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Defesa da 
democracia 
no 2 de Julho

Sindicato 
passa por 
modernização
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Os bancos negligenciam
Nos bancos, a lógica é 
lucrar. A vida humana 
não é prioridade. Os 
bancários cobram 
das empresas a 

instalação de portas 
giratórias em postos de 
atendimentos bancários 
e nas agências 
de negócios, que 

inclusive não possuem 
vigilantes, mas têm 
caixas eletrônicos. 
A segurança é 
negligenciada. Página 3

Luta e resistência no desfile do 2 de julho

No cortejo, o clamor por justas reivindicações, como o caso Colombiano, que merece justiça

FOTOS – manOel pOrTO



o bancário
•  www.bancariosbahia.org.br  Salvador, de 28.06.2019 a 30.06.20192 DOIS DE JULHO

Os trabalhadores 
levantam bandeiras 
de luta. E são muitas
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AS COMEMORAÇõES do 2 de 
Julho, data que celebra a Inde-
pendência da Bahia, terão, além 

do tradicional desfile no Centro 
Histórico de Salvador, muitas 
manifestações contra os retro-
cessos impostos ao país pelo 
governo Bolsonaro. A defesa da 
democracia, da Constituição fe-
deral e das liberdades individu-
ais estão na pauta central.

Durante o cortejo, as for-
ças progressistas também vão 
às ruas para reforçar apoio aos 

jornalistas perseguidos, censu-
rados e afastados das atividades 
profissionais por discordarem 
da política do atual governo. 

Ainda defendem o trabalho 
feito pelo site norte-americano 
The Intercept, que não se inti-
mida e denuncia a atuação do 
ex-juiz Sérgio Moro, do pro-
curador da Lava Jato, Deltan 
Dallagnol, e de outros procura-
dores para condenar e prender 
Lula, impedindo que o ex-presi-
dente concorresse à eleição pre-
sidencial de 2018.

O Sindicato dos Bancários da 
Bahia participa do cortejo com 
a bandeira contra a reforma da 
Previdência. A medida acaba 
com o direito à aposentadoria 
de milhões de brasileiros.

Desfile
Na terça-feira, o desfile está 

programado para sair às 9h, da 
Lapinha. O tema este ano é Pa-
trimônio do Povo. Mas a pro-
gramação começa no domingo, 
com a saída do Fogo Simbólico 
da cidade de Cachoeira. 

O desfile do 2 de Julho deste ano terá como tema “Patrimônio do Povo”

Cortejo também tem espaço para manifestações. A voz da população

Reforma é o fim da aposentadoria

 TÁ NA REDE

Substitutivo da Previdência 
ainda é muito perverso
O SUbSTITUTIvO da reforma 
da Previdência está longe de 
ser bom ao cidadão. A medida 
continua perversa. Mesmo com 
a retirada de pontos negativos, 
como o regime de capitalização, 
outros itens prejudiciais aos tra-
balhadores estão mantidos.

O texto mantém o aumento 
da idade mínima para a aposen-
tadoria urbana. Dois anos para 
mulheres, de 60 para 62 anos, e 
cinco para os homens, passan-
do de 60 para 65 anos. O tempo 
mínimo de contribuição foi fi-

xado em 20 anos para homens e 
15 anos para mulheres.

O substitutivo também man-
teve a redação da proposta do go-
verno Bolsonaro que propõe fi-
xar a aposentadoria compulsória 
por idade para os servidores pú-
blicos aos 70 ou 75 anos, porém 
retirou o ponto que joga para a 
lei complementar. 

Ainda mantém as regras di-
ferenciadas para os professores, 
que facilita o governo acabar com 
a regra especial da categoria. 

Mudanças
No novo texto, estados e mu-

nicípios ficam de fora da refor-
ma e a nova regra para abono 
salarial garante o pagamento 
aos trabalhadores com renda 
até R$ 1.364,43. Antes, o bene-
fício era restrito a quem recebia 
até um salário mínimo. Além 
disso, houve recuo na alteração 
do BPC (Benefício de Prestação 
Continuada) e nas mudanças na 
aposentadoria rural. 
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Luta por instalação em PAB’s 
e agências de negócios 
RENATA LORENZO 
imprensa@bancariosbahia.org.br
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bancários cobram 
porta giratória. justo

O ALTO índice de ataques às agências que 
não possuem portas giratórias assusta. 
Preocupado com a segurança e a vida de 
trabalhadores e clientes, o Comando Na-
cional dos Bancários cobra da Fenaban 
(Federação Nacional dos Bancos) a insta-
lação de portas automá-
ticas nos postos de aten-
dimento (PAB’s). 

As falhas na seguran-
ça não terminam por aí. 
As agências de negócios 
não contam com vigi-
lantes, mas possuem ter-
minais eletrônicos para 
saque e depósito. Um 
risco aos bancários. O 
alerta foi dado durante 
reunião de segurança, 
na quarta-feira.

