
Filiado à

O BANCÁRIO
O único jornal diário dos movimentos sociais no país

www.bancariosbahia.org.br bancariosbahia bancariosbahia

Edição Diária 8375 | Salvador, de 21.04.2022 a 24.04.2022

ELEIÇÃO FUNCEF

Presidente Augusto Vasconcelos

Prestação de Contas do Sindicato – ano base 2021 Páginas 2 e 3

A voz dos participantes
Em uma conjuntura adversa, de 
ataques e ameaças à Caixa e aos 
fundos de pensão, é fundamental 
escolher representantes que defendam 
os interesses dos trabalhadores. Por 
isso, o Sindicato apoia o movimento 

Juntos – A Funcef é dos Participantes. 
Os candidatos defendem uma 
Fundação democrática, transparente 
e com uma gestão participativa. A 
eleição ocorre desta sexta a segunda-
feira. Página 4
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SBBA registra 
superávit de 
R$ 3.751.781,62
ANA BEATRIZ LEAL
imprensa@bancariosbahia.org.br

Bancários da base da entidade aprovam contas de 2021
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OS BANCÁRIOS da base do 
Sindicato da Bahia aprova-
ram a Prestação de Contas da 
entidade, exercício de 2021. 
A diretoria apresentou o do-
cumento durante assembleia, 
na última segunda-feira. 

Em meio à crise econô-
mica brasileira, aprofun-
dada pela pandemia de Co-
vid-19, momento pelo qual 
muitos sindicatos passam 
por dificuldades financei-
ras, a responsável gestão 
dos recursos fez com que 
o Sindicato dos Bancários 
da Bahia registrasse um su-
perávit de R$ 3.751.781,62. 
Valor direcionado para que 
os associados possam ser 
bem assistidos.

A aprovação da Presta-
ção de Contas reafirma o 
compromisso da entidade 
com a transparência de to-
das as ações realizadas em 
prol dos bancários. Os nú-
meros apresentados mos-
tram que o SBBA mantém 
uma saúde financeira segu-
ra e o cuidado com os re-
cursos da categoria.

O Sindicato tem investido 
não apenas no patrimônio 
da entidade, como também 
na luta em defesa dos direi-
tos dos bancários, como em-
prego, saúde e melhores con-
dições de trabalho e salários.

O ano passado foi difícil, 
2022 não tem sido diferen-
te. As lutas são desafiado-
ras e precisam da confian-
ça e unidade da categoria. 
Somente um sindicato forte 
e sólido é capaz de garantir 
conquistas. 
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Pleito ocorre desta 
sexta a segunda. O 
futuro está em jogo
ANGÉLICA ALVES
imprensa@bancariosbahia.org.br

Vote nos candidatos do SBBA

ENTRE esta sexta e a segun-
da-feira, acontece a eleição 

Eleição da Previ segue até o dia 
29. Sindicato apoia a Chapa 3 
NAS eleições da Previ, os asso-
ciados não devem deixar para 
votar na última hora. O Sindi-
cato dos Bancários da Bahia, 
em conjunto com o movimento 
sindical, apoia a Chapa 3 - Previ 
para os Associados. O pleito se-
gue até o dia 29 de abril.

Com o lema "A segurança 
da Previ é o olhar vigilante dos 
seus donos", a Chapa 3 defende 

TIRANDO DE LETRA Crescem os rumores de que o atu-
al governador da Bahia, Rui Costa, pode assumir o Ministério 
da Fazenda em um possível governo Lula. São cotados ao cargo 
também Wellington Dias (ex-governador do Piauí) e Camilo 
Santana (governador do Ceará). Antes, Rui tem o desafio, nada 
fácil, de eleger Jerônimo ao governo da Bahia. Mas, como o atu-
al governador do Estado está com a bola toda entre os baianos, 
pode ser que tire de letra.

