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Após dois anos, 
bancários de
volta ao forró

Bahia tem combustível mais caro após privatização 
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Bahia e Sergipe
em conferência
A 24ª Conferência 
da Bahia e Sergipe 
acontece nos dias 
13 e 14 de maio. O 
evento é decisivo 
para aprovar a 
pauta dos dois 

estados e avançar 
na construção da 
luta. O bancário 
da base do SBBA 
tem até esta sexta-
feira para fazer a 
inscrição. Página 3

Bancários afunilam 
os debates para 
definir pauta que 
será negociada 
com os bancos na 
campanha salarial
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Festa junina acontece no 
dia 4 de junho, às 20h, 
no clube da Apcef-BA
ALAN BARBOSA
imprensa@bancariosbahia.org.br

Arrasta-pé promete
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CTB faz curso de formação 
em relações étnico-raciais
POR reconhecimento da im-
portância como principal 
eixo explicativo da história 
das relações sociais no Brasil, 
a CTB promove, em Salvador, 
o curso de formação em rela-
ções étnico-raciais e direitos 
humanos no trabalho.
 A primeira etapa da capacita-
ção será entre terça-feira e 3 de 
junho, com turma presencial, 
no auditório do Sindicato dos 

Bancários da Bahia, nas Mer-
cês. Quem quiser, pode parti-
cipar virtualmente.

As inscrições acontecem 
pelo Whatsapp (11) 3874-0040 
ou e-mail: formacao@ctb.org.
br. A CTB escolheu o tema 
também porque observa que a 
situação das pessoas no mer-
cado de trabalho expressa alto 
nível de desigualdade racial e 
de gênero. 

Mais um item caro. 
Preço do óleo de 

soja dispara 
APESAR de o Brasil ser o maior produtor 
mundial de soja, o preço do óleo, item es-
sencial na panela das famílias, disparou 
30,1% nos últimos 12 meses. O aumento 
do produto foi 2,5 vezes maior do que a 
inflação do período, que chegou a 12,03% 
em abril.

Apenas no mês passado, a alta do óleo 
foi de 11,47%, na comparação com março. 
Os dados são do IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística). Só em 2021 
o país colheu 139 milhões de toneladas do 
grão. Do total, 86 milhões foram exporta-
das, um novo recorde.

Com o óleo de soja caro, os brasileiros 
voltam a usar banha de porco, que fazia 
parte da mesa das famílias há quase 100 
anos. A carestia está insuportável.

Óleo de soja disparou 30,1% nos últimos 12 meses 

AA

NADA melhor do que começar o mês do 
São João com o tradicional Forró dos 
Bancários, dia 4 de junho, no clube da 
Apcef-BA. Após uma pausa de 2 anos, em 
decorrência da pandemia de Covid-19, o 
arrasta-pé está de volta em grande estilo. 
Estakazero, Flor Serena e Luciano San-
foneiro prometem shows inesquecíveis.

Todo mundo está em contagem regres-
siva. Durante a assinatura do contrato, 
nesta quinta-feira, no Sindicato dos Ban-
cários da Bahia, Léo da banda Estakaze-
ro garantiu um lindo evento. “O show está 

atualizado, já que o forró está em uma boa 
fase, principalmente por conta do piseiro 
que vamos trazer para o pé de serra, com a 
zabumba, o triângulo e a sanfona”.

O Forró dos Bancários também será a 
oportunidade de matar a saudade de dan-
çar agarradinho, com um cenário que vai 
lembrar um autêntico arraial de São João. 
O cantor Verlando Gomes, da Flor Serena, 
comemorou o momento e prometeu cantar 
os clássicos. “Vamos celebrar a vida após a 
pandemia, com os clássicos de Luiz Gonza-
ga, Flávio José, além das músicas autorais 
da banda”, confirmou.

Então, anote aí. O Forró dos Bancários 
começa às 20h. O ingresso custa R$ 100,00. 
Mas, os associados ao Sindicato e à Apcef-BA 
têm 50% de desconto. Quem quiser antecipar 
a compra pode adquirir até 4 convites. As en-
tradas podem ser adquiridas com os diretores 
de área do Sindicato, ou na Apcef. 

