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A vida é a melhor escolha 

Sucateamento da 
Farmácia Popular 
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Sinal de alerta

O aumento 
no número 
de casos de 
adoecimento e 
até suicídios na 
categoria liga o 
sinal de alerta 
para a forma 
de cobrança 
de resultados 
nos bancos. 
As metas são 
exageradas e 
inalcançáveis. 
As empresas 
precisam 
repensar a 
organização 
do trabalho. A 
saúde mental 
tem de ser 
preservada. 
Página 3

Comprometido com a saúde dos bancários, Sindicato desenvolve ações de combate ao assédio nos bancos
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É preciso prevenir o 
adoecimento mental, 
que sobe a cada dia
ANGÉLICA ALVES
imprensa@bancariosbahia.org.br
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DE ACORDO COM a OMS (Or-
ganização Mundial de Saúde), 
todos os anos mais pessoas 
morrem por suicídio do que 
HIV, malária, câncer de mama 
ou em guerras e homicídios.

Especialistas destacam que a 
morte por suicídio é uma emer-
gência médica e pode ser evita-

da por meio de tratamen-
to adequado do transtorno 
mental de base. Por isso, a 
campanha Setembro Ama-
relo, mês de prevenção, tem 
o objetivo de conscientizar a 
importância da vida. Neste 
ano, o lema é “a vida é a me-
lhor escolha!”. 

Os números são alar-
mantes. No mundo são re-
gistrados mais de 700 mil 
suicídios. No Brasil, os re-
gistros já se aproximam de 14 
mil casos por ano, o que signi-
fica que por dia, em média, 38 
pessoas tiram a própria vida.

Os momentos difíceis e de 
crise levam as pessoas ao adoeci-
mento mental, que pode condu-
zir ao suicídio. Se informar para 

aprender e ajudar o próximo é 
a melhor saída para luta contra 
esse problema grave,  que precisa 
ser tratado adequadamente.

Sim para a vida 

Cursos gratuitos de 
iniciação à música 
sinfônica no TCA

O PROGRAMA Vida é Movimento 
tem uma ótima dica pra quem curte 
música. A chamada música clássica 
parece ser mesmo imortal. As criações 
de compositores como Beethoven, 
Bach, Mozart perduram no tempo, 
atravessando séculos com o mesmo 
vigor e impacto no espírito humano.

Para quem gosta ou quer conhecer 
mais o universo da música sinfônica, 
neste mês de setembro começam al-
guns ótimos cursos e o melhor é que 
são gratuitos. Trata-se de excelente 
oportunidade promovida pelo Teatro 
Castro Alves (TCA), com turmas ma-
tutinas e noturnas de três cursos.

As aulas vão de setembro a dezem-
bro, com turmas matutinas e noturnas 
para três cursos: A linguagem musical 
da orquestra sinfônica, com Alexandre 
Loureiro, às segundas ou às quartas, 
das 19h às 21h; Grandes compositores 
da música clássica, com Karina Seixas, 
às terças, das 19h às 21h, ou às quin-
tas, das 10h às 12h; e Iniciação à flauta 
doce, com Uibitu Smetak, às quartas 
ou às sextas, das 10h às 12h30.

Estudar sobre música é sempre uma 
iniciativa que engrandece a pessoa nos 
planos cultural e intelectual. 

Povo pede democracia no 7 de setembro 
UNIDOS com o povo, os movimentos so-
ciais retomaram as mobilizações no Dia 
da Independência do Brasil, 7 de Setem-
bro, com o intuito de defender a demo-
cracia, os direitos sociais e trabalhistas. 
O tema do Grito dos Excluídos deste ano 
foi Terra, teto, trabalho e democracia – 
Pão e viver bem!

Milhares de trabalhadores saíram pe-

las ruas do Centro. Para a presidenta da 
CTB Bahia, Rosa de Souza, o grande de-
safio da classe trabalhadora está nas elei-
ções de outubro. Segundo ela, “só muda-
remos este cenário de crise, desemprego, 
carestia e ataques aos direitos do povo 
nas ruas e nas urnas, elegendo pessoas 
com compromisso com a democracia e a 
defesa de quem mais precisa”. 

Feira promove boas ações na primavera
UM projeto que incentiva a reciclagem e ce-
lebra a primavera. Assim será a Feira Para 
Gente que Ama a Primavera, que será reali-
zado no domingo, às 10h, na praça da Duna, 
próximo ao Parque Júlio César, Pituba.

