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Homens devem 
cuidar da saúde  
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da democracia  
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Instrumentos do
desenvolvimento

Frontalmente atacados por 
Bolsonaro por quase quatro 
anos, os bancos públicos 
precisam ser fortalecidos 
no novo governo. Só assim 
será possível contribuir para 
combater a crise, ajudar a 
população, sobretudo a mais 
pobre, e o Brasil retomar o 
caminho do desenvolvimento 
sustentável. Página 3



o bancário
•  www.bancariosbahia.org.br  2 Salvador, de 04.11.2022 a 06.11.2022NOVEMBRO AZUL 

Sindicato reforça 
a importância de 
exames regulares
ALAN BARBOSA
imprensa@bancariosbahia.org.br

GABRIELA MONCAU - ARQUIVO

ARQUIVO

Alerta máximo 
para o câncer 
de próstata 

Fundado em 30 de outubro de 1939. 
Edição diária desde 1º de dezembro de 1989 Fundado em 4 de fevereiro de 1933

O BANCÁRIO
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.
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 CAMINHO para a cura do cân-
cer de próstata está na prevenção 
e no diagnóstico precoce. A do-
ença na forma maligna é a segun-
da mais comum entre os homens. 
Fica atrás apenas do câncer de 
pele. Porém, se descoberta ainda 
em fase inicial, a probabilidade de 
cura é acima de 90%.

Por isso, durante todo o mês 
acontece a campanha Novembro 
Azul, realizada para lembrar sobre 
a importância do exame de rotina. 
O recomendado é que homens co-
mecem a fazer acompanhamento 
regular a partir dos 50 anos, mas 
caso haja histórico da doença na 
família, a idade diminui para 40 
anos. Indivíduos da raça negra de-
vem ficar mais atentos.

Três exames servem para diag-
nosticar o câncer: dosagem do 
PSA no sangue, que é um bio-
marcador de câncer, exame de 
toque prostático e ressonância da 
próstata. Pelo fato de não apre-

sentar sinais em uma 
fase inicial, a doença é 
de grande risco, sendo 
que a ausência de sinto-
mas não exclui a possi-
bilidade de ser portador.

Os principais sin-
tomas são ardência ou 
dor ao urinar, micção 
frequente, gotejamen-
to de urina após mic-
ção, sangue na urina 
ou no sêmen. 

Quase um milhão de pessoas 
podem sofrer com despejos 
SEM nenhum plano de assis-
tência do governo Bolsonaro, 
milhares de famílias podem ter 
a rua como moradia. Acabou a 
determinação do STF (Supremo 
Tribunal Federal) que proibia 
as remoções forçadas no Brasil. 
O risco é de que 188.621 famí-
lias sejam despejadas em todo 
o país, sobretudo agora, com a 
derrota de Bolsonaro nas urnas.

Baseado nos dados da Cam-
panha Despejo Zero, 898.916 
pessoas estão neste contexto 
de despejo. Entre elas, cerca de 
600 mil são negras, 154 mil são 
crianças e 151 mil idosas.

É preciso dar um basta na 

Mutirão para negociar dívidas. Boa oportunidade
COM o arrocho salarial e o 
custo de vida nas alturas, re-
sultado da agenda ultraliberal 
do governo Bolsonaro, milhões 
de famílias brasileiras mergu-
lharam em dívidas nos últi-
mos anos. Agora, muitas têm 
a oportunidade de começar a 
sonhar com dias melhores.

Além de um cenário mais cal-
mo e promissor a partir de 2023, 
com a retomada da democracia 
social no país, os trabalhadores 
podem, a partir de agora, rene-

gociar as pendências financeiras 
com o Mutirão Nacional de Ne-

gociação de Dívidas e Orienta-
ção Financeira e, assim, iniciar 

2023 com as contas organizadas. 
A ação é online e vai até o dia 

30 de novembro. Segundo a Fe-
braban (Federação Brasileira 
dos Bancos), mais de 22 milhões 
de contratos estão em atraso. As 
dívidas superam R$ 1,1 trilhão.

O banco tem o prazo de 10 
dias para analisar a solicitação 
e apresentar uma proposta para 
o cliente. A campanha também 
ajuda a conscientizar os cida-
dãos sobre o superendivida-
mento, como evitar.

avalanche de despejos sem pre-
cedentes. A base no Congresso 
que faz oposição ao governo já 
protocolou no STF pedido de 
prorrogação, por mais seis me-
ses, da liminar que suspende os 
despejos por conta da pandemia 
de covid-19.

Com a chegada da crise mun-
dial de saúde, em março de 
2020, a quantidade de pessoas 
na iminência de perder o teto 
cresceu 901%. Somente desde o 
último levantamento do Despe-
jo Zero, em maio de 2022 o ín-
dice saltou 32%, quando apon-
tava a existência de 142.385 
famílias sob despejo iminente. 

