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GOVERNO BOLSONARO

Horror para o trabalhador
MARCELLO CASAL JR - AGÊNCIA BRASIL

Reajuste
rebaixado deixa
o orçamento
do trabalhador
ainda mais
apertado

A agenda ultraliberal imposta
pelo governo arrasa a classe
trabalhadora, que sofre com
precarização e retirada de direitos.
Em abril, 46% dos acordos salariais
perderam para inflação, que está
fora de controle. Bolsonaro é um
horror para o trabalhador. Página 4
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Arrasta-pé vai invadir a
madrugada. Quentão
Festa acontece no
sábado, às 20h, no
clube da APCEF-BA

associado ao Sindicato ou à APCEF paga R$ 50,00. É possível
comprar até quatro convites. Os
demais forrozeiros pagam R$

SBBA - ARQUIVO

ROSE LIMA
imprensa@bancariosbahia.org.br

DEPOIS de dois anos sem arrastar o pé por conta da pandemia,
os forrozeiros de plantão devem
começar a treinar. O Forró dos
Bancários, sábado, vai esquentar a noite no clube da APCEF-BA, Estrada do Coco. As atrações estão pra lá de boas. Tem
Estakazero, Flor Serena e Luciano Sanfoneiro.
É para todo mundo dançar
a noite toda. Uma Vila Junina deixa o ambiente com clima
de São João. Este, sem dúvidas,
será o maior Forró dos Bancários. A categoria merece, afinal
foram dois anos difíceis de crise
sanitária.
Mas, é bom correr. Os ingressos são limitados. Bancário

100,00. Não perca a hora. O arrasta-pé começa às 20h. Agora é
só separar a camisa quadriculada e o chapéu.

Estakazero, Flor Serena e Luciano Sanfoneiro colocam a galera para dançar

Consulta
termina na
sexta-feira
OS BANCÁRIOS da base do
Sindicato da Bahia ainda podem participar da consulta do
movimento sindical para definir as prioridades da campanha
salarial 2022 da categoria. Os
trabalhadores têm até sexta-feira para responder o questionário. Basta acessar o link disponível no site do SBBA.
Mesmo os trabalhadores não
sindicalizados devem participar, pois o levantamento indaga
sobre remuneração, saúde, condições de trabalho e aspectos
sociais da categoria. O resultado parcial da pesquisa foi apresentado na 24ª Conferência da
Bahia e Sergipe, quando os empregados aprovaram aumento
real de 5% nos salários e demais
verbas econômicas, além da discussão sobre terceirização, saúde, defesa dos bancos públicos
e da democracia, entre outros
pontos importantes.
O resultado final da consulta
será apresentado na Conferência Nacional, entre os dias 10 e
12 de junho, em São Paulo.

Assembleia dos financiários
O SINDICATO dos Bancários
da Bahia convoca todos os financiários da base da entidade
para participar da assembleia
virtual, entre 10h e 18h de hoje,
no site do SBBA (www.bancariosbahia.org.br). A campanha
salarial da categoria está em andamento e todos os trabalhadores devem ajudar a deliberar as
reivindicações.
Os financiários vão autorizar a diretoria do Sindicato a
negociar e celebrar Acordo Coletivo de Trabalho com a Fenacrefi (Federação Interestadual
das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento) e
aprovar a pauta de reivindicações. Se aprovado, o negociado

terá validade entre 1º de junho
de 2022 a 31 de maio de 2024.
São prioridades a manutenção das cláusulas da atual Convenção Coletiva de Trabalho até
a assinatura do novo documento, renovação por dois anos de
todas as cláusulas da atual CCT
2020/2022, com os acréscimos.
A pauta inclui ainda aplicação
do INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor) sobre os
valores da Convenção, aumento
real de 5% para igual período sobre os salários e demais benefícios e sobre os valores para pagamento da PLR (Participação
nos Lucros e Resultados) para os
exercícios de 2022 e 2023, entre
outros pontos.

Gilton Della
Cella , que se
apresentou no
The Voice +,
faz show em
Salvador, na
quinta-feira

Gilton Della Cella volta aos palcos
DEPOIS de participação emocionante no The Voice +, da TV Globo, o cantor Gilton Della Cella
se apresenta em Salvador, com o
show "Seu Tempo", no Teatro Sesi,
Rio Vermelho. A apresentação
acontece na quinta-feira, às 20h.
Os ingressos estão disponíveis no
site Sympla e custa R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia).

