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Reforma trabalhista
prometeu gerar
6 milhões de
empregos formais.
O que não ocorreu.
Pelo contrário.
Aprofundou o
desemprego e a
precarização
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Sindicatos garantem
vitória na Funcef
Página 2

Conferência inscreve
até sexta. Participe
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Sem emprego
nem salário
O desemprego elevado, a
informalidade em escala crescente e
a grave precarização são resultado
da reforma trabalhista aprovada no
governo Temer e aprofundada por
Bolsonaro. O mercado de trabalho
sofreu um forte baque. Página 4
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Juntos – A Funcef é
dos Participantes
Movimento apoiado pelas
entidades sindicais vence
o 2º turno das eleições
ANGPELICA ALVES
imprensa@bancariosbahia.org.br

O MOVIMENTO Juntos – A Funcef é dos
Participantes, apoiado pelo Sindicato dos
Bancários da Bahia e a maioria das entidades representativas, venceu o segundo turno das eleições 2022 na Fundação, encerradas na segunda-feira.
Com 52,6%, Jair Pereira foi eleito para à
Diretoria de Benefícios. Rogério Vida ganhou com 53,91% dos votos válidos e vai
ocupar o cargo da Diretoria de Administração e Controladoria. Também foram elei-

tos Selim Antônio Salles Oliveira e Helaine
Coutinho Cardoso, como titular e suplente
do Conselho Deliberativo, respectivamente.
Pelo estatuto da Funcef, o diretor do Sindicato dos Bancários da Bahia, Antônio
Messias Bastos, e Selim Antônio de Salles teriam vencido no primeiro turno da eleição
para o Conselho Deliberativo, mas devido a
uma interpretação equivocada da Fundação,
o movimento Juntos - A Funcef é dos Participantes questionou o resultado. Caso não haja
um posicionamento, a Justiça será acionada.
O grupo, composto por representantes
com longo histórico de lutas e conquistas
para os empregados da Caixa, vai atuar pela
paridade do plano REG/Replan Não Saldado, promover o debate sobre o presente e
futuro da Funcef e defender os direitos dos
trabalhadores do banco público.
JOÃO UBALDO - ARQUIVO

Funcionários do Itaú lutam contra as demissões e o fechamento de agências em todo o Brasil

Discussões no Itaú COE garante avanços
AMANHÃ, a partir das 18h30, acontece
o Encontro dos Funcionários do Itaú da
Bahia e Sergipe. Os bancários discutem
sobre emprego, saúde do trabalhador,
Programa Recomeçar, assistência médica
e bancos de horas. Para participar, o empregado deve acessar o Zoom. O link está
disponível no site do Sindicato.
No evento, os bancários também vão aprovar a pauta de reivindicações para ser levada
ao Encontro Nacional, em junho.

A COE (Comissão de Organização dos Empregados) do Itaú conseguiu a prorrogação do
limite para compensação do banco de horas
negativas. Agora é 28 de fevereiro de 2023.
A prorrogação segue o acordo de fevereiro
de 2021. Os bancários têm 18 meses, a partir
de março do mesmo ano, para fazer a compensação. O limite é de duas horas por dia. A cada
três meses o acordo é revisado. A reunião, realizada na segunda-feira, ainda definiu a criação
de um grupo de trabalho para discutir o Gera.

