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Forró dos Bancários se 
aproxima. Se programe 

Cai abertura de agências 
nos fins de semana
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Imposto corrói a renda
No Brasil presidido 
por Bolsonaro, a 
vida do cidadão é 
só dureza. Com o 
custo de vida lá em 
cima e a renda em 
queda brusca, o 
brasileiro ainda tem 
de destinar mais de 
40% do salário para 
pagar impostos. Um 
peso no orçamento, 
já apertadíssimo. 
Página 4



o bancário
•  www.bancariosbahia.org.br  2 Salvador, quinta-feira, 26.05.2022FORRÓ DOS BANCÁRIOS

Garanta o ingresso para a 
grande festa do dia 4 de 
junho. Procure o Sindicato
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Se ligue. Arrasta-pé 
é semana que vem 

PARA a galera que aguarda ansiosamente o 
São João, após dois anos de pausa, pode ma-

tar a saudade da festa junina no Forró dos 
Bancários, dia 4 de junho, a partir das 20h, 
no clube da Apcef/BA, Estrada do Coco.

O Sindicato prepara o arrasta-pé com 
todo o cuidado. Vai ter até vila junina. 
Estakazero, Flor Serena e Luciano San-
foneiro fazem shows para lá de especiais 
e prometem colocar a galera para dançar 
até a madrugada. 

Notícia boa para quem é associado ao 
Sindicato ou à Apcef/BA. O in-
gresso é mais barato, R$ 50,00. 
Os bancários podem comprar 
até quatro convites. O público 
externo paga R$ 100,00.

Os interessados podem ad-
quirir as entradas nas sedes 
das entidades, com os direto-
res de área ou através do PIX: 
15.245.095/0001-80. Depois 
basta enviar o comprovan-
te para um diretor. Mais in-
formações pelos telefones do 
Sindicato (71) 3329-2333 e da 
Associação (71) 3321-4481 e 
(71) 3671-1335. 

Famílias do campo 
sofrem sem direitos 
NO BRASIL, as famílias do campo en-
frentam a insegurança e falta de direi-
tos. O caderno de Conf litos no Campo 
2021, da CPT (Comissão Pastoral de Ter-
ra), aponta crescimento considerável nas 
violações de direitos humanos, despejos, 
execuções e massacres.

Os dados mostram que o índice de 
mortes em conflitos no meio rural au-
mentou mais de 1.000% no ano passado. 
Os assassinatos subiram 75%. Nesse perí-
odo foram 35 registros nacionais. 

As tentativas e ameaças de mortes tam-
bém aumentaram, chegando a 132 casos. 
Seguindo a tendência de acirramento da 
violência no campo, também houve alta 
de 76% no trabalho escravo. Cerca de 170 
pessoas foram resgatadas. 

A poluição causa 9 milhões de mortes no mundo 
INFELIZMENTE, a poluição 
avança no mundo. Estudo da 
Comissão Lancet de Poluição e 

Saúde aponta que a má qualida-
de do ar e a presença de poluen-
tes causaram a morte de nove 

milhões de pessoas em 2019. 
Os efeitos sobre a saúde são 

imensos e muito pior do que os 

da guerra, terrorismo, malária, 
drogas, tuberculose e HIV (Ví-
rus da imunodeficiência huma-
na). Os países de renda baixa e 
média são os mais afetados. 

Dessa forma, cerca de 6,7 mi-
lhões de mortes prematuras são 
atribuídas à poluição do ar. Ou-
tras 1,4 milhão à poluição da 
água e 900 mil são associadas à 
intoxicação por chumbo. 

Após quatro anos do primei-
ro relatório, a situação segue 
ruim. Quase uma a cada seis 
mortes prematuras no mundo 
estão relacionadas ao proble-
ma. Importante lembrar que a 
poluição não mata diretamente, 
mas causa graves doenças car-
díacas, câncer, problemas respi-
ratórios e diarreia aguda.  

Maioria 
dos óbitos 

relacionados 
à poluição 

ocorrem em 
países de 

baixa e média 
renda

Conflitos no meio rural subiram mais de 1.000% 
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Pressão retira de 
pauta PL ameaçador. 
Mobilização segue 

MANOEL PORTO - ARQUIVO

Fim de semana está garantido

ANGÉLICA ALVES
imprensa@bancariosbahia.org.br

APÓS intensa pressão do movi-
mento sindical, o Projeto de Lei 
1043/2019, que autoriza a aber-

tura de agências bancárias nos 
fins de semana, foi retirado da 
pauta da Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara dos De-
putados. O texto, que seria vota-
do ontem, favorece apenas os 
bancos e acarreta em uma série 
de prejuízos aos trabalhadores. 