O evento está sendo promovido pelo Ins-
tituto Revivar (Reciclagem e Valorização 
de Iniciativas Ambientais), como mais uma 

ação que incentiva a preservação do meio 
ambiente através da reutilização de mate-
riais. E ainda terá diversas atrações para 
toda família curtir o dia.

A feira vai promover arrecadação de ali-
mentos para famílias carentes. Não deixe 
de se solidarizar e participar deste evento 
que celebra o início de uma nova estação. 

População expressa necessidade urgente de 
mudança na condução do Brasil

No Brasil, os registros de suicídio já se aproximam de 14 mil casos por ano
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Categoria está cada 
vez mais adoecida 
com rotina acelerada

JOÃO UBALDO

POLÍCIA FEDERAL

Saúde mental precisa 
de mais assistência 

REDAÇÃO
imprensa@bancariosbahia.org.br

A POLÍTICA perversa de co-
brança de metas e assédio 
moral, praticada pelos bancos 
em atividade no Brasil, tira a 
saúde e, muitas vezes, a vida 
dos trabalhadores. O índice 
de bancários com depressão, 
transtorno de ansiedade, Sín-
drome do Pânico e Síndrome 
de Burnout é altíssimo.

Pesquisa feita pelo movimen-
to sindical em 2021 mostra que 
67,1% sentem a cabeça cheia 
de preocupação quase o tem-
po todo e 45% nunca ou quase 
nunca estão alegres. Muitos, in-
felizmente, não aguentam.

Para se ter ideia, de 1996 a 
2005 foram identificados 181 ca-
sos de suicídio na categoria. O 

número representa uma morte a 
cada 20 dias. Daí a importância 
em falar sobre o assunto. É jus-
tamente este o objetivo da cam-
panha Setembro Amarelo, que 
acontece desde 2014 no Brasil.

Embora as discussões te-
nham ganhado força há pou-
cos anos, o problema é antigo. 
Outra pesquisa do movimento 

sindical revela que entre 1993 e 
1995, anos em que explodiram 
as privatizações e reestrutura-
ções no setor, foram registra-
dos 72 suicídios entre os traba-
lhadores do ramo financeiro, o 
equivalente a um a cada 15 dias. 
O cenário realmente é de alerta 
e precisa ser enfrentado e com-
batido. Ter prioridade. 

PLR dos empregados da Caixa sai nesta sexta-feira 
OS EMPREGADOS da Cai-
xa vão receber a antecipação 
do pagamento da primeira 
parcela da PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) nes-
ta sexta-feira (9), depois de o 

movimento sindical solicitar. 
O prazo para o benefício ser 
pago acaba dia 30.

Os valores que serão recebi-
dos pelos trabalhadores da Cai-
xa foram calculados com base 

no INPC do período (que rea-
justa a parcela fixa e o teto da 
regra básica), que fechou em 
8,8%. Além de considerar os 
dados publicados no balanço 
semestral da instituição finan-

ceira para o cálculo da parcela 
adicional e da PLR Social (R$ 
4,7344 bilhões de lucro e 87.401 
empregados).

A quantia  creditada pela Cai-
xa corresponde a um percentu-
al do valor devido, para fazer 
frente a eventuais descontos. O 
percentual creditado no caso do 
adiantamento da PLR costuma 
ser 50%, quando o bancários 
paga a pensão alimentícia e 70% 
quando não paga. Os ajustes 
são feitos na folha de pagamen-
to subsequente.

A Caixa também informou 
que vai pagar ainda neste mês o 
vale-alimentação adicional, no 
valor de R$ 1 mil. Conforme o 
ACT (Acordo Coletivo de Tra-
balho), o pagamento poderia 
ocorrer até outubro.

Tentativa de 
explosão 
na Caixa de 
Terra Nova 
NA MADRUGADA de quar-
ta-feira, o caixa eletrônico da 
Caixa, localizado na cidade de 
Terra Nova, a cerca de 116 qui-
lômetros de Salvador, foi alvo 
de criminosos. Na ação, tenta-
ram explodir o equipamento de 
autoatendimento.