Quantidade de pessoas na iminência de perder o teto cresceu 901%

Homens devem visitar o médico regularmente
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Recuperação da 
economia passa 
pelas estatais 
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ARQUIVO
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Protagonistas do desenvolvimento 

ROSE LIMA
imprensa@bancariosbahia.org.br

COM a eleição de Lula e a re-
tomada da democracia social, 
as empresas estatais devem ser 
fortalecidas para voltar a prota-
gonizar as ações capazes de ga-
rantir o desenvolvimento social 
e econômico do país. Os bancos 
públicos têm papel fundamen-
tal no processo, sobretudo na 
gestão de políticas de combate 
às desigualdades sociais.

Com o ultraliberalismo neo-
fascista, imposto por Bolsona-
ro, os trabalhadores passaram 
por anos difíceis, de muitos 

ataques aos direitos. Ainda 
com o governo Temer, teve a 
reforma trabalhista, que fra-
gilizou as relações e deu carta 
branca às empresas.

O fim da política de valoriza-
ção do salário mínimo, primei-
ra medida tomada por Bolsona-
ro ao assumir a presidência em 
2019, e o custo de vida alto, com 

reajustes semanais dos combus-
tíveis e aumento diário do preço 
dos alimentos, achataram a ren-
da das famílias brasileiras.

O desemprego foi outro fa-
tor que tirou o sono de milhões 
de pessoas. Ainda teve a pan-
demia. Sem apoio do governo, 
os trabalhadores se endivida-
ram. Agora, vão poder sair do 

vermelho. Os bancos públicos 
devem estar à frente, oferecen-
do crédito ao pequeno produtor 
rural e às famílias mais pobres.

As pequenas e médias empre-
sas também terão mais facilida-
de nos financiamentos, além da 
retomada de programas habi-
tacionais, como o Minha Casa, 
Minha Vida. 

Se ligue. VA e VR serão 
agora da Caixa Cartões 
OS EMPREGADOS da Caixa 
devem ficar atentos. O banco 
assinou um contrato para que 
a Caixa Cartões forneça os VA 
(Vale Alimentação) e VR (Vale 
Refeição) para todos os benefi-
ciários – trabalhadores da ativa, 
aposentados e pensionistas.

A mudança acontece depois 
de reclamações sobre as dificul-
dades para utilizar os cartões. 
A vice-presidente da Vicop (Vi-
ce-presidência de Gestão Cor-

porativa), Danielle Calazans, 
reconheceu que os trabalhado-
res, “pela primeira vez”, terão a 
oportunidade de usar os benefí-
cios com a marca da Caixa.

Além disso, a substituição 
dos antigos cartões deve acon-
tecer de forma escalonada. A 
partir de dezembro, a troca será 
no Centro-Oeste, Norte e Su-
deste do país – exceto São Pau-
lo. Já as demais regiões come-
çam em fevereiro de 2023.

Copa: bancos têm horário 
especial nos jogos do Brasil 
A COPA do Mundo de Futebol 
acontece entre 20 de novembro 
e 18 de dezembro, no Catar, no 
Oriente Médio. Nos dias de jogos 
da Seleção Brasileira, as agências 
vão funcionar em horário espe-
cial. Vale ficar informado. 

Segundo a Febraban (Fede-
ração Brasileira dos Bancos), 
nos jogos realizados às 13h, os 
bancos ficam abertos das 8h30 
às 11h30 nos estados com horá-
rio igual ao de Brasília. Nos es-
tados com diferença de 1 hora, 
o funcionamento será das 7h30 
às 10h30 e onde a diferença é de 
duas horas, das 7h às 9h30.

Quando as partidas forem re-
alizadas às 16h, nos estados com 

horário igual ao de Brasília, as 
agências funcionam entre 9h e 
14h. O atendimento será das 8h 
às 13h nos estados com diferen-
ça de uma hora e das 7h às 12h 
onde a diferença é de duas.

Se a Seleção do Brasil passar 
para as próximas fases, os ban-
cos funcionarão das 9h às 11h e 
das 15h30 às 16h30 nos estados 
com horário igual ao horário de 
Brasília nos dias em que os jogos 
forem realizados 12h. Já nos es-
tados com diferença de 1 hora 
em relação, o funcionamento 
será das 8h às 10h e das 14h30 às 
15h30 e das 7h às 9h e das 13h30 
às 14h30 nos estados com dife-
rença de duas horas. 

