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Comunicação
pela categoria e
por democracia
Defesa dos bancos públicos é antiga bandeira

No dia 1º de dezembro,
o jornal O Bancário,
único dos movimentos
sociais do país com
circulação diária,
completa 29 anos de
comunicação pela

democracia. São
quase três décadas
de informação sob a
ótica classista em níveis
estadual, regional e
nacional. É a voz dos
trabalhadores. Página 3
manoel porto

Café com chocolate
no Sindicato
O Café dos Bancários foi reativado e
agora agrega mais um serviço, que é a
Cacau Show. A loja, anexa ao Sindicato
dos Bancários da Bahia, abre as portas
hoje, a partir das 7h30.
O Sindicato fica mais atraente e certamente será um ponto de parada para o
público da avenida Sete de Setembro. O
horário de funcionamento será de 7h30
às 18h, e no sábado, das 7h30 às 14h.

O Bancário vai muito além da categoria e do movimento sindical. Dialoga com toda a sociedade
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Luta contra a CGPAR
continua na Câmara

Renovado
acordo da
CCV no BB

Mobilização segue
para sustar efeitos
da resolução 23
renata lorenzo
imprensa@bancariosbahia.org.br

Por falta de quórum, a CCJC
(Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania) da Câmara Federal não votou, na
quarta-feira, o PDC 956/18, que
pede a suspensão da resolução
CGPAR nº 23. Agora, os trabalhadores das estatais esperam
que o projeto volte à pauta e seja
votado na próxima semana.
Proibir a adesão de novos
contratados, restringir o acesso
a aposentados, além de estabelecer cobranças por faixa etária,
carências e franquias e, principalmente, reduzir a participação das estatais no custeio da

Expectativa dos trabalhadores é que votação aconteça na próxima semana

assistência médicas são os principais prejuízos da resolução 23
da CGPAR.
Para os representantes dos
empregados, com as medidas o
governo demonstra o claro interesse em acabar com os direitos dos trabalhadores ao não garantir os mais básicos.

Os planos de saúde são benefícios das categorias e integram
o contrato de trabalho dos funcionários. A autora do projeto,
deputada Erica Kokay (PT/DF),
destaca que os programas de
autogestão deveriam ser defendidos pelo governo. Mas, não é
o que acontece.
joão ubaldo

Liminar garante a incorporação da gratificação de função com 10 anos ou mais para os bancários

Gratificação é mantida na Caixa
Está mantida a liminar que garante a incorporação da gratificação de função para os
empregados da Caixa com 10 anos ou mais
em cargo comissionado. A decisão foi tomada durante audiência em decorrência da
ação civil pública ajuizada pelo movimento
sindical contra a revogação do RH 151.
Agora, os trabalhadores esperam que a
revogação do normativo seja anulada de

O BANCÁRIO
Fundado em 30 de outubro de 1939.
Edição diária desde 1º de dezembro de 1989

Fundado em 4 de fevereiro de 1933

vez. Legalmente não há amparo para acabar com a incorporação de função. O RH
151 integra o contrato de trabalho. O julgamento da ação civil pública está previsto
para 8 de fevereiro.
Deste modo, ficou assegurado aos empregados da Caixa um fim de ano sossegado, sem perda de direitos. Mais uma vitória
dos trabalhadores.

A renovação do acordo
de CCV (Comissão de Conciliação Voluntária) com o
Banco do Brasil foi assinado
pelo movimento sindical, na
quarta-feira. O documento
permite que os funcionários
da instituição façam acordos
extrajudiciais até dezembro de
2020, sobre questões das relações de trabalho, antes que se
tornem demandas judiciais.
Os bancários que estão em
cargos que podem ser com jornada de seis horas, como assistentes e assessores, são o foco
da CCV. Com o acordo renovado, quem ainda não aderiu
os cargos de seis horas têm
mais tempo e possibilidade.
O acordo ainda mantém
os parâmetros do anterior, o
que propicia aos sindicatos a
adesão e a instalação da Comissão de Conciliação Voluntária em cada localidade.

