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BRASIL

Pelo fim da 
violência 
doméstica

Bradesco 
demite para 
lucrar mais 
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Sem o mínimo de 
responsabilidade social, 
o sistema financeiro se 
importa apenas com o 
crescimento dos lucros, nem 
que isso custe o aumento do 

Presidente Augusto Vasconcelos

Bancos lucram 
à custa da fome

endividamento da população 
em momento de crise. Na 
dificuldade, os brasileiros 
das classes C, D e E têm 
de tomar empréstimo para 
comprar comida. Página 4
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O corpo de uma mulher ou 
menina é violado a cada 10 
minutos. É alarmante
ANGÉLICA ALVES
imprensa@bancariosbahia.org.br

ARQUIVO

FSP - ARQUIVO

A cada 7 horas, um 
feminicídio no país

TEMAS & DEBATES

O ídolo
Álvaro Gomes*

Na Copa do Mundo deste ano, 
Neymar, considerado por alguns como 
estrela, para mim se apagou, dentro e 
fora de campo. Embora seja um bom 
jogador, não tem contribuído com a 
Seleção Brasileira nas últimas Copas, 
seja porque não teve um bom desempe-
nho, ou porque ficou fora da competi-
ção em função de constantes contusões. 
No jogo contra a Sérvia, por exemplo, 
se contundiu e, provavelmente, não vai 
jogar as próximas partidas. O Brasil, 
entretanto, brilhou com dois espetacu-
lares gols de Richarlison.

Com seu brilhantismo dentro e fora 
de campo, Richarlison passou a ídolo 
da maior parte da torcida brasileira. Ele 
mostrou que tem talento como jogador 
e preocupação social. Defensor da Ci-
ência, da vacina, comprou cilindros de 
oxigênio para salvar vidas em Manaus, 
durante o momento mais grave da pan-
demia. Não tem notícia de sonegação de 
impostos e ainda afirmou que destina 
10% do salário para ajudar uma insti-
tuição de tratamento de câncer.

Enquanto Neymar ostenta, sonega 
impostos, declara apoio ao presiden-
te Bolsonaro e promete gol e home-
nagem ao inominável, Richarlison, 
na sua posição humilde, fez o gol 
mais bonito da Copa até então e sim-
bolizando o pombo da paz se coloca 
ao lado dos mais necessitados, sem 
esquecer a origem pobre.

Concordo com Casagrande que, 
em artigo no Jornal Folha de S.Paulo 
no último dia 25, afirma que Neymar 
“dentro do campo, nunca foi decisi-
vo para a Seleção brasileira”. E fora de 
campo um verdadeiro desastre. Boçal, 
pernóstico, defensor do bolsonarismo 
responsável por centenas de milhares 
de mortes durante a pandemia, pelo 
clima de ódio, pela proliferação de ar-
mas de fogo que mata as pessoas e por 
uma política que aprofunda as desi-
gualdades sociais.

Não comemoro a lesão de Neymar 
e nem lhe desejo mal. Diferentemente 
dele que deseja o mal da população, es-
pecialmente dos mais pobres, ao apoiar 
as propostas fascistas do bolsonaris-
mo. Que a Seleção Brasileira conquiste 
o hexa, com ídolos como Richarlison, 
com um trabalho coletivo, sem preci-
sar de Neymar, até porque, como de-
clarou Casagrande, ele nunca foi deci-
sivo para a Seleção Brasileira.

*Álvaro Gomes é diretor do Sindicato dos 
Bancários da Bahia e presidente do IAPAZ
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A LUTA pelo fim da violência contra as mu-
lheres ainda tem muito caminho a percor-

rer. Por isso, a campanha 16 Dias de Ativis-
mo pelo Fim da Violência Contra a Mulher 
promove o engajamento na prevenção e na 
eliminação do cenário.

A campanha, iniciada por ativistas no Ins-
tituto de Liderança Global das Mulheres, em 
1991, é internacional, começou em 25 de no-
vembro, Dia Internacional da Não Violência 
contra a Mulher, e segue até 12 de dezembro, 
depois do Dia Alusivo à Declaração Universal 

dos Direitos Humanos.
No Brasil, os dados de 

violência contra as mulhe-
res são assustadores. A cada 
10 minutos o corpo de uma 
mulher ou de uma menina 
é violado e a cada sete horas 
ocorre um feminicídio, se-
gundo o FBPS (Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública).

Os números reforçam 
a necessidade de atenção 
e medidas para garantir a 
proteção, saúde e vida das 
mulheres. Desta forma, a 
campanha é extremamen-
te importante. 