O PL ataca o direito funda-
mental ao descanso e lazer aos 
sábados e domingos da catego-

ria, aumentando a sobrecarga e 
o índice de adoecimento, além 
de ignorar a questão de seguran-
ça. Em janeiro, o Santander im-
pôs a abertura de todas as 3 mil 
agências do Brasil em um sába-
do, mas a decisão foi impedida 
em alguns lugares. O Sindicato 
dos Bancários da Bahia obteve 
liminar impedindo que as uni-
dades do Estado fossem abertas. 

Uma mentira contada para 
tentar passar o projeto é a pro-
messa de gerar novas oportu-
nidades de emprego para o se-

Consulta para pauta dos 
financiários. Responda
OS FINANCIÁRIOS da base 
do Sindicato dos Bancários da 
Bahia devem participar da con-
sulta que vai apontar as prio-
ridades para a construção da 
pauta de reivindicações que será 
entregue às financeiras. Acesse 
o link disponível do site do Sin-
dicato até amanhã e responda 
sobre as demandas da campa-
nha nacional da categoria 2022 
para renovar a CCT (Conven-

Funcef: prova de vida para 
aniversariante até o dia 31 
O PRAZO para os aposentados 
e pensionistas da Funcef que 
fazem aniversário em maio re-
alizarem a prova de vida acaba 
no próximo dia 31. Obrigató-
rio, o procedimento é direcio-
nado aos trabalhadores que 
recebem pelo convênio com o 
INSS/Caixa/Funcef. 

Caso seja pensionista, não es-
queça de considerar a data de ani-
versário do titular do plano. Bas-
ta acessar o aplicativo da Funcef 
para fazer a prova de vida. Quem 
é aposentado da Caixa e não faz 

parte do convênio o trâmite não 
é o mesmo. Os que se aposenta-
ram e recebem apenas o benefí-
cio do INSS devem fazer a prova 
de vida seguindo as orientações 
do Instituto. 

Os empregados precisam fi-
car atentos ao prazo para não 
correr o risco de ter o benefício 
suspenso, pois o pagamento só 
será retomado quando o proce-
dimento for realizado. O e-mail 
tem de estar atualizado, já que é 
o principal meio de comunica-
ção para a prova de vida. 

tor. Na realidade, só precariza 
o trabalho e a renda dos fun-
cionários, inclusive incentiva 
a terceirização irrestrita com a 
contratação de outros trabalha-
dores para executar o trabalho 
dos bancários.  

A reforma trabalhista é um 
grande exemplo. Foi aprovada 
sob a alegação de gerar milhões 
de empregos para a população, 
mas, na verdade, elevou a taxa 
de desemprego no país de 11,9% 
para em torno de 15%, entre 
2017 e 2021. Retrocesso puro.

ção Coletiva de Trabalho).
Na próxima segunda-feira, o 

Sindicato dos Bancários da Bahia 
realiza assembleia no site da en-
tidade (www.bancariosbahia.org.
br), entre 10h e 18h, para a apro-
vação da minuta que será nego-
ciada com a Fenacrefi (Federação 
Nacional das Financeiras).

Os financiários querem 
manter os direitos já previstos 
na atual CCT e avançar em no-
vas conquistas. Após a aprova-
ção em assembleias por todo o 
país, a pauta será entregue às 
financeiras para começar as 
negociações. A data-base da 
categoria é 1º de junho.  

PL quer autorizar a abertura de agências bancárias nos fins de semana
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SAQUE

GOVERNO BOLSONARO

Além do alto custo 
de vida, uma carga 
tributária absurda
ANGÉLICA ALVES 
imprensa@bancariosbahia.org.br

Impostos levam 
grande parte 
dos salários

GRITANTE É a grande diferença entre a vida, a fraterni-
dade, os valores humanísticos e a morte, o ultraliberalis-
mo neofascista, a barbárie. Lula vai à f loresta, ouvir os an-
seios indígenas, cultivar o respeito à diversidade, enquanto 
Bolsonaro elogia a operação que matou 25 pessoas em Vila 
Cruzeiro, no Rio, exalta a violência contra pobres, ameaça o 
estado democrático de direito. Opostos.

