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Brasil pode ter
falta de diesel
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só em tecnologia
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Fome se alastra
Com Bolsonaro, risco
de fome se alastra,
atinge 36% das famílias
no Brasil e supera a
média mundial. Entre
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os mais pobres, 75%
dos brasileiros estão em
insegurança alimentar.
Desesperador.
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Desmonte da
Petrobras gera
falta de diesel
Autossuficiente, país
exporta combustível.
É incompreensível
ANGÉLICA ALVES
imprensa@bancariosbahia.org.br

BOLSONARO está acabando
com todo o patrimônio nacional. Com o desmonte da Petrobras, o Brasil corre o risco
de desabastecimento de óleo
diesel no início do segundo semestre deste ano.
De acordo com o alerta feito pela FUP (Federação Única dos Petroleiros), a estatal
trabalha com um cenário de
escassez da oferta no mercado internacional e baixo nível

dos estoques mundiais. Atualmente, mesmo sendo autossuficiente em petróleo, o país
importa 25% do diesel consumido no Brasil.
Cerca de 80% do produto
importado vem dos Estados
Unidos. Mas o país tem direcionado a produção para a Europa. Por isso, existe a possibilidade real de faltar diesel
no mercado brasileiro ou de o
preço explodir.
Vale lembrar que durante o atual governo, o preço do
diesel teve alta de 90%. Entre
2019 e abril deste ano, o valor do produto saiu de R$ 3,54
para R$ 6,73. É bom preparar
o bolso, porque com Bolsonaro a vida só piora.

ARQUIVO

PEC 206 quer cobrar mensalidade em universidade pública. Um absurdo

PEC 206 é retrocesso para
a educação pública no país
A EDUCAÇÃO pública corre risco com a apresentação, na Câmara dos Deputados, da PEC
(Proposta de Emenda à Constituição) 206/2019 que estabelece
cobrança de mensalidade nas

Bolsonaro quer R$ 1,2 bilhão para comprar tratores
ACHANDO pouco ter desviado
R$ 89,9 milhões dos recursos
destinados ao combate da Covid-19 para beneficiar aliados
com a compra de tratores, Jair
Bolsonaro quer agora destinar
R$ 1,2 bilhão para adquirir novas máquinas agrícolas.
Isso tudo no mesmo momento que o pedido da área técnica do governo para ampliar o
apoio a 45 mil famílias na extrema pobreza do campo é ignorado. Elas deveriam ser incluídas
em iniciativas de transferência
de recursos diretos, mas Bolso-

ISAC NOBREGA - PR -EBC

Governo gasta com trator, mas nega ajuda para famílias pobres do campo

naro planeja gastar apenas com
maquinários.
A intenção é pegar R$ 1,2 bilhão para a aquisição de 2.900

máquinas, sendo 600 escavadeiras
hidráulicas, 500 motoniveladoras,
1.200 pá-carregadeiras e 600 retroescavadeiras. Parece piada.

universidades públicas. Além
de excludente, o texto possui
uma série de equívocos e incompreensões.
A gratuidade das universidades públicas é garantida pelo
artigo 206 da Constituição Federal. Uma audiência pública deve acontecer para tratar
do assunto. Mas, o vereador
e presidente do Sindicato dos
Bancários da Bahia, Augusto
Vasconcelos, adianta o alerta.
“A matéria é mais uma forma
de invalidar o esforço do povo
brasileiro, em especial, aqueles
que se dedicaram na construção de uma universidade pública, gratuita, autônoma, inclusiva e de qualidade”.
Tem mais, a medida aprofunda as desigualdades em relação
aos cursos e pode atingir o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Importante
destacar que, a partir dos governos Lula e Dilma, a universidade pública passou por profundas transformações a partir da
política de cotas, ampliação de
vagas e investimentos em assistência estudantil.

Informativo do Sindicato dos Bancários da Bahia. Editado e publicado sob a responsabilidade da diretoria da entidade - Presidente: Augusto Vasconcelos. Diretor de Imprensa e Comunicação: Adelmo Andrade.
Endereço: avenida Sete de Setembro, 1.001, Mercês, Centro, Salvador-Bahia. CEP: 40.060-000 - Fone: (71) 3329-2333 - Fax: 3329-2309 - www.bancariosbahia.org.br - imprensa@bancariosbahia.org.br
Jornalista responsável: Rogaciano Medeiros - Reg. MTE 879 SRTE-BA. Chefe de Reportagem: Rose Lima - Reg. MTE 4645 SRTE-BA. Editora: Ana Beatriz Leal - Reg. MTE 4590 SRTE-BA. Repórter: Renata Andrade - Reg. MTE 4409 SRTE-BA.
Fundado em 30 de outubro de 1939.
Edição diária desde 1º de dezembro de 1989 Fundado em 4 de fevereiro de 1933 Estagiários em jornalismo: Alan Barbosa e Angélica Alves. Projeto gráfico: Márcio Lima. Diagramação: André Pitombo. Impressão: Gráfica Imprima. Tiragem: 5 mil exemplares. Os textos assinados são de responsabilidade dos autores.