Violação de direitos chama atenção na Copa 
DESCRITA como uma festa lúdica para 
celebrar o futebol entre os países, o lan-
ce desta Copa do Mundo tem sido outro. 
Pela primeira vez disputada no Oriente 
Médio, o país sede, o Catar, amarga fias-
cos em relação à luta e ao respeito aos di-
reitos humanos.

Desde a preparação da Copa que os re-
latos de irregularidades assombram 
o evento. As primeiras denúncias 
vieram das obras de estádios, onde 
foi utilizada mão de obra análogas à 
escravidão, que resultaram na morte 
de 6,7 mil trabalhadores.

Os casos agora são de censura à 
imprensa, discriminação às pesso-
as LGBTQIAP+ e afronta aos direi-
tos das mulheres. A tônica da Copa 
do Mundo deve ser da celebração da 
diversidade e união entres as nações. 

Entretanto, o que tem sido visto é a mais 
pura manifestação de discriminação.

Todos os casos devem ser denuncia-
dos, com proporção mundial, principal-
mente pela conveniência e silêncio dos 
organizadores e patrocinadores do even-
to, que tinha tudo para ser o maior em 
escala mundial. 

Estádios foram construídos com mão de obra explorada

Feminicídios crescem no Brasil. Uma realidade que tem de mudar
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Banco fecha agência 
e demite funcionários 
brasileiros. Sem pena

Bradesco se 
aproveita dos 
funcionários e 
clientes do Brasil 
para crescer em 
outro país

MANOEL PORTO

ARQUIVO

Investimento só 
nos EUA. Para 
o Brasil, cortes

ANGÉLICA ALVES
imprensa@bancariosbahia.org.br

O BRADESCO se aproveita dos 
funcionários e clientes do Bra-
sil para crescer em outro país. 
Dois anos depois de comprar 
um banco nos Estados Unidos, 
a empresa vai investir mais US$ 
230 milhões, equivalente a cer-
ca de R$ 1,2 bilhão para acelerar 
o crescimento na área.

Já no Brasil, a em-
presa fecha centenas de 
agências, demite milha-
res de funcionários e abre 
Agências de Negócios 
sem portas giratórias, 
sem vigilantes e com nú-
mero reduzido de bancá-
rios. Detalhe, o lucro lí-
quido no país superou os 
R$ 19 bilhões entre janei-
ro e setembro deste ano.

Os clientes sentem na 
pele a crueldade do Bra-
desco. De acordo com 
denúncias, quase todos 
os dias as agências têm 
o autoatendimento par-
cialmente paralisado 
por falta de numerários 
e manutenção dos equi-
pamentos. Sem falar 
nos juros abusivos co-
brados pelo banco.

O que significa que o foco do 
Bradesco é apenas a alta lucrati-
vidade, sem valorizar os clientes 
e trabalhadores e sem contratar 
mais bancários para colaborar 
com a economia do país. 

CHARGE DO DIA

COE e Bradesco se reúnem hoje 
HOJE, às 10h, a COE (Comissão 
de Organização dos Emprega-
dos) realiza reunião, por vide-
oconferência, com os represen-
tantes do Bradesco para tratar 

da minuta específica do banco.
Ontem, a Comissão se en-

controu remotamente para pre-
parar os pontos da negociação 
com o Bradesco.

Debate sobre desconto de 
horas negativas na Caixa 
PARA tratar sobre o desconto 
de horas negativas do perío-
do anterior a março de 2020, 
o movimento sindical e a CEE 
(Comissão Executiva dos Em-
pregados) se reúnem, hoje, às 
14h, com a vice-presidente de 
Gestão Corporativa do banco, 
Danielle Calazans.

Os empregados do banco fo-
ram pegos de surpresa. Sem ne-

nhum aviso, a Caixa lançou o 
desconto na folha de pagamen-
to dos trabalhadores. Os repre-
sentantes dos bancários são to-
talmente contra a atitude.

Atualmente, sob o governo 
de Bolsonaro, o Brasil enfren-
ta uma crise econômica sem 
precedentes. Por isso, toda 
medida do banco deve ser tra-
tada antecipadamente. 

Os empregados da Caixa foram surpreendidos com desconto na folha 

No Brasil, Bradesco fecha agências e demite
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SAQUE

BRASIL

Empréstimos são 
a “alternativa” para 
comprar comida
ANGÉLICA ALVES
imprensa@bancariosbahia.org.br

Pobre se endivida para comer 
ARQUIVO

MARCIA FOLLETO - ARQUIVO

IMEDIATAMENTE Gravíssima, a ameaça terrorista do 
empresário Milton Baldin, de Juruena (MT), que está convo-
cando CACs (Colecionadores, Atiradores e Caçadores) para 
atentado em Brasília, com armas pesadas, a fim de impedir a 
diplomação de Lula. Ele precisa ser preso, imediatamente, in-
clusive para servir de exemplo. Mostrar que o Brasil não é terra 
sem lei. Cortar o mal pela raiz.