LIBERAIS Qualquer presidente minimamente compro-
metido com a democracia, com o direito à vida, estranharia 
as 25 mortes em Vila Cruzeiro e defenderia investigação. 
Bolsonaro, ao contrário, celebra, afinal os mortos são fave-
lados e ele odeia povo. É o ultraliberalismo neofascista que 
tanto defende e pratica, eleito e sustentado por grande parte 
das elites que se dizem liberais. 

MORBÍFICO Dá nojo, ler e ouvir a mídia comercial nativa 
reproduzir o release da Casa Branca de que Biden defendeu o fim 
do lobby das armas, ao saber de mais uma chacina praticada por 
um “homem de bem” que matou 19 crianças e 2 professores em 
escola no Texas. Pura desfaçatez, afinal ele é mantido e foi eleito 
pelo complexo industrial militar. Igual a Bolsonaro no Brasil.

MALIGNOS A colunista Mônica Bergamo diz na Folha 
que os autores da ação judicial que transformou o ex-juiz 
Sérgio Moro em réu por crimes de lesa-pátria querem es-
tender o processo para alcançar também o ex-procurador 
federal Deltan Dallagnol. Na real, precisam mirar em toda a 
República de Curitiba, organização criminosa extremamen-
te nociva ao Brasil e aos brasileiros.

INDECOROSIDADE As lamentáveis cenas, massificadas 
pela grande imprensa e nas redes sociais, de Augusto Aras des-
respeitando o colega Nívio de Freitas, partindo para cima do 
subprocurador como pretendesse agredi-lo fisicamente, mos-
tra o descontrole que tem tomado conta do PGR, acusado por 
muitos setores da sociedade de usar o MPF para proteger e fa-
vorecer Bolsonaro. Sem decoro.

COMO se não bastassem o custo 
de vida elevado e o salário bai-
xo, graças à agenda ultraliberal 
imposta pelo governo Bolsona-
ro, mais de 40% dos salários dos 
brasileiros são destinados para 
pagamento de impostos. 

Na prática, segundo o IBPT 
(Instituto Brasileiro de Planeja-
mento e Tributação), é necessá-

rio trabalhar cerca de 149 dias 
do ano para quitar tributos, 
com um rendimento médio de 
R$ 2.789,00. 

A quantidade necessária de 
dias de trabalho varia de acordo 
com a renda dos trabalhadores. 
Um rendimento entre R$ 3 mil 
e R$ 10 mil leva 157 dias para al-
cançar o objetivo. Nas rendas su-
periores a R$ 10 mil, são 150 dias. 

Atualmente, o Brasil está en-
tre os 30 países de maior car-
ga tributária do mundo. Entre 
as nações latino-americanas, o 
país é líder. Em 2021, a carga 
tributária bruta foi de 33,9% do 
PIB (Produto Interno Bruto). 

Sábado a bola 
rola no society 
dos bancários
ÀS 8H45 de sábado a bola vol-
ta a rolar no Campeonato So-
ciety dos Bancários 2022. Os 
jogos acontecem na clube As-
bac, na Pituba, em Salvador. 
A primeira partida será entre 
Multi e Linha 8.

O segundo jogo começa às 
10h30. O embate será entre os 
Coroas e o Cartola. A iniciativa 
do campeonato é do Departa-
mento de Esporte do Sindicato 
dos Bancários da Bahia. 

COMO o governo Bolsonaro 
não muda a política de preços 
da Petrobras, a estatal funciona 
como se fosse um monopólio 
privado. Em três anos, o valor 
da gasolina subiu cerca de 70%. 
O diesel teve alta de 90%. 

Levantamento do Ineep 
(Instituto de Estudos Estraté-
gicos de Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis) indica 
que, em 2019, o litro da gasoli-
na custava, em média, R$ 4,27. 
Em abril deste ano o preço 
saltou para R$ 7,25. Já o diesel 
saiu de R$ 3,54 para R$ 6,73 
no mesmo período. 

A política de PPI (Preço de 
Paridade de Importação) é res-
ponsável pela explosão dos pre-
ços dos combustíveis no Brasil. 

Com Bolsonaro, preços dos combustíveis disparam 
Somente no ano passado, a alta 
dos derivados respondeu por 
quase metade da inflação, que 
fechou o ano em 10,06%. 

Em três 
anos, o 
valor da 
gasolina 
subiu 
cerca de 
70%