Para piorar o proble-
ma, as empresas têm pro-
jetos para retirar as por-
tas de segurança, apesar 
de previsto em lei. Se-
gundo a Fenaban, o novo 
modelo de atendimento 
não oferece riscos, posi-
cionamento contestado 
pelo Comando Nacional.

Os bancários também 
reivindicam acesso às es-

tatísticas de ataques a bancos no país, já que 
há divergências nas informações entre as em-
presas e o movimento sindical. Em um ano 
(2017/2018), o índice de saidinhas bancárias 
cresceu 37,2%. Do total de casos, 22,6% ter-
minaram com vítimas fatais, segundo o Die-
ese (Departamento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômicos).

Sobre a ampliação do projeto-piloto de se-
gurança, realizado atualmente em Pernam-
buco, a Fenaban sinalizou positivamente. A 
previsão é de que seja no Rio de Janeiro. 

Caixa considera filas 
um “mero dissabor”
O SINDICATO dos Bancários da Bahia de-
núncia incessantemente a política de des-
monte e privatista do governo Bolsonaro. 
Por conta da “diluição” do quadro de em-
pregados, a Caixa foi condenada a pagar R$ 
100 mil por dano moral coletivo, devido 
ao excesso de tempo de espera das filas em 
agências de Dourados (MS).

A empresa chegou ao cúmulo de dizer que 
as filas são um “mero dissabor” para os clien-
tes. De acordo com a sentença, as filas nos cai-
xas equivalem ao trabalho não remunerado 
desempenhado pelos cidadãos para a empresa. 

Cada minuto excedente aos 15 minutos 
previstos em lei em uma fila é o mesmo que 
um minuto que a instituição deixa de pagar 
a um funcionário. 

Inscrições para 
delegado sindical
ELO entre o Sindicato dos Bancários 
da Bahia e da base, o delegado sindical 
desempenha papel fundamental, já que 
identifica e reúne as questões de interes-
se do local de trabalho. Quem quiser ser 
representante, a hora é agora.

As inscrições para delegado sindical 
de base no Banco do Brasil, Caixa e BNB 
estão abertas e seguem até quinta-feira. 
O prazo termina às 18h. Os interessados 
devem enviar email para eleicaodelega-
dossindicais2019@gmail.com.

No e-mail, o candidato tem de mandar 
nome completo, código e nome da agên-
cia, nome do banco, matrícula funcional, 
CPF e número de Whatsapp.

O bancário deve ter, no mínimo, três 
meses de associação à entidade. A gestão 
é de 2019 a 2020. 

Ato pede Justiça pela morte 
de Colombiano e Catarina
PARA cobrar justiça pelo assas-
sinato do sindicalista Paulo Co-
lombiano e da esposa Catarina 
Galindo, a CTB Bahia realiza 
ato nesta sexta-feira. O protesto 
acontece, às 9h, na frente do Fó-
rum Ruy Barbosa, em Nazaré.

A impunidade revolta familia-
res e amigos. Os acusados ainda 
estão soltos. Neste sábado, o cri-
me completa nove anos. O casal 
foi assassinado ao chegar em casa 

no bairro de Brotas, em Salvador.
O crime aconteceu logo após 

Colombiano realizar investigação 
interna sobre irregularidades no 
pagamento dos gastos com plano 
de saúde do Sindicato dos Rodovi-
ários, o qual era tesoureiro. 

Dos cinco acusados, dois são 
donos da empresa que prestava ser-
viço de plano de saúde à entidade 
e são apontados como mandantes. 
Os outros três são funcionários. Nesta sexta, familiare e amigos protestam na frente do Fórum Ruy Barbosa

Instalação de porta giratória nas agências é uma vitória dos sindicatos

FernandO UdO
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SAQUE

SINDICATO

Entidade passa por 
modernização. Agora 
é a vez do auditório
REdAçãO
imprensa@bancariosbahia.org.br

Boa gestão traz 
bons resultados

RETALIAÇÃO O MPF pede o aumento da pena no caso do 
sítio de Atibaia, enquanto o juiz Luiz Antônio Bonat, que substi-
tuiu Moro, manda sequestrar R$ 77,9 milhões de Lula. Atitudes 
que só fazem confirmar a parcialidade dos integrantes do Mi-
nistério Público Federal e da Justiça. Retaliação da República de 
Curitiba por causa das denúncias do The Intercept.

ACINTE Uma tremenda provocação à nação, um desafio ao 
Estado democrático de direito. Justamente quando o escân-
dalo da Lava Jato expõe as relações promíscuas entre procu-
radores e juízes, o MPF pede aumento da pena para Lula e 
a Justiça seqüestra bens do ex-presidente. O legal, o justo, o 
certo, seria a anulação de todo o processo. Mas, o neofascismo 
não respeita nada.