TEMAS & DEBATES

Moro parcial,
desmoronou
Álvaro Gomes*

A operação Lava Jato iniciada em
março de 2014 foi um esquema montado pelas elites nacionais e internacionais
para golpear a democracia e consequentemente impedir o crescimento do Brasil
que já era a 6ª economia mundial, onde
as condições de vida da população vinham melhorando, inclusive com a retirada do país do mapa da fome. Sua estratégia culminou com o golpe de 2016
com o impeachment de Dilma, a prisão
de Lula e a eleição de Bolsonaro em 2018.
A espetacularização das ações da Lava
Jato, articulada com a grande imprensa e
alimentada pelas fake news se constituiu
em um grande golpe contra a democracia
e um retrocesso contra os direitos sociais,
retornando o Brasil ao Mapa da Fome,
aumentando o desemprego, contribuindo para desacreditar as instituições, criar
um clima de ódio, e em nome de combate à corrupção, alimentou a engrenagem
corrupta do país, inclusive na Lava Jato.
Todos nós devemos combater a corrupção, mas não foi isso que aconteceu
com a Lava Jato, ela foi montada para
derrubar a presidenta Dilma, prender
Lula impedindo que ele concorresse as
eleições de 2018, onde era líder de todas
as pesquisas de opinião. A decisão do
Comitê de Direitos Humanos da ONU,
em 28/04/22, onde concluiu que o ex-juiz
Sergio Moro foi parcial no julgamento de
ex-presidente Lula, deixa claro a ilegitimidade do governo Bolsonaro.
O Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos, já ratificado por 173
países, inclusive o Brasil foi violado nos
artigos que tratam do direito à liberdade, da proteção da privacidade, do julgamento justo perante um tribunal imparcial e independente, da presunção de
inocência, da garantia dos direitos políticos. A decisão da ONU prevê também que quaisquer outros procedimentos criminais contra Lula cumpram com
as garantias do devido processo legal de
modo a prevenir violações semelhantes
no futuro.
O ex-juiz Moro, que foi ministro de
Bolsonaro após prender Lula e impedir
que ele fosse candidato, se achava um herói e almejava a presidência da república,
hoje se encontra desmoralizado, no ostracismo, se desmoronou e Lula o virtual
presidente da República conforme apontam todas as pesquisas.
*Álvaro Gomes é diretor do Sindicato dos
Bancários da Bahia e presidente do IAPAZ
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Gênero em
discussão
no dia 10
OS BANCÁRIOS da Bahia
e Sergipe vão discutir sobre
igualdade de oportunidades
no próximo dia 10, durante
o Encontro de Gênero. Os
debates começam às 18h30,
através de videoconferência,
e são preparatórios para a 24ª
Conferência, nos dias 13 e 14.
A secretária de Políticas
para as Mulheres da Bahia,
Julieta Palmeira, será responsável pelas discussões sobre
assédio moral e violência contra a mulher. O jornalista Onã
Rudá vai abordar a diversidade
no mundo do trabalho.
O Encontro de Gênero da
Bahia e Sergipe ainda terá
como pauta a atualização sobre o programa de atendimento às bancárias vítimas
de violência doméstica, conquista da categoria na Convenção Coletiva de Trabalho
que está em vigor.

Teletrabalho e
vales no BNB
NA NEGOCIAÇÃO permanente
do BNB, na sexta-feira, os representantes dos funcionários
e o diretor administrativo do
banco, Haroldo Maia Júnior,
discutiram teletrabalho, uso de
máscara nas agências e vales.
Em relação ao teletrabalho,
há um projeto piloto que será
avaliado com empregados de
alguns setores para o trabalho
híbrido. Ainda foi solicitada a
manutenção do pagamento dos
tíquetes alimentação e refeição
no dia 20, como foi feito durante a pandemia. Haroldo Maia se
comprometeu a verificar a demanda, mas a possibilidade de
ser deferida é grande.
Apesar da liberação do uso de
máscaras em diversos estados, o
BNB vai manter o equipamento,
biombos, protetores de acrílico
nas mesas e álcool em gel.

CAMPANHA SALARIAL

Sindicato inscreve
para a Conferência
Bancários podem
realizar a inscrição
até a sexta-feira
ANA BEATRIZ LEAL
imprensa@bancariosbahia.org.br

O SINDICATO abriu inscrições
para a 24ª Conferência da Bahia
e Sergipe. Os bancários da
Bahia devem realizar a inscrição através do formulário disponível no site da entidade até
as 15h de sexta-feira .

A conferência tem início no
dia 13 de maio, às 18h, no auditório do Hotel Portobello,
em Salvador. No dia seguinte,
14, os debates giram em torno
da campanha salarial, no período da manhã. À tarde ocorrem os encontros específicos
do Banco do Brasil e Caixa,
presencialmente.
A conjuntura atual, de ataques aos trabalhadores, exige
engajamento da categoria. O
governo Bolsonaro e os bancos têm edurecido. Insistem em

medidas que retiram direitos
importantes da categoria. Sem
contar no alto número de demissões no sistema financeiro.
É essencial que os bancários participem dos debates. Do
evento saem importantes resoluções para a campanha salarial
deste ano.

Conferência tem
início no dia 13
de maio, às 18h
MANOEL PORTO - ARQUIVO

Sábado tem
Encontro do
Recôncavo
SÁBADO será realizado o
Encontro dos Bancários do
Recôncavo e Baixo Sul. Com
o objetivo de reunir funcionários de todos os bancos e
debater pautas específicas,
o evento acontece das 8h às
15h, no Guaibim Praia Hotel,
localizado em Valença.
O Encontro, promovido
pelo Sindicato dos Bancários
da Bahia, será base para discussões sobre os desafios para
a campanha salarial, além do
atual cenário político e econômico, nada favorável ao trabalhador. A participação dos
bancários enriquecerá o debate, que tem ainda pautas como
condições de trabalho, saúde e
bancos públicos.
A necessidade de fortalecer
a mobilização no combate aos
ataques do governo Bolsonaro será discutida no evento. As
questões relacionadas ao emprego, sobrecarga de trabalho,
segurança, além do dia a dia da
categoria, também serão abordadas na atividade.