Itaú ficou de dar
resposta sobre PCR
O Itaú se comprometeu a dar resposta à
COE (Comissão de Organização dos Empregados) sobre a proposta de PCR (Programação Complementar de Resultado) no
dia 6 de dezembro, quando acontece reunião em São Paulo.
Na negociação, ontem, a COE reforçou a
proposta para que o PCR distribua 2% do lucro líquido do banco aos funcionários. Vale
lembrar que o último valor pago, no dia 20 de
setembro, foi de R$ 2.662,66 por bancário.
A COE ainda reivindicou o reajuste do
valor da bolsa de estudo concedida pelo
banco, que hoje é de R$ 390,00 para 5.500
empregados. A empresa ficou de dar resposta também no dia 6, assim como informações sobre o turnover de funcionários.
Sobre o Agir, a representação dos bancários prepara uma pesquisa para que a categoria avalie o programa e faça indicações
do que pode melhorar.
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Compromisso
classista com
a comunicação
Jornal é o único
diário entre os
movimentos sociais
ana beatriz leal
imprensa@bancariosbahia.org.br

Referência na comunicação
sindical, O Bancário completa,
dia 1º de dezembro, 29 anos
Ao longo dos
29 anos, O
Bancário mudou,
se modernizou,
acompanhou
os avanços na
comunicação, mas
sempre pautado
pelo respeito à
ética, à democracia
e aos trabalhadores

de edição diária. Ao longo de
quase três décadas, a publicação se firmou como porta-voz
dos trabalhadores e hoje ultrapassa as fronteiras dos movimentos sociais.
Único jornal diário do movimento sindical, hoje na edição
7.582, surgiu em 1989, quando
da ebulição do segundo turno
da primeira eleição para presidente após o período da ditadura civil militar (1964-1985).
A publicação noticiou, ao longo dos anos, fatos marcantes da
história do país, sempre pautada
pela ótica classista, com compromisso com a verdade e com o cidadão. Sem dúvida, um veículo
da mídia alternativa que dá voz
às demandas dos trabalhadores,
ignoradas pela mídia comercial
conservadora. Sem dúvida, uma
referência em nível nacional na
comunicação sindical.
O Bancário tem ajudado a escrever a história da luta das forças progressistas em busca de
um Brasil mais justo, igualitário, democrático e com respeito
às liberdades.

História do jornal na exposição Ferramentas da Comunicação
A exposição Ferramentas da
Comunicação: do analógico ao
digital tem sido um grande sucesso de público no foyer do Teatro Raul Seixas, na sede do Sindicato dos Bancários da Bahia.
A mostra enaltece a história rica
e a evolução dos equipamentos
que fizeram e fazem parte da
imprensa sindical da entidade.
O visitante pode conhecer
equipamentos fotográficos da
década de 50, além de máquinas
de datilografia, fitas magnéticas,
disquetes e materiais impressos.
Sem dúvidas, uma experiência

inesquecível na linha do tempo
do fotojornalismo e que pode
ser vista até janeiro de 2019, de
segunda a sexta, das 8h às 17h.
A exposição traz a história de O Bancário, que completa 29 anos. Inclusive, apresenta
alguns exemplares dos primeiros boletins de 1939, quando foi
fundado, e a língua portuguesa
ainda era bem diferente.
No dia 1º de dezembro de
1989, O Bancário passou a circular diariamente pelas agências bancárias com notícias do
interesse da categoria, assim

como assuntos referentes à política e economia, dentre outros
temas. O jornal é uma ferra-

menta de comunicação fundamental na história de luta e resistência do Sindicato da Bahia.
joão ubaldo

Exposição retrata a evolução na comunicação e história de O Bancário
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O câncer de
próstata e
os cuidados
Segundo o Inca,
68 mil casos foram
registrados no país
alan barbosa
imprensa@bancariosbahia.org.br

Novembro chega ao fim, mas
a atenção à saúde do homem
deve ser permanente. De acordo
com o Inca, o câncer de próstata
é a segunda principal manifestação de tumor maligno em homens no Brasil. A primeira posição fica com o câncer de pele.
O Instituto Nacional do Câncer
estima que até o fim deste ano
terão sido diagnosticado mais de
68 mil casos da doença no país.
Fazer exame regularmente
é o principal meio de detectar

precocemente a doença e aumentar a chance de cura. Inclusive, a campanha Novembro
Azul, que chega ao fim, procura
conscientizar os homens acerca
do problema, incentivando-os à
ida ao urologista.
Se descoberto na forma inicial, as chances de cura chegam a 90%. Mas, o que barra
um diagnóstico precoce é o preconceito. A partir dos 40 ou 45
anos, os homens devem realizar
os exames preventivos anualmente. O toque retal é fundamental para o diagnóstico da
doença e é justamente por isso
que muitos homens se afastam.
O câncer de próstata pode dar
alguns sinais. Podem aparecer dor
e dificuldade ao urinar ou dor óssea em casos mais avançados.