ACOvARDADAS As elites ultraconservadoras, a extrema 
direita e boa parte da direita dita “liberal”, se tremem de medo 
de Lula. O pedido do MPF, de aumento no tempo de prisão do 
ex-presidente, visa justamente impedir a liberdade, ainda este 
ano, por cumprimento de um sexto da pena. Sabem que Lula é 
a maior liderança popular e se for solto reorganiza e unifica a 
oposição. Rapidinho.

SUJOU O esquemão bolsonarista tentou sair de baixo. Para 
confundir, espalhou que o militar já fazia o roteiro desde o 
governo Dilma, o que não tem nada a ver. Mas, a internet des-
mascarou a farsa. O segundo-sargento Manoel Silva Rodri-
gues, preso com 39 quilos de cocaína no avião presidencial, 
na Espanha, aparece nas redes sociais fazendo campanha para 
Bolsonaro.

MALA Ironia do ex-governador do Paraná, Roberto Requião, 
com a prisão do militar com cocaína no avião presidencial. “Bol-
sonaro deve estar fulo! 39 quilos? Ele vetou esse exagero! Não 
pode um passageiro levar mais de 10 quilos!”. Foi o volume a 
partir do qual o presidente, semana passada, autorizou a aviação 
comercial cobrar excesso de bagagem. Que mala!

MESMO em um momento de 
tentativa de enfraquecimen-
to do movimento sindical, o 
Sindicato dos Bancários da 
Bahia se empenha e moderni-
za as instalações da entidade, 
a exemplo do Departamento 
Jurídico, Teatro Raul Seixas e 
Foyer. Agora, é o auditório José 
Mutti de Carvalho.

A intenção do Sindicato é dar 
maior conforto aos associados e 
para quem utiliza a estrutura da 
entidade. Por ser um local que 
serve a toda comunidade, não 
apenas a categoria, e abriga mo-
mentos importantes de Salvador 
e da Bahia, o auditório teve toda 
a infraestrutura remodelada.

A modernização do espaço 
abrangeu a parte elétrica, recu-
peração do piso, novo mobiliá-
rio, como as cadeiras, nova pin-

tura e tratamento acústico, telão 
com data show, dentre outros 
pontos. O resultado comprova 
que com boa gestão financeira, 
é, sim, capaz de modernizar a 
entidade e valorizar o patrimô-
nio construído ao longo de 86 
anos de luta e resistência.

Para reinaugurar o auditório 
José Mutti de Carvalho, o Sin-
dicato da Bahia realiza debate 
na quinta-feira, às 18h. Com o 
tema Para onde vai a democra-
cia?, o evento discute os rumos 
do país em um cenário de re-
trocessos e ataques à democra-
cia brasileira.

As discussões contam com a 
participação do presidente do 
Sindicato, Augusto Vasconcelos, 
da vice-presidente da OAB-
BA, Ana Patrícia Dantas 
Leão, da secretária estadual 
de Políticas para as Mulheres, 
Julieta Palmeira, do secretário 
municipal de Promoção Social e 
Combate à Pobreza, Léo Prates, 
do presidente do Esporte Clube 
Bahia, Guilherme Bellintani, e 
a supervisora técnica do Dieese, 
Ana Georgina Dias. 

Peça Mulheres Nu divã com 
desconto para bancários
O CONSULTóRIO psicanalítico 
serve de pano de fundo para a 
comédia dramática Mulheres 
Nu Divã, do grupo de teatro 
Vánacontramão. O espetáculo 
estará em cartaz no Teatro 
SESC-SENAC Pelourinho nos 
dias 5, 6, 12 e 13 de julho, às 
20h30. Boa notícia. Bancário 
sindicalizado paga preço 
diferenciado, apenas R$ 25,00.

Com a direção de Walter 
Rozadilla, a peça é uma livre 
adaptação de uma coletânea de 
textos contemporâneos dos au-
tores Antônio Aruanda, Clícia 

Ferreira e Jomar Magalhães. A 
bancária da Caixa Gladys Sou-
za está no elenco, além de Cás-
sia Menezes, Dôra Margalho, 
Joaquim Junior, Mônica Vas-
concelos, Sathie Sampaio, Telli 
Rebouças e Thelma Fernandes.

Os dilemas e angústias viven-
ciados pelas pacientes serão com-
partilhados com a plateia, de for-
ma cômica, ao ponto de levar os 
espectadores a refletir sobre as 
próprias atitudes, formando um 
paralelo com a vida real. O valor 
do ingresso é R$ 40,00. e a classi-
ficação é para maiores de 12 anos. Palco de ricos debates, auditório José Mutti de Carvalho ganha cara nova
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