só não está pior 
devido a atuação do Judiciá-
rio, principalmente o STF, que 
tem contido as investidas gol-
pistas de Bolsonaro.

Um dos principais centros do 
mundo em estudos da vida de-
mocrática, o instituto sueco co-
loca o Brasil bem atrás de países 

como Gana, São Tomé e Prínci-
pe, Romênia, Senegal, Bulgária, 
Armênia, Cabo Verde e África 
do Sul. Entre os melhores, Sué-
cia, Dinamarca, Noruega, Cos-
ta Rica, Nova Zelândia, Estônia, 
Suíça, Finlândia, Alemanha, Ir-
landa, Bélgica e Portugal.

O vexame é tanto que o 
país perdeu o status de demo-
cracia liberal e passou a ser 
considerado uma democra-
cia meramente eleitoral, ou 
seja, o brasileiro só tem direi-
to a votar e mesmo assim sob 
ameaça de retrocesso.

Greve global pelo clima cobra 
iniciativas contra catástrofes
URGE a necessidade de mudan-
ças efetivas no cenário climático, 
já que, segundo especialistas, as 
previsões são catastróficas. Por 
isto, nesta sexta-feira será reali-
zada no Brasil uma nova edição 
da Greve Global pelo Clima, 
com as participações de socio-
ambientalistas, povos indígenas, 
quilombolas, comunidades tra-
dicionais, estudantes, sindicatos, 
movimentos sociais e populares, 
ONGs, religiosos e acadêmicos.

Para os ativistas, o atual cená-
rio é resultado de séculos de explo-
ração e opressão do colonialismo, 
do extrativismo e do capitalismo. 
Os líderes mundiais precisam ter 
ações honestas e eficientes.

O movimento, organizado 
pela Marcha Mundial por Justi-
ça Climática e a juventude que 
participa do Fridays For Future, 
emitiu documento às nações ri-
cas as responsabilizando-as por 
92% das emissões globais. 

Estudo internacional detecta uma erosão democrática no Brasil. Retrocesso