SEVERIDADE Esta conversa fiada de anistia para Bolsonaro, 
filhos, auxiliares, empresários financiadores de atos antidemocrá-
ticos, na real, ações terroristas nas estradas e nas cidades, além do 
cancelamento das multas, não passa de desespero de quem sabe 
que cometeu crimes graves, está ciente que as garras da lei come-
çam a fechar o cerco e tenta fugir da Justiça. Sem complacência.

BEÓCIO Além de ridículo e golpista - semana passada propôs 
golpe de Estado para não deixar Lula assumir -, o vice Mourão 
se mostra também um beócio nos planos político e cultural, ao 
afirmar que “comunistas não passarão”, sem que haja qualquer 
ameaça deste tipo hoje no Brasil. Lamentável que um elemento de 
tão baixo nível tenha sido eleito senador pelo Republicanos-RS.

INJUSTIÇA O caso de Aracruz (ES), onde um jovem de 16 
anos, filho de oficial da PM - ele e o pai “patriotas” bolsonaristas 
- matou 4 pessoas e feriu mais de 10 em 2 escolas, não pode cair 
na impunidade. Inclusive para conter mais injustiças, como na 
decisão da juíza Mônica Teixeira, que retirou de Chico Buarque a 
autoria da música Roda Viva, para favorecer Eduardo Bolsonaro.

REVOLTANTE É de causar nojo no cidadão comum, o Con-
selho de Justiça Federal aprovar pagamento de até R$ 2 mi-
lhões para juízes, justamente quando o Brasil amarga uma cri-
se econômica e social sem precedente, 50% das populações das 
classes C, D e E tomam empréstimo para comprar comida e 
mais de 33 milhões de brasileiros passam fome. Só faz agravar 
o descrédito do Judiciário.

COM inf lação alta e mercado 
de trabalho precarizado, re-
f lexo da reforma trabalhista 
e da política ultraliberal do 
governo Bolsonaro, os brasi-
leiros das classes C, D e E to-
mam empréstimo para com-
prar comida e pagar contas 
básicas do dia a dia. É o que 
aponta o Instituto de Pesqui-

sa Plano CDE.
Os dados demonstram a si-

tuação grave que a maioria da 
população enfrenta. Conside-
rando todas as classes, 42% 

dos mais pobres afirmam ter 
alguma dívida em atraso, o 
que significa que o crédito 
como complemento de renda 

é um caminho para o supe-
rendividamento.

Os brasileiros se viram como 
podem para sobreviver. Au-
mento na carga de trabalho – 
horas extras, bicos, trabalhos 
temporários – e vendas de bens 
costumam ser as alternativas 
mais utilizadas para conseguir 
pagar as contas.

Quando o recorte é feito en-
tre os mais ricos, o cenário 
muda completamente. Neste 
grupo, o principal motivo para 
contratar empréstimo é ampliar 
o investimento no próprio ne-
gócio, aponta a pesquisa.  

Direitos para tratamento 
contra o câncer. Se ligue
HOMENS em tratamento do 
câncer de próstata têm direito 
a acessar os benefícios garanti-
dos pelo INSS (Instituto Nacio-
nal do Seguro Social). Durante 
a campanha Novembro Azul, 
mês de conscientização e pre-
venção à doença, é importante 
também reforçar que o cidadão 
tem direitos que podem garan-
tir mais qualidade de vida du-
rante o processo.

O INSS garante seis bene-
fícios previdenciários e traba-
lhistas. O primeiro é o auxílio-
-doença, voltado ao segurado 
que esteja impossibilitado de 
trabalhar temporariamente 
por conta do tratamento. Caso 
passe por cirurgias durante o 
processo ou fique sem condi-

ções de retornar à atividade, 
pode ser solicitado a aposenta-
doria por invalidez.

Tem ainda o auxílio-aciden-
te, disponível aos pacientes que 
apresentam lesões ou sequelas 
que impliquem na redução de 
capacidade para a realização do 
trabalho. Outro direito é o au-
xílio-acompanhante, quando os 
pacientes precisam de assistên-
cia permanente de outra pessoa.

Tem ainda a possibilidade, 
desde o diagnóstico, do saque 
do FGTS (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço), assim como 
do PIS e do Pasep. O último di-
reito é a isenção do imposto de 
renda, desde que se encontre na 
condição de aposentado e renda 
dentro da faixa de isenção.

Inflação e desemprego altos fazem brasileiros se endividarem para comer

Homens com câncer de próstata têm direito a benefícios trabalhistas


