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CAMPANHA SALARIAL

Pauta será entregue hoje
Hoje a Fenaban
recebe as
reivindicações da
categoria. A entrega
da pauta acontece

em São Paulo. Os
bancários estão
engajados para fazer
o enfrentamento
aos bancos e ao

governo. Na segundafeira o Sindicato
faz o lançamento
da campanha, em
Salvador. Páginas 2 e 3

MARIA LÍGIA BARROS - BRASIL DE FATO PERNAMBUCO

Com o aumento
expressivo do preço
da gasolina, muita
gente está tendo
de trocar o meio
de locomoção. Não
dá para manter
um carro com o
combustível tão alto

Gasolina está o
“olho da cara”
Página 4
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em vulnerabilidade
Segunda tem o Pessoas
fazem ato do Despejo Zero
lançamento, no
BB do Comércio
Sindicato realiza ato,
às 10h. A categoria
precisa se mobilizar
ANGÉLICA ALVES
imprensa@bancariosbahia.org.br

O SINDICATO dos Bancários a Bahia já está com tudo
pronto para o lançamento
da campanha salarial. O ato
acontece na segunda-feira, a
partir das 10h, no prédio do
Banco do Brasil, no Comércio, em Salvador.
É fundamental que toda a
categoria esteja unida e mobilizada para fortalecer a luta
pela garantia dos direitos du-

rante as negociações com os
bancos. Principalmente diante dos ataques promovidos
pelo governo Bolsonaro à classe trabalhadora.
Entre as principais prioridades estão aumento real de 5%
nos salários e demais verbas
econômicas, manutenção do
emprego e direitos, combate
ao assédio moral, saúde, condições de trabalho e igualdade
de oportunidade. A luta também é pela reconstrução do
Brasil e garantia da democracia, com a eleição de presidente, governadores e parlamentares comprometidos com os
direitos dos trabalhadores e a
defesa das empresas públicas.

MOVIMENTOS populares do
campo, movimento indígena,
de áreas de ocupação e movimentos urbanos estão envolvidos para o ato do Despejo
Zero, agendado para o dia 23 de
junho. A manifestação faz parte da jornada por direitos por
“Terra, Teto e Trabalho”.
Durante a pandemia de Covid-19, o Congresso Nacional
aprovou a lei do Despejo Zero,
que impede que famílias em

situação de vulnerabilidade
social sejam postas para fora
de casa. A lei valeria até o fim
de 2021, mas o STF (Supremo
Tribunal Federal) estendeu até
31 de junho deste ano.
A estimativa é de que 132.290
famílias estejam ameaçadas de
despejo no Brasil. Uma comissão especial deve ser criada, evitando que o projeto de lei passe por várias comissões, já que
a decisão precisa ser acelerada.
PH REINAUX - BDF

Mais de 132 mil famílias brasileiras estão ameaçadas de perder a moradia

Junho Lilás: conscientização da violência contra idosos
O DIA Mundial de Conscientização da Violência contra a
Pessoa Idosa, celebrado hoje,
serve para alertar a população
sobre as questões de maus tra-

tos praticados contra idosos.
Também faz parte da campanha Junho Lilás.
A violência contra pessoas
acima de 60 anos é um gra-

ve problema de saúde pública que necessita de intervenção e acompanhamento de
todos. No primeiro semestre
de 2021, o Disque 100 regisDIVULGAÇÃO - MT

No primeiro semestre de 2021, o Disque 100 registrou 33,6 mil casos de violência contra as pessoas idosas

trou 33,6 mil casos de violência contra pessoas idosas.
Entre março e junho de 2020,
o número de denúncias teve
alta de 59%. No total, foram
25.533 casos.
Entre os tipos de violências as quais as pessoas mais
velhas sofrem estão física,
psicológica, sexual, institucional, patrimonial e discriminação. Além de negligência
e abuso financeiro.
Viver com dignidade e
sem maus tratos é um direito de todos, principalmente
dos idosos. Vale ressaltar que
violência contra pessoa idosa é crime. Há várias formas
de denunciar a prática contra
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Um dos principais canais é o Disque 100.