BOLA MURCHA Quem está mesmo com a bola murcha é o 
ex-juiz, Sérgio Moro, declarado parcial pelo STF (Supremo Tri-
bunal Federal) nos processos contra Lula. Com o nome desgas-
tado entre os brasileiros, confessou, em entrevista à CNN Brasil, 
que pode não concorrer a nada nas eleições deste ano. Não custa 
lembrar que Moro tinha a ambição de assumir a presidência do 
país. Como o nome não decolou, desistiu e agora segue perdido, 
sem saber que rumo tomar. O povo agradece.

LADEIRA ABAIXO A necropolítica ultraliberal do governo 
Bolsonaro obriga o brasileiro a racionar comida. Pesquisa da 
JFP Consultoria aponta que 73,1% dos cidadãos deixaram de co-
mer carne nos últimos tempos, 10% não passam mais na frente 
das geladeiras de bebidas alcoólicas e de iogurte e 6% não con-
seguem mais comprar o feijão – alimento básico na mesa das 
famílias. Tem ainda as cerca de 20 milhões de pessoas que não 
têm nada para comer e têm de disputar ossos dispensados pelos 
açougues. Realmente, o Brasil desce a ladeira, e sem freio.

OLHO DA CARA Tudo no Brasil custa o olho da cara, resul-
tado da inflação descontrolada e dos reajustes consecutivos nos 
preços dos combustíveis. Pesquisa da consultoria Global Petrol 
Prices mostra que a gasolina custa, em média, R$ 7,00 o litro. O 
valor é 15% maior do que a média mundial. O preço é absurdo, 
mas o governo Bolsonaro insiste em dolarizar o petróleo. O pior 
é que, mesmo duros, às vezes sem emprego e mergulhados em 
dívidas, muitos brasileiros fazem de conta que está tudo bem e 
dizem que vão votar no presidente. Lamentável.

SÓ BALELA O presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo 
com a promessa de reduzir impostos. Só balela. Na prática, a carga 
tributária cresceu e atingiu 33,9% do PIB (Produto Interno Bruto). 
Os impostos, no entanto, não aumentaram para todos. Nos últi-
mos meses, o governo Bolsonaro isentou a importação de jet skis, 
veleiros, dirigíveis, planadores e balões. A medida beneficia apenas 
os afortunados, porque para o pobre falta dinheiro até para comer. 

para escolha dos diretores de 
Benefícios e Administração e 
Controladoria e dois conse-
lheiros deliberativos, um fis-
cal e os respectivos suplentes 
da Funcef. Se ocorrer segun-
do turno, será entre o dia 29 
de abril e 2 de maio.

Os participantes devem 
ficar atentos às mudanças. 

Agora, as candidaturas são 
individuais e não mais por 
chapa fechada. Por isso, a vo-
tação será por etapas.

O Sindicato dos Bancários da 
Bahia apoia o movimento Juntos 
- A Funcef é dos participantes. Os 
candidatos estão comprometi-
dos com a luta por uma Funda-

ção forte, que trabalhe em defesa 
dos empregados da Caixa.

É importante que todos os 
empregados da Caixa aptos 
participem. A votação é online 
no autoatendimento do site ou 
aplicativo da Fundação, com 
acesso através do CPF e senha 
pessoal do eleitor. 

os direitos dos associados, com 
independência e contra as ame-
aças do mercado financeiro.

Serão eleitos representantes 
para as Diretorias da Admi-
nistração e Planejamento, um 
membro titular e um suplente 
para os Conselhos Deliberati-
vo e Fiscal, e dois membros ti-
tulares e dois suplentes para os 
Conselhos Consultivos do Pla-
no 1 e do Previ Futuro. Os man-
datos serão entre 1º de junho 
deste ano e 31 de maio de 2026.

Os trabalhadores do Banco do 
Brasil da ativa e aposentados, as-
sociados ao Fundo, podem votar 
através do SisBB, TAA, aplicati-
vo e site da Previ. 