Nenhuma quantia foi le-
vada no ataque. A população 
está cada vez mais assusta-
da com as ocorrências dian-
te do descaso dos bancos com 
investimento em segurança. 
Neste ano foram 14 casos, sen-
do 10 arrombamentos a agên-
cias, duas explosões, um assal-
to e uma tentativa frustrada. Assédio na Caixa saiu na mídia, mas casos ocorrem em todos os bancos

Explosivos utilizados no ataque 
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SAQUE

GOVERNO BOLSONARO 

Programa atende 
mais de 21 milhões 
de pessoas no país
ANGÉLICA ALVES
imprensa@bancariosbahia.org.br

Corte: Farmácia 
Popular perde 
59% da verba 

ED ALVES - CB - D.A PRESS - ARQUIVO

TÁ NA REDE

INCORRIGÍVEL Orientado por marqueteiros, Bolsona-
ro não atacou o STF nem as urnas no 7 de setembro, mas o 
clima golpista predominou nos palanques e entre o público. 
Sem falar no crime de usar a Independência do Brasil para 
fazer campanha eleitoral e da vergonha alheia ao gritar que 
é “imbrochável” e admitir ser mal educado para justificar os 
palavrões. Caso perdido.

BARULHO Na urna a história é outra. Bolsonaristas rai-
vosos, com faixas pedindo o fechamento do STF, prisão 
dos ministros, voto impresso e até ditadura militar, fize-
ram barulho com tumultos pontuais no 7 de setembro. A 
milícia virtual está manipulando imagens com multidões 
para incentivar a extrema direita e tentar impressionar os 
incautos. Minoria barulhenta.

FRAQUEZA As ausências nos atos oficiais da Indepen-
dência do Brasil dos presidentes do STF, Luiz Fux, do Sena-
do, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), é uma completa desmoralização para Bolsonaro. 
Reafirma o isolamento institucional devido às ameaças 
golpistas e até rejeição do próprio Centrão, que o sustenta 
no Parlamento. Definhando.

CASERNA As Forças Armadas estariam pesquisando 
internamente o nível de adesão do oficialato às ameaças 
golpistas de Bolsonaro, segundo Denise Assis, do grupo 
Jornalistas pela Democracia. Afirma que as maiores con-
taminações estão na Marinha e Aeronáutica. Tomara que o 
resultado sirva para neutralizá-los e não potencializá-los.

INDISPENSÁVEL Superado o pesadelo neofascista, é 
fundamental levar à Justiça não apenas Bolsonaro, mas to-
dos que o apoiam, política e financeiramente. Usar o ato 
oficial pela Independência do Brasil como campanha elei-
toral, com ameaças à democracia e aos mais elementares 
valores republicanos, é um crime que não pode cair na im-
punidade. Até mesmo para que não se repita.

O GOVERNO continua adotan-
do medidas que prejudicam os 
brasileiros, principalmente os 
mais pobres, que precisam do 
suporte do Estado. Bolsonaro 
reduziu em 59% os recursos do 
programa Farmácia Popular, 
que atende mais de 21 milhões 
de pessoas em 3,5 mil municí-
pios. É desumano.

Os cortes, que acontecem em 
várias áreas essenciais, acon-
tecem para garantir o apoio da 
maioria parlamentar ao gover-

no, por meio do orçamento se-
creto, feito sem qualquer crité-
rio de transparência. Enquanto 
isso, a população sofre com a 
falta de remédios básicos.

Especialistas em orçamento da 
saúde apontam que os recursos 
para medicamentos de asma, hi-
pertensão e diabetes devem cair 
de R$ 2,04 bilhões, neste ano, 
para R$ 842 milhões em 2023. As 
retiradas gigantescas foram no 
cuidado à saúde indígena, pro-
grama Mais Médicos pelo Brasil 
e em programas de educação e 
formação em saúde, com percen-
tuais entre 51% e 59%.

Com isso, as doenças crô-
nicas devem se agravar bem 
mais com a falta de medica-
mentos e gerar ainda mais gas-
tos ao governo federal. 

A semifinal do 
Campeonato de 
Society é sábado
O CAMPEONATO de Futebol 
Society dos Bancários está che-
gando ao fim. Neste sábado 
acontece a semifinal da compe-
tição com quatro jogos que vão 
agitar a Asbac, na Pituba.

Entram em campo, às 8h45, 
os times Ressaca e Elite. Em 
seguida, às 10h30, é a vez da 
partida entre  Revelação e 
Cartola. Destes jogos saem os 
grandes finalistas do campe-
onato. A competição acaba no 
próximo dia 17. Haja emoção.Farmácia Popular está presente em 3,5 mil municípios do Brasil 