Bandas assinam contrato para o Forró dos Bancários. Tudo pronto para a grande festa junina
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Evento acontece nos 
dias 13 e 14 de maio, 
no Hotel Portobello

Inscrição para 
a Conferência 
até esta sexta

RENATA ANDRADE
imprensa@bancariosbahia.org.br

O BANCÁRIO da base do Sindi-
cato da Bahia tem até 15h desta 
sexta-feira para se inscrever na 
24ª Conferência da Bahia e Ser-
gipe. O link está disponível no 
site do Sindicato. O evento será 
totalmente presencial, dias 13 e 
14 de maio, no auditório do Ho-
tel Portobello, em Salvador. 

É fundamental a participa-
ção da categoria para a constru-

ção da pauta de reivindicações 
a ser apresentada na Conferên-
cia Nacional e negociada com 
os bancos. Além de conhecer 
o resultado da consulta sobre 
as prioridades relacionadas ao 
emprego, saúde, condições de 
trabalho, os bancários vão par-
ticipar de debates sobre a con-
juntura política do país.

A abertura da Conferência 
dos Bancários da Bahia e Ser-
gipe será às 18h do dia 13. Na 
manhã do dia 14 acontecem os 
debates sobre a campanha sa-
larial e à tarde os encontros 
específicos do Banco do Brasil 
e da Caixa para discutir as de-
mandas específicas. 

Encontro dos 
Bancários do 
Recôncavo
O SINDICATO dos Bancários 
da Bahia percorre os quatro 
cantos do Estado para ouvir as 
demandas da categoria e deba-
ter sobre o cenário nos bancos. 
Neste sábado é a vez do Encon-
tro dos Bancários do Recôncavo 
e Baixo Sul. O evento acontece 
das 8h às 15h, no Guaibim Praia 
Hotel, em Valença.

Os funcionários de todos os 
bancos das regiões devem parti-
cipar dos debates sobre os desa-
fios da campanha salarial, atu-
al cenário político e econômico, 
condições de trabalho, saúde e 
bancos públicos. Também vão 
debater sobre emprego, sobre-
carga de trabalho e segurança.

É importante que os traba-
lhadores participem dos proces-
sos para reforçar a mobilização 
contra aos ataques, tanto do go-
verno quanto dos bancos. 

Taxa de juros se aproxima de 13% 
COM a política ultraliberal do 
governo Bolsonaro, a situação 
do Brasil só piora e a população 
sente os reflexos dos retroces-
sos. A taxa básica de juros, Se-
lic, chegou a 12,75% ao ano. É 
a 10ª alta consecutiva e o nível 
mais alto desde janeiro de 2017.

De agosto de 2020 a janeiro 

do ano passado, a Selic foi man-
tida em 2% pelo Copom (Co-
mitê de Política Monetária) do 
Banco Central. Desde então, 
só houve aumentos. O que não 
conseguiu conter a inflação, que 
também segue em alta. Em 12 
meses encerrados em março foi 
de 11,30%. Disparou.

O Brasil está cada vez mais 
afundado em um cenário de in-
certezas e riscos. A CNI (Con-
federação Nacional da Indús-
tria) aponta que a taxa de juros 
nas alturas compromete ainda 
mais a atividade econômica do 
país, influenciando a produção, 
o consumo e o emprego. 

Consulta sobre a campanha 
termina na segunda-feira
COM o objetivo de definir o 
que é prioridade na campanha 
salarial 2022, os bancários de-
vem responder a consulta do 
movimento sindical até 
segunda-feira. Basta 
acessar o link no site do 
Sindicato e preencher os 
dados, que serão apre-
sentados na Conferência 
da Bahia e Sergipe, que 
acontece dias 13 e 14 
de maio, no hotel Por-
tobello, em Salvador.

São respostas rela-
cionadas aos aspec-
tos sociais, remunera-
ção, saúde e condições 
de trabalho. O resul-
tado final da consul-
ta vai ajudar a definir 
a pauta de reivindica-
ções da categoria para 
a campanha deste ano. 
Assim que a minuta 
for avaliada e aprova-

da pelos bancários em assem-
bleias, o documento será en-
tregue à Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos).  