Gilton, que é bancário aposentado do Banco do Brasil, leva um
repertório de canções autorais e
outras já consagradas pelo público. Com uma carreira de 35 anos,
o cantor estará acompanhado pelos músicos Leonardo Barros, no
violão, Fabrício, no contrabaixo,
Rafael Palmeiras, na bateria, e
Marquinhos Café, na sanfona.
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CAMPANHA SALARIAL

Vem aí a Conferência Nacional
Reivindicações serão
definidas do dia 10 a
12 de junho, em SP
REDAÇÃO
imprensa@bancariosbahia.org.br

A CAMPANHA salarial 2022
ganha corpo. O momento deci-

sivo para aglutinar os esforços
da categoria acontece entre os
dias 10 e 12 de junho, em São
Paulo, onde acontece a Conferência Nacional dos Bancários,
que define as reivindicações a
serem entregue à Fenaban (Federação Nacional dos Bancos).
Diante dos retrocessos e perda de direitos impostos pela

agenda ultraliberal do governo
Bolsonaro, as negociações serão
desafiadoras. Por isso, é fundamental que os trabalhadores estejam unidos aos sindicatos.
Os bancários da Bahia e Sergipe vão defender aumento real de
5% nos salários e demais verbas,
medidas de proteção à saúde, ao
emprego, além de uma política

efetiva contra o assédio moral e a
cobrança excessiva de metas.
A data-base da categoria é 1º
de setembro. Quanto antes as
discussões começarem, melhor.
A Conferência Nacional fortalece a luta em defesa da democracia brasileira e contra o avanço
do neofascismo, que tem à frente Jair Bolsonaro.
MANOEL PORTO

CNFBB define a pauta
dos funcionários do BB
NOS dias 8, 9 e 10 de junho,
os funcionários do Banco do
Brasil se reúnem para o 33º
Congresso Nacional, em São
Paulo, em formato híbrido.
O evento é uma das etapas
da campanha salarial 2022.
Diante do cenário de ameaça de retirada de direitos, os
trabalhadores do BB estão focados na luta para manter os
direitos e por mais conquistas.
Melhores condições de trabalho, saúde, assédio moral,
defesa da Cassi e da Previ são
alguns dos itens que são prioridades do funcionalismo do

Banco do Brasil. Além das
discussões sobre defesa do
emprego, PSO (Plataformas
de Suporte Operacionais),
acúmulo de funções, programa Performa, anistia das horas e a situação dos empregados terceirizados.
Durante a Conferência dos
Bancários da Bahia e Sergipe
foram eleitos os 17 representantes no 33º CNFBB (Congresso
Nacional dos Funcionários do
Banco do Brasil). Os delegados
vão apresentar e defender os
pontos debatidos pelos trabalhadores dos dois estados.
MANOEL PORTO

Empregados da Caixa reafirmam defesa contra ataques à instituição

Conecef acontece
de 8 a 10 de junho

Bancários da Bahia e Sergipe definem pauta aprovada para a etapa nacional

O 38º Conecef (Congresso Nacional dos Empregados da Caixa) será entre os dias 8 e 10 de
junho. Os debates da pauta de
reivindicações específicas para
campanha salarial 2022 serão
focados na unidade e mobilização para manter os direitos e
garantir novas conquistas.
Diante da conjuntura adversa, com ataques sucessivos do governo Bolsonaro, os
empregados estão mobilizados em defesa do Saúde Caixa,
da Funcef e das empresas públicas, valorização, melhores
condições de trabalho e con-

tratações. O Conecef contará
com cerca de 400 delegados,
sendo 200 de forma presencial, em São Paulo, e 200 participando virtualmente.
Na 24ª Conferência da Bahia
e Sergipe foi aprovada a manutenção da pauta de 2020, acrescentando algumas propostas, a
exemplo do fim da designação
de caixa e tesoureiros minuto.
Além do acordo sobre o teletrabalho que garanta o registro
de ponto, volta do atendimento
presencial nas Gipes e mudanças no GDP (Gestão de Desempenho de Pessoas).