Demandas dos bancários serão debatidas com os bancos na campanha

Consulta quer saber as
prioridades dos bancários
PARA definir as prioridades
da campanha salarial, o Sindicato realiza consulta aos
bancários. Os trabalhadores
devem apontar opiniões sobre
questões como remuneração,
saúde, além de condições de
trabalho e sociais.
A participação de todos,
mesmo os que não são filiados,
é extremamente importante. A

consulta pode ser respondida
até 3 de junho.
As informações serão compiladas e adicionadas às resoluções das conferências estaduais e regionais e encontros
dos bancos para serem debatidas durante a Conferência Nacional dos Bancários, marcada
para acontecer entre os dias 10
e 12 de junho.
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Mercado de trabalho na pior
No país, desemprego
e informalidade têm
números recordes
RENATA ANDRADE
imprensa@bancariosbahia.org.br

O BRASIL pós reforma trabalhista, aprovada logo após o
golpe
jurídico-parlamentar-midiático de 2016, só conhece
retrocessos. O mercado de trabalho é um dos mais atingidos.
A medida deteriorou as relações
patrão/empregado e o desemprego disparou, apesar da promessa de que geraria 6 milhões
de empregos formais.
Dados do Dieese revelam que
desde a reforma, em 2017, o índice de desocupados maiores de
14 anos cresceu. O cenário piorou com a necropolítica ultrali-

beral do governo Bolsonaro.
No quarto trimestre do ano
passado estava em 12,01%. No
início de 2022 chegou a 15,25 %.
O menor patamar foi verificado
em 2013, quando 6,15% das pessoas estavam sem trabalho.
A reforma fez cair o número
de empregos com contrato pela
CLT (Consolidação das Leis
Trabalho), embora a demanda por emprego tenha crescido.
Para completar, a imensa maioria dos postos abertos oferece
condições precárias.
Sem saída, milhões de pessoas ganham a vida fazendo
bico. O número de brasileiros
que trabalham por conta própria saltou de 19,8 milhões no
terceiro trimestre de 2012 para
25,9 milhões no mesmo período do ano passado, segundo a
PNAD do IBGE.

Audiência hoje discute inclusão dos
aposentados do Baneb ao Planserv
OS ANTIGOS trabalhadores
do Baneb têm compromisso
marcado. Hoje, às 14h30, será
realizada audiência pública na
Assembleia Legislativa para debater a inclusão dos aposentados do Baneb no Planserv.

Trata-se de uma reivindicação antiga do Sindicato dos
Bancários da Bahia. O tema
já tramita na Casa, por meio
do Projeto de Lei 24492/22, de
autoria do deputado estadual
Marcelino Galo.

SAQUE
CONSPIRAÇÃO A declaração do vice-presidente, Hamil-

ton Mourão (Republicanos), de considerar “normal” Bolsonaro,
ministros e parlamentares governistas terem defendido a volta
da ditadura e o fechamento do STF no 1º de Maio, confirma a
conspiração golpista em andamento na extrema direita. O caso é
gravíssimo. Em uma democracia séria estaria em apuros.

PROBLEMA A inelegibilidade do deputado Daniel Silveira

(PTB-RJ), condenado pelo STF, é o próximo artifício bolsonarista para agravar a crise institucional. O Supremo já reafirmou que, independentemente do perdão presidencial, ele não
poderá ser candidato este ano. O plenário da corte promete
reafirmar a decisão. A cassação do mandato deve ficar sob a
responsabilidade da Câmara.

ARQUIVO SBBA

DESAFIOS O ex-ministro José Dirceu aponta alguns requisi-

tos, um dos quais complicadíssimo, para Lula ampliar a possibilidade de vitória no 1º turno. Empatar com Bolsonaro em São
Paulo, nas regiões Norte e Centro-Oeste, vencer por diferença
de 3 milhões de votos em Minas, 1 milhão no Rio, reafirmar
supremacia no Nordeste e, mais difícil, garantir o apoio de Ciro.

TRABALHISTA Lula chama atenção para um detalhe muito

Arbitral hoje do Futebol Society define em que grupo cada time vai jogar

Society terá sorteio de chaves
É HORA de os atletas tirarem a
chuteira do armário e se prepararem para o Campeonato de
Futebol Society dos Bancários.
Hoje acontece o sorteio das chaves, às 17h, no Sindicato, aveni-

da Sete de Setembro, Mercês.
Será definido em que grupo
cada time irá jogar. Enquanto não começa, as equipes já se
preparam para dar o melhor de
si na competição.

importante à esperança dos trabalhadores de revisão da reforma
trabalhista. Trata-se de uma pretensão ousada e complexa, por
mexer com os interesses do poder econômico, e para efetivá-la é
preponderante eleger um Parlamento com maioria progressista.
Claro, além de elegê-lo presidente, se possível no 1º turno.

REBORDOSA Lavajatista empedernida, a jornalista Maria

Beltrão, da GloboNews, continua a colecionar rebordosas na Internet desde a semana passada, quando quis aplicar a fake news de
que a decisão da ONU ao considerar Lula vítima de perseguição
política, não o tornava inocente. Os internautas lembram que ela
é filha de Hélio Beltrão, ministro da ditadura que assinou o AI5.