Apesar da 
importância, 
bancos 
públicos 
foram 
desmontados 
nos últimos 
anos

Bancos 
mudam 
horário  

durante a 
Copa do 

Mundo

Caixa Cartões vale para empregados, aposentados e pensionistas do banco
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SAQUE

ELEIÇÃO 2022 

Nordestinos amargaram 
os prejuízos causados por 
Bolsonaro em quase 4 anos
REDAÇÃO
imprensa@bancariosbahia.org.br

Bahia, essencial à democracia
TÁ NA REDE

ARQUIVO

INCONTESTÁVEL Óbvio ululante que frações das elites, 
especialmente do agronegócio, organizaram e financiam os 
atos contra a democracia. Para ludibriar a sociedade, Bol-
sonaro pede o fim, mas os filhos, ministros, parlamentares 
governistas, demais auxiliares e a milícia virtual continuam 
insuflando a desordem. São criminosos, e como tais devem 
ser tratados. Urgentemente.

NECESSÁRIO É fundamental, para extirpar o câncer neofas-
cista que Bolsonaro inoculou na sociedade brasileira, a punição 
exemplar dos organizadores e líderes dos atos antidemocráticos 
contra o resultado das urnas. Sejam parlamentares, magistra-
dos, empresários, policiais, jornalistas, sem distinção, pois co-
meteram crime. Democracia se faz com a aplicação da lei.

DOLOSAMENTE Só por ignorância ou má fé para acredi-
tar que os atos antidemocráticos contra o resultado das urnas 
ocorram por geração espontânea. É evidente que se trata de 
um movimento planejado, organizado, financiado. O STF e o 
TSE têm o dever de identificar as lideranças e processá-las. O 
Brasil tem o direito de saber quem são os inimigos da vontade 
popular, os golpistas.

CUMPLICIDADE Legalistas de araque. O vice-presidente e 
senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos-RS), o minis-
tro da Justiça, Anderson Torres, e o diretor-geral da PRF, Sil-
vinei Vasques, se dizem contra os atos golpistas, mas afirmam 
que Lula não tinha o direito de ser candidato e relativizam o 
caráter criminoso das manifestações. Cúmplices da desordem.

ATITUDE Assim como aconteceu pouco antes do 1º turno, 
quando importantes segmentos da sociedade, das mais diferen-
tes ideologias e classes, do capital ao trabalho, se unificaram na 
Carta pela Democracia, agora, de novo, o Brasil necessita de um 
manifesto das instituições e entidades, lideranças políticas e eco-
nômicas, em defesa do respeito ao resultado das urnas. Logo.

A BAHIA teve papel decisivo na retomada 
da democracia social no Brasil. A vitória de 
Luiz Inácio Lula da Silva no Estado foi se-
melhante à vantagem de Bolsonaro em 10 
unidades federativas somadas. O presidente 
eleito, Lula, teve folga de mais de 3,7 milhões 
de votos em relação ao adversário, maior di-
ferença de votação em segundo turno.

Lula teve 6.097.815 de votos no Estado. 
O adversário recebeu 2.357.028 votos. Para 

reduzir a diferença a quase zero, Bolsona-
ro tinha de somar os votos alcançados no 
Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Goi-
ás, Distrito Federal, Espírito Santos, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande 
do Sul. Somados, os 10 estados deram ao 
atual presidente 3,6 milhões de votos.

Os brasileiros, principalmente os nor-
destinos, sentiram na pele os prejuízos do 
governo Bolsonaro. Além do desemprego 
alto e do salário achatado, as famílias estão 
mais endividadas e a pobreza e a fome dis-
pararam. Hoje, mais de 33 milhões de pes-
soas não têm comida na mesa.

O governo Bolsonaro foi marcado pela 
destruição do meio ambiente, ataques à ci-
ência, enfraquecimento dos bancos e em-
presas públicas, fake news e outras mazelas. 

Alemanha deve reativar 
Fundo Amazônia com Lula 
COM a retomada de um go-
verno democrático, as alianças 
mundo afora sinalizam retorno 
ao Brasil. Após a vitória de Lula, 
que assume a presidência do 
país em 1º de janeiro de 2023, 
a Alemanha apontou que está 
disposta a descongelar os paga-
mentos ao Fundo Amazônia.

Segundo o Ministério do De-
senvolvimento da Alemanha, 
há uma grande vontade de pro-
curar rapidamente o Brasil. O 
assunto deve ser discutido com 
a equipe de transição que pre-
para o novo governo.

O Fundo Amazônia, proje-
to que envolve Alemanha, No-

ruega e o governo brasileiro, 
foi perdido em 2019, com Bol-
sonaro. Isso porque houve en-
fraquecimento das medidas de 
proteção ambiental, o que re-
presentou uma perda de US$ 
500 milhões para a maior flo-
resta tropical do mundo.

A Noruega também sinali-
zou que está pronta para dis-
cutir os passos necessários para 
reabrir o Fundo Amazônia. Se-
gundo autoridades do país, foi 
notado sinais positivos da cam-
panha de Lula em relação às 
iniciativas políticas destinadas 
a reduzir rapidamente o desma-
tamento na Amazônia. 

Com Lula, Fundo Amazônia, que foi congelado em 2019, deve retomar 