Informativo do Sindicato dos Bancários da Bahia. Editado e publicado sob a responsabilidade da diretoria da entidade - Presidente em exercício: Euclides Fagundes . 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 15.06.2022 a 16.06.2022

CAMPANHA SALARIAL

Pauta aprovada. Entrega é hoje
Bancários querem
garantia de direitos
e novas conquistas
FABIANA PACHECO
imprensa@bancariosbahia.org.br

AGORA, uma nova fase. A
pauta de reivindicações para
a campanha salarial 2022 foi
aprovada pela imensa maioria
dos bancários da base do Sindicato da Bahia, durante assembleia virtual realizada ontem.
A minuta foi definida durante a

Reivindicações
específica
nas mãos do
Bradesco
OS BANCÁRIOS do Bradesco
entregaram, ontem, a minuta
de reivindicações específicas
à direção do banco. O documento é fruto do Encontro
Nacional dos Funcionários,
realizado na última semana.
Mais do que recompor a
inflação, os bancários, que
garantem lucros astronômicos ao Bradesco, querem
aumento dos salários e a
manutenção de todos os direitos previstos na Convenção Coletiva de Trabalho.
Outro ponto central é a
garantia do emprego, como
também contratações, o que
possibilita o atendimento humanizado para os clientes,
sem sobrecarga de trabalho.
No contexto de pandemia, as
questões relacionadas à saúde
do trabalhador também têm
destaque no documento.
As pautas sobre teletrabalho, segurança, Previdência complementar, condições de trabalho e auxílio
educação também fazem
parte da minuta específica
de reivindicações.

Minuta de reivindicações foi definida durante a 24ª Conferência Nacional

24ª Conferência Nacional.
Os trabalhadores autoriza-

ram ainda a diretoria a negociar e celebrar a Convenção

Coletiva de Trabalho, a PLR
(Participação nos Lucros e Resultados) e os acordos aditivos
à CCT. Com a aprovação, o Comando Nacional dos Bancários
se prepara para entregar a pauta à Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), hoje.
A categoria quer reajuste salarial com a correção da inflação
mais 5% de aumento real, PLR,
atenção à saúde, segurança, fim
das metas abusivas, garantia de
emprego e a manutenção das
demais cláusulas da Convenção
Coletiva, com avanços.

Minuta do Santander é entregue

Agência do Itaú na Barra destruída

Sem segurança,
agências são
alvos fáceis
A POPULAÇÃO e os bancários
estão cada vez mais assustados
com as ações das quadrilhas especializadas. Neste ano, foram 11
ocorrências contra agências no
Estado. Em Salvador foram oito
registros. No interior, três.
Em mais um ataque a bancos, a
agência do Itaú, localizada na Barra, em Salvador, foi alvo de criminosos na madrugada do domingo.
O Sindicato continua cobrando solução dos bancos. As
organizações financeiras, com
lucros bilionários, precisam
adotar medidas, urgentemente.
Inclusive, com o objetivo de
aumentar a segurança, tramita
na Câmara Municipal de Salvador projeto de lei que estabelece
a instalação de porta giratória
em todas as agências e postos,
além do monitoramento por câmeras, na parte interna e externa e vigilância armada por 24h.
O PL é de autoria do vereador e
presidente licenciado do Sindicato, Augusto Vasconcelos.

A MINUTA de reivindicações
do Santander, com o acordo
aditivo à Convenção Coletiva
de Trabalho, foi entregue ao
banco ontem. O diretor do Sindicato dos Bancários da Bahia,
Adelmo Andrade, participou.
O documento foi aprovado
no encontro nacional, realizado
na última quinta-feira. A pauta
contém três moções de repúdio
contra as práticas da empresa
que prejudicam os trabalhadores, com uma de autoria do
SBBA, sobre os descomissionamentos e reintegrações de funcionários demitidos.
Os bancários querer trabalhar em um ambiente saudável, sem pressão por metas
abusivas, sem medo de perder
o emprego. Outra reivindica-

ção é por mais contratações, a
fim de diminuir a sobrecarga
de trabalho.
Temas como saúde, reajuste
justo nas bolsas de graduação
e pós-graduação e melhores
condições de trabalho também estão incluídos na pauta.