3

4

GOVERNO BOLSONARO

Acordos ficam
sem restituir a
inflação total
Trabalhadores em
dificuldade com
o ultraliberalismo
RENATA ANDRADE
imprensa@bancariosbahia.org.br

DESDE que assumiu a presidência e endureceu a política ultraliberal, Bolsonaro maltrata os
trabalhadores. Além de tirar direitos, deixa as categorias reféns
das empresas e muitas têm de
fechar acordos rebaixados. Em
abril, o percentual de reajustes
abaixo da inflação chegou a 46%,
aponta o Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).
Tudo isso em um momento
de recessão econômica, inflação
crescente e explosão do custo de
vida. Das 163 categorias analisadas no mês passado, apenas
8% tiveram reajuste acima da
inflação e 46% igual ao INPC.

TÁ NA REDE

Um cenário muito diferente de
alguns anos.
Para se ter ideia, no primeiro
semestre de 2014, cerca de 93%
dos acordos tiveram reajustes
acima da inflação. Naquele ano,
foram analisadas pelo Dieese
340 negociações. Os ganhos reais chegaram a 3% em muitos
casos. Coisa que não se vê mais
hoje no Brasil presidido por
Bolsonaro e um dado que deve
ser bem refletido pelo conjunto
dos trabalhadores.

Repor as perdas

Segundo o relatório, o índice
necessário para repor as perdas
em abril deveria ser de 11,73%.
Com a inflação subindo sem
controle, em maio já é maior,
12,47%. Tem mais. Os pisos salariais médios (R$ 1.414,77) estão bem longe do ideal. O valor
está apenas 16,7% acima do salário mínimo, de R$ 1.212,00 e
que também não dá para nada.
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Governo libera aumento de
15,5% nos planos de saúde
A AGENDA ultraliberal do governo Bolsonaro no Brasil está
massacrando a população. Os
planos de saúde individuais ou
familiares terão o maior reajuste de preço da história, de
15,5%. O percentual mais elevado foi em 2016, de 13,57%.
Os planos individuais cor-

respondem a 16% do mercado.
Cerca de 8 milhões de pessoas
serão atingidas pelo índice recorde de aumento. Segundo a
ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), a alta será aplicada aos planos médico-hospitalares com aniversário no
período de maio de 2022 a abril
de 2023, contratados a partir de
janeiro de 1999 ou adaptados à
nova Lei nº 9.656/98.
A situação financeira do brasileiro vai de mal a pior. Para suprir
todas as necessidades de uma família, o salário mínimo deveria
ter sido de R$ 6.754,33 em abril. O
valor é cinco vezes maior do que
o piso nacional de R$ 1.212,00.

SAQUE
INDELÉVEL Em apenas 48 horas, a polícia, com o elogio de
Bolsonaro, matou 26 pessoas na Vila Cruzeiro, Rio, e o pai de família Genivaldo de Jesus, esquizofrênico, em Sergipe. Em ambos
os casos, a marca indelével do Estado policial, do ultraliberalismo
neofascista. Na eleição de outubro, o brasileiro decide entre a necropolítica bolsonarista ou a democracia social de Lula. Fácil escolha.
SIMBÓLICO Bem emblemático, o assassinato de Genivaldo de

Jesus Santos, em Umbaúba (SE), por agentes da Polícia Rodoviária Federal em uma câmara de gás improvisada no camburão da
viatura. É o retrato fiel do nazifascismo que move Bolsonaro e o
governo, da violência não só policial, mas também política, econômica e social que tanto tem infernizado o Brasil, ultimamente.

CAPACETE Excelente, a mídia não submissa ao Palácio do
Planalto publicou fotos de Bolsonaro sem capacete em motociatas pelo Brasil, mesma infração de trânsito que motivou o assassinato do pai de família Genivaldo de Jesus por policiais rodoviários federais. A PRF nunca nem sequer advertiu o presidente.
No neofascismo é assim: “Faça o que mando, não o que faço”.
EXASPERAÇÃO O resultado da última pesquisa Datafolha,

mostrando diferença de 21 pontos entre Lula e Bolsonaro, com
chances reais de a eleição ser decidida logo no 1º turno, vai fazer
Bolsonaro intensificar ainda mais os ataques às urnas eletrônicas, ao
STF e ao TSE, com novas ameaças golpistas. É o desespero de quem
vê se aproximar a derrota e o risco de prisão, junto com os filhos.

INADMISSÍVEL Mesmo com toda a imoralidade predominante no Parlamento, em particular na Câmara Federal, onde o
Centrão faz quase tudo que o presidente quer para continuar no
controle do orçamento, são remotos os riscos de aprovação do cargo
de senador vitalício para Bolsonaro, a fim de livrá-lo da cadeia. Se os
deputados não tiverem vergonha na cara, restarão o Senado e o STF.