O BANCÁRIO

o
bancário
www.bancariosbahia.org.br • Salvador, de 27.05.2022 a 29.05.2022

COE quer saber das
demissões no Itaú
O ITAÚ tem fechado agências e demitido
os funcionários em todo o país. Política
perversa, que ignora o cenário de recessão
econômica e aumento do custo de vida. O
assunto é tema de negociação entre a COE
(Comissão de Organização dos Empregados) e o banco, nesta sexta-feira.
Além de aumentar o número de desempregados do Brasil, que já é recorde,
a empresa sobrecarrega os funcionários e
expõe ao adoecimento. A categoria bancária é uma das que mais se afastam por
problemas de saúde. Os clientes também
são prejudicados. Os representantes dos
trabalhadores querem explicação.
O Itaú é o maior banco privado do
país. No primeiro trimestre, obteve lucro líquido de R$ 7,3 bilhões. Em 2021,
no pior ano da pandemia, viu o resultado
saltar 45% e chegar a R$ 26,9 bilhões.

Tecnologia substitui
o trabalho humano
Investimento no digital é alto,
mas em mão de obra é pífio.
As demissões não param
ANA BEATRIZ LEAL
imprensa@bancariosbahia.org.br

OS BANCOS brasileiros prestam um desserviço ao país. Em plena pandemia demitiram cerca de 15 mil bancários enquanto
aumentam o investimento em tecnologia.
Em 2022, derramam dinheiro para a área.
O orçamento das empresas, incluindo
despesas e investimentos, deve atingir R$
35,5 bilhões este ano, alta de 18% em relação aos R$ 30,1 bilhões investidos em 2021.
Os dados são de pesquisa da Deloitte.

Prova de que o sistema financeiro tem
investido cada vez mais no digital em detrimento do emprego bancário e do atendimento humanizado, no ano passado, os
investimentos em tecnologia subiram 27%
em relação a 2020 e passaram de R$ 8,9 bilhões para R$ 11,3 bilhões.
Enquanto lucram escandalosamente –
BB, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander obtiveram lucro líquido de R$ 28,1 bilhões
no primeiro trimestre deste ano – os bancos cortam custos, com demissões e fechamentos de pontos de atendimento. O Brasil encerrou 2021 com 18.302 agências. São
2.351 a menos do que o registrado no início
da pandemia de Covid-19 (março de 2020).
Para o virtual tudo, para o bancário e o
cliente, quase nada.
MANOEL PORTO - ARQUIVO

Associado ajuda a
fortalecer o Sindicato
A MISSÃO de lutar pela categoria não é
fácil, sobretudo diante da pressão dos bancos, o setor mais lucrativo da economia e
que sempre quer reduzir direitos. Para que
o Sindicato dos Bancários da Bahia se mantenha forte e tenha mais poder de pressão, é
necessário que os trabalhadores sejam sindicalizados. Assim fortalecem e instrumentalizam a estrutura capaz de dar resposta às
várias demandas enfrentadas.
Quando um bancário se sindicaliza, assume o papel de sustentar e apoiar a luta
sindical. Através da associação, direitos são
defendidos. Cada trabalhador é o elo de
uma corrente construída fraternalmente,
segundo interesses comuns.
Com a sindicalização ao SBBA, são garantidas as ações coletivas, como negociação salarial, acordos de PLR, de jornada de trabalho, além da assessoria jurídica gratuita.

BANCOS

Enquanto aumentam os investimentos em tecnologia, bancos demitem 15 mil durante a pandemia

Consulta dos financiários termina nesta sexta
ACABA nesta sexta-feira a consulta dos
financiários que define as prioridades
para construir uma pauta de reivindicações a ser negociada na campanha salarial 2022. Para responder ao questionário
basta acessar o link disponível no site do
Sindicato dos Bancários da Bahia.
O levantamento leva em consideração
as demandas referentes aos aspectos sociais, de remuneração, de saúde e de con-

dições de trabalho. Além disso, a regulamentação do teletrabalho deve ser uma
das prioridades na campanha deste ano,
assim como tudo que for relacionado à
pandemia de Covid-19.
A data-base da categoria é 1º de junho.
O Sindicato dos Bancários da Bahia realiza, na segunda-feira, entre 10h e 18h, assembleia no site www.bancariosbahia.org.br
para aprovar a pauta.
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No Brasil, a fome
supera média global
Muitos brasileiros não têm
garantia se vão conseguir
fazer as 3 refeições no dia
REDAÇÃO
imprensa@bancariosbahia.org.br