Consulta ajuda a definir a pauta da campanha

MANOEL PORTO - ARQUIVO
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SAQUE

GOVERNO BOLSONARO 

Refinaria privatizada na 
Bahia vende combustível 
com preço lá em cima
ANGÉLICA ALVES
imprensa@bancariosbahia.org.br

O horror privatista

TÁ NA REDE

MODELO Se vai dar certo e como 
acabará fica difícil dizer. Está evi-
dente a trama golpista em curso no 
Brasil. Os fatos são esclarecedores. 
Hoje, o maior símbolo do golpismo 
é o deputado Daniel Silveira (PTB-
-RJ), que afronta a legalidade. Por 
isso mesmo ele tem de pagar de 
forma exemplar pelo desrespeito às 
leis. Modelo legal para conter o ne-
ofascismo bolsonarista.

BASTIÕES No plano político, da 
mobilização popular, a resistência 
democrática tem sido tímida, la-
mentavelmente. Hoje, a maior fonte 
de enfrentamento ao golpismo bol-
sonarista é institucional e basica-
mente se resume ao Judiciário, pois 
com o apoio do Centrão o governo 
controla a Câmara e neutraliza o 
Senado. À democracia restam o 
STF e o TSE. Vale defendê-los.

FIRMEZA Merece destaque a de-
cisão do TSE de manter a presença 
de observadores da UE (União Eu-
ropeia) nas eleições do dia 2 de ou-
tubro próximo. Bolsonaro é contra 
porque aposta no tumulto, no caos. 
Com testemunho internacional fica 
difícil o neofascismo bolsonaris-
ta alegar fraude ou outra manobra 
para tentar quebrar a legalidade e 
violentar a vontade popular.

GARANTIAS Observação in-
ternacional nas eleições reduz 
consideravelmente a margem de 
manobra golpista de Bolsonaro. 
Além da UE (União Européia), já 
estão confirmados observadores 
da OEA (Organização dos Estados 
Americanos), da CPLP (Comuni-
dade dos Países de Língua Portu-
guesa) e do Parlasul (Parlamento 
do Mercosul). Garantias à lisura 
do processo eleitoral. Ótimo.

INVEJA Os bolsonaristas, os lava-
jatistas e a direita perfumada, que se 
esvai na tal 3ª via, estão morrendo de 
raiva com Lula na capa da Time, con-
siderado maior líder popular do Bra-
sil, com chances reais de voltar à Pre-
sidência. Ensandecidos, se pegam a 
Zelensky, apontado como tão culpado 
pela guerra quanto Putin, EUA, Otan 
e UE. Pura realidade. “Inveja mata”.

AS CONSEQUÊNCIAS da privatização da 
antiga RLAM (Refinaria Landulpho Al-
ves), feita pelo governo Bolsonaro, não 
param de aparecer. Na Bahia, o diesel tipo 
S-10 está 24,3% mais caro do que o das re-
finarias da Petrobras.

Atualmente, o diesel custa R$ 5,61 na refi-

naria Mataripe e R$ 4,51 nas refinarias da Pe-
trobras. No caso da gasolina, o valor vendido 
no Estado é 7% superior aos demais. Até mes-
mo em Pernambuco, que compra o combustí-
vel de Mataripe, o valor é mais barato.  

Desde o início do ano até agora, os 
preços do diesel e da gasolina da antiga 
RLAM permaneceram, em média, 6,6% e 
5%, respectivamente, acima dos pratica-
dos pela Petrobras.

Só neste ano, a Acelen, empresa dos Emi-
rados Árabes que comprou a refinaria, ele-
vou 10 vezes o preço do diesel e oito vezes o 
valor da gasolina. Antes da privatização, os 
produtos eram mais baratos. 

Futebol Society 
define as chaves 
ESTÁ chegando a hora do Campeonato 
de Futebol Society dos Bancários 2022. O 
sorteio que definiu os times de cada gru-
po aconteceu na quarta-feira. A bola vai 
começar a rolar em breve. Se ligue. 

Na chave A estão o Ressaca, campeão 
da última competição (2019), Dolar e 
Cartola. Na chave B estão o Revelação, 
Elite e Linha 8. No grupo C vão jogar 
Pressão VIP, Coroas e Marula.

Fique atento porque em breve serão 
divulgadas informações sobre início e 
local do campeonato. A iniciativa é do 
Departamento de Esportes do Sindicato 
dos Bancários da Bahia. 

Sindicato realiza sorteio das chaves do Campeonato de Futebol Society dos Bancários deste ano