SAQUE
ESCANCARADO A decisão do TRF4 de conceder regime

semi-aberto de prisão domiciliar para o ex-ministro Antonio Palocci, logo depois de ele ter concordado em delatar Lula, sem apresentar provas, só faz confirmar a denúncia de que o ex-presidente
é um preso político. A perseguição é feita escancaradamente, sem
a menor cerimônia. Sérgio Moro, o juiz que o condenou com base
apenas em indícios, vira ministro do futuro governo. Um escândalo que chama atenção do mundo todo.

MARCHA Com a confirmação do general da reserva Floriano Peixoto Vieira Neto para o comando de setor tão estratégico
como o de comunicação, sobe para sete o número de militares
em cargos decisivos no futuro governo. Ele vai dirigir a toda
poderosa Secom. Em marcha acelerada, os quartéis assumem o
protagonismo na esfera política. Fenômeno arriscado, pois geralmente degenera para regime de força.
DECADÊNCIA Considerado o grande pensador do futuro go-

verno, Olavo de Carvalho volta a dar sinais de decadência cognitiva. A nova pérola dele: "Quanto mais educação sexual, mais
putaria nas escolas. No fim, está ensinando criancinha a dar a
bunda, chupar pica, espremer peitinho da outra em público". Se
esse é o pensamento do intelectual, imagina o que vem por aí
com o pessoal da chamada “linha dura” de Bolsonaro! Dá medo.

COLAPSO Se já não era boa, a saúde pública no Brasil agora
entra em coma induzido com a saída dos cubanos do Mais Médicos. A situação fica a cada dia mais caótica, principalmente
para as populações mais pobres dos municípios mais carentes.
Colapso total no atendimento. Muita dor. Dos pouco mais de 8
mil médicos brasileiros que se inscreveram no programa, menos de 10% se apresentaram. E a imprensa caladinha.
INACREDITÁVEL Pode parecer brincadeira, mas infelizmente é a verdade. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, confirmou a pretensão de suspender a realização no Brasil da
Conferência de Clima da ONU, marcada para o próximo ano.
Alega que não gostaria de anunciar a ruptura com o Acordo
de Paris em território brasileiro. Ele é terminantemente contra as políticas de preservação do meio ambiente.

O câncer de próstata é a segunda doença que mais afeta os homens

Domingo é a semifinal
do campeonato society
Está chegando ao fim o
Campeonato de Futebol Society dos Bancários. Domingo é a semifinal. O Revelação
e o Linha 8 jogam às 8h45.
Logo depois, às 10h30, os times Ressaca e Pressão Vip

disputam o jogo.
A grande final será no próximo dia 9 e contará com
a disputa das duas equipes
campeãs das partidas de domingo. Os jogos acontecem
no Clube Asbac, na Pituba.

Transformações no mundo do
trabalho em debate no SBBA
o sindicato dos Bancários
da Bahia promove, na segundafeira, a palestra Tecnologias e
automação: as transformações
no mundo do trabalho. O evento
acontece às 17h30, no Teatro
Raul Seixas, nas Mercês.
Um dos aspectos abordados
será o desemprego causado pela
substituição de mão de obra por
tecnologias. O debate será conduzido por Nuno Teles, doutor
em Economia pela Universidade

de Londres (SOAS), mestre em
Economia Internacional e Regulação pela Universidade Paris 13
e professor visitante da UFBA.
Organizada pelo Departamento Socioeconômico do Sindicato da Bahia, a palestra é voltada
não só para os bancários, como
para os trabalhadores de outras
categorias. Ainda contará com a
participação do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos).