MAIS um retrocesso para a conta de Jair
Bolsonaro. Pela primeira vez na história,
a insegurança alimentar do Brasil ultrapassou a média mundial. Com o aumento
da miséria, resultado a política ultraliberal imposta à nação desde o golpe de 2016,
cerca de 116 milhões de pessoas vivem
com risco de passar fome.
Segundo relatório global Gallup, o índice de brasileiros que não têm garantia
de que vão conseguir fazer as três refeições básicas saiu de 17% em 2014 para
37% no fim de 2021, justamente o período que compreende a construção do

golpe e o avanço do ultraliberalismo no
país. No mundo, de acordo com o levantamento, o índice é de 35%.
O desemprego elevado, a inflação alta e
sem controle, o aumento do custo de vida e
a redução da renda dos brasileiros, principalmente dos mais vulneráveis, contribuem
para o aumento da insegurança alimentar e
ameaça de fome.
A situação é tão grave que, no ano
passado, entre os 20% mais pobres, três
em cada quatro pessoas - o equivalente a
75% -, não tiveram dinheiro para comprar comida. Com o aumento de brasileiros em risco de passar fome, o país se
aproxima das nações com maiores taxas,
como Zimbábue (80%).

Cerca de 116 milhões de
pessoas vivem com risco
de passar fome no país
ELINEUDO MEIRA - FOTOS PÚBLICAS - ARQUIVO

SAQUE
DESINFORMAÇÃO De princípio
golpista - apoiaram a ditadura civil
militar (1964-1985) e o golpe de 2016
-, a Folha, Estadão, Globo e a maioria
da mídia corporativa insistem em
desinformar e deformar a opinião
pública. Dizem que Lula não foi
inocentado. Puro ódio de classe, pois
como prevê a Constituição, todo
cidadão é inocente até que se prove o
contrário. A Lava Jato nada provou.
DELÍRIO A direita perfumada, que

se diz não negacionista, mas ajudou a eleger Bolsonaro em 2018 e o
mantém no poder, para evitar novo
constrangimento, ou seja, ter de
apoiar a reeleição, insiste na ilusão
da 3ª via. Após o fracasso de Moro e
Doria, agora inventou Simone Tebet
(MDB). Não vai para lugar nenhum.
Outro delírio direitista, em uma
eleição altamente polarizada.

PAREDÃO Ciro Gomes é inteligente e tem consciência de que jamais
será o candidato unificado da 3ª via,
que inclusive agora aposta desesperadamente em Simone Tebet. Também
sabe que manter a candidatura só
beneficia Bolsonaro. Como linha auxiliar da extrema direita, ele pode enterrar a carreira política e prejudicar
os candidatos do PDT a deputado. A
história não perdoa.
ASSUSTADOR Influência malig-

Entre os 20% mais pobres, três em cada quatro pessoas não tiveram dinheiro para comprar comida

Sábado tem a volta do Campeonato Society
MANOEL PORTO - ARQUIVO

PARA os boleiros de plantão, o sábado será
o dia da retomada do Campeonato Society
dos Bancários. Às 8h45 os integrantes das
equipes Multi e Linha 8 entram no gramado da Asbac, na Pituba, para o primeiro
jogo da competição de 2022.
A segunda partida é às 10h30, com
os Coroas e o Cartola. A disputa vai começar a todo vapor. Coloque na agenda, pois os jogos do Campeonato Society
dos Bancários sempre serão aos sábados.
Pode levar a torcida.

Multi e Linha 8 abrem o campeonato, às 8h45

na do neofascismo sobre as policias.
Poucos dias após a morte de 26 moradores da Vila Cruzeiro pela PM do
Rio, cujo governador Cláudio Castro
é bolsonarista doente, a PRF mata
homem doente em câmara de gás
improvisada na viatura, em Sergipe.
Com Bolsonaro a violência policial
aumentou consideravelmente. Na
prática, excludente de ilicitude.

BESTIALIDADE "Estarrecido,

o
mundo soube de Auschwitz. Lá foram os judeus. No Brasil agora são
os pobres, os pretos. E pode ser qualquer um. É preciso dar um basta à
Besta que carrega a Morte. Basta!".
O alerta é do jornalista Chico Pinheiro, preocupado com a violência
patrocinada pelo governo Bolsonaro
nos planos institucional, político e
civil. O Brasil sofre.