Demissões

Nem no dia da entrega da minuta, o Santander poupou os trabalhadores. Ontem, diversos GAs
(Gerentes Administrativos) por
todo país foram demitidos, com
dois desligamentos em Salvador.
O diretor Adelmo Andrade denunciou que algumas
agências pretendem virar lojas,
como a do Comércio, que retira
a função de caixa. O banco ficou de rever a postura.

No dia da entrega da minuta, Sindicato denunciou volta das demissões
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Combustível pode
subir. Novamente
Culpa da política de preços
da Petrobras, que tem sido
desmontada, aceleradamente
ROSE LIMA
imprensa@bancariosbahia.org.br

COM Bolsonaro, o brasileiro não tem um
dia de alívio. Os preços dos combustíveis
podem aumentar ainda mais nesta semana, com o reajuste do barril de petróleo no exterior. A estimativa não é nada
boa. Até o fim do ano, o valor do barril

pode chegar a US$ 150,00. Atualmente
está em US$ 123,60.
Por causa da atual política de preços
da Petrobras, que atrela o valor dos combustíveis no Brasil ao mercado exterior,
embora o país seja autossuficiente, a alta
internacional deve impactar diretamente o preço nas bombas.
Segundo reportagem do Estado de
S.Paulo, com a alta do petróleo e do dólar, que voltou à casa dos R$ 5,10, um aumento dos combustíveis parece ser inevitável para uma Petrobras ajoelhada ao
exterior, como está hoje com Bolsonaro.

SAQUE
PÉROLA Depois daquela célebre

declaração logo após o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom
Phillips, condenando-os por estarem em uma região “tão selvagem”,
agora Bolsonaro sai com outra pérola. “Os indícios levam a crer que
fizeram alguma maldade com eles.
Vai ser muito difícil encontrá-los
com vida”. Precisa desenhar?

SUSPEIÇÃO A tentativa de des-

qualificar os desaparecidos - Bruno
e Phillips - em vez de intensificar as
buscas e investigações pelos executores e mandantes, deixa o governo
sob suspeição e gera especulações
diversas. Além de Bolsonaro, agora
o presidente da Funai, Marcelo Xavier, que é delegado federal, também
tenta transformar as vítimas em
réus. O mundo observa.

AUTORIZAÇÃO A extrema di-

reita é insana, capaz de qualquer
estupidez. Mas, não parece que o
crime organizado que opera na
Amazônia, de alcance internacional, seja tão desorganizado ao
ponto de dar sumiço em um indigenista mundialmente famoso e
um jornalista inglês sem respaldo
superior. É fundamental descobrir
executores e patrocinadores.

PREDISPOSIÇÃO A

TÁ NA REDE

Mais uma rodada
esquenta o society
O CAMPEONATO de Futebol Society dos
Bancários pega fogo. A cada rodada as
disputam ficam mais emocionantes. No
sábado, quatro times entram em campo
na Asbac e prometem emoções fortes.
O Linha 8, que empatou na rodada de
abertura, enfrenta o Dólar na primeira partida, marcada para 8h45. A partir de 10h30
entram em campo Pressão VIP e Cartola.
No último sábado, o Revelação deu
uma goleada no Marula. A partida terminou em 5 a 0. Já o segundo jogo foi bastante disputado. O Pressão VIP e o Elite
empataram em 3 a 3.

pesquisa
FSB-BTG Pactual - Lula tem 44% e
demais candidatos 45% -, reafirma a
tendência de a eleição ser decidida no
1º turno, corroborando Datafolha,
Quaest-Genial e outros institutos.
No desespero, Bolsonaro intensifica
os ataques às urnas eletrônicas e as
ameaças ao processo eleitoral. Porém, só dá golpe se as Forças Armadas entrarem na aventura.

COMPLICAÇÕES À medida que
a eleição se aproxima, Bolsonaro se
complica ainda mais do ponto de
vista político, eleitoral e até legal, na
hipótese de perder o foro especial. A
negligência no caso Bruno e Phillips
agrava as dificuldades de reeleição,
já ameaçada por desemprego recorde, inflação descontrolada, carestia,
33 milhões de famintos e quase 700
mil mortes por Covid.

