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Audiência, no dia 10, 
contra desmonte do BB

economia patina. Lucro 
dos bancos dispara
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Mais cortes no Bradesco
o que era ruim, pode piorar. as 
agências do Bradesco, que já 
andam abarrotadas, devem priorar. 

o banco lança hoje um novo PDV 
para reduzir ainda mais o número de 
bancários. O défi cit só piora. Página 2

PDV vai aprofundar dificuldades nas agências do Bradesco. Locais já carecem de funcionários para atender a demanda, cada vez mais crescente
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objetivo é poupar 
com pessoal para 
lucrar ainda mais
FaBiaNa PaCHECo
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MAiS um banco vai enxugar o 
quadro de pessoal. O Bradesco 
vai abrir hoje um novo PDV 
(Programa de Demissão Vo-
luntária). O prazo de inscrição 
é até 16 de outubro. A empresa 
não informa a expectativa de 
adesões. A iniciativa escancara 
uma realidade preocupante. 

As organizações fi nancei-
ras encolhem cada vez mais as 
agências, colocando em risco o 
emprego bancário. Para se ter 
ideia, no início da década de 
90, mais de 800 mil profi ssio-
nais atuavam na área. Hoje, são 
menos de 500 mil. Desde 2012, 
foram cortados no setor 56 mil 
postos de trabalho.

Para disfarçar, as empresas 
utilizam os programas de de-
missão voluntária. Desta forma, 
podem reduzir signifi cativa-
mente o número de bancários 
sem chamar tanta atenção. No 
caso do Bradesco, o primeiro 
PDV teve a adesão de 7,5 mil 
funcionários.

Agora, segundo comunicado, 
estão aptos a aderir aqueles com 
mais de 20 anos de empresa, os 
que já estão aposentados ou em 
vias de se aposentar. A tecnolo-
gia é novamente utilizada como 
justifi cativa para os cortes.

Atenção aos direitos
Quem se enquadrar nas re-

gras para adesão ao PDV e tiver 
pensando em participar, deve fi -
car muito atento às regras e aos 
direitos oferecidos. Pelo comu-
nicado, o funcionário receberá 
todas verbas rescisórias e incen-
tivos especiais. São eles a parcela 
única de 60% do salário fi xo do 

mês, tendo como base setembro 
de 2019, por ano completo tra-
balhado, limitado a 12 salários.

O plano de saúde e o plano 
odontológico serão mantidos 

por 18 meses. O Bradesco tam-
bém vai pagar o valor equiva-
lente a seis meses de vale ali-
mentação, usando como base 
setembro novamente. 

Pesquisa com os bancários
O SiNdiCATO dos Bancários da 
Bahia realiza pesquisa para ter 
um panorama sobre o interesse 
dos funcionários do Bradesco 
sobre a manutenção dos planos 
de saúde e odontológico quando 
se aposentarem.

A consulta é de extrema im-
portância, pois o banco é intran-
sigente à antiga reivindicação do 
movimento sindical no momen-

to em que o trabalhador mais 
necessita da assistência médica.

Para responder, basta o em-
pregado do Bradesco acessar o 
site bancariosbahia.org.br. A en-
tidade quer resposta para a se-
guinte pergunta: Se você tives-
se direito ao plano de saúde e 
odontológico do Bradesco após 
aposentar-se, você continuaria 
trabalhando no banco?.

Debate sobre intolerância religiosa, hoje, no sindicato
eM TeMpOS de ódio e intolerância religio-
sa, o Sindicato dos Bancários da Bahia, em 
parceria com a OAB (Ordem dos Advoga-
dos do Brasil) e a Defensoria de Proteção 
aos Direitos Humanos, realiza hoje Diálo-
gos de liberdade - proposta de formação so-
ciojurídica colaborativa. O curso acontece 
no auditório do SBBA, às 18h30. Não é ne-
cessário inscrição prévia e quem participar 
recebe certifi cado.

Serão discutidos laicidade do Estado e 
inviolabilidades constitucionais, direitos à 
liberdade religiosa, crime de ódio religioso, 
injúria religiosa e simples, ultraje a culto e 
impedimento ou perturbação e ato a ele re-
lativo e apoio institucional.

Maíra Vida e Camila Chagas, presiden-
te e a membro da Comissão de Combate à 
Intolerância Religiosa da OAB – Bahia, res-
pectivamente, serão as mediadoras do cur-
so. “É sempre importante estreitar o diálo-

go com os movimentos sociais munindo-os 
de conteúdos que versem sobre a defesa e a 
proteção de direitos e liberdades constitu-
cionais para a garantia de uma atuação das 
organizações junto às comunidades assisti-
das de forma segura, desembaraçada, ade-

quada e, sobretudo, útil”, destaca Maíra. 
“Defendemos a pluralidade de ideias com 

o respeito das mais diversas manifestações 
de fé para que possamos ter uma cultura da 
paz e de respeito a todas as pessoas”, ressalta 
o presidente do SBBA, Augusto Vasconcelos.

Brasil tem 
mais de 500 
casos de 
intolerância 
religiosa por 
ano. absurdo

se muitas agências já são superlotadas, com menos bancários então...

ELISÂNGELA LEITE – MARÉ DE NOTÍCIAS
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Enquanto isso, economia não 
dá sinais de recuperação

Lucro dispara, mesmo na crise

RosE Lima
imprensa@bancariosbahia.org.br

agência-Barco está parada, sem funcionamento

No santander, exames pré-natais têm isenção da coparticipação

O CeNáriO nacional é muito ruim. A 
economia rasteja. Em seis meses, cresceu 
apenas 0,7%. O desemprego também su-
biu, saiu de 12,2 milhões de pessoas em 
janeiro para 12,8 milhões em junho. As-

sim como o número de brasileiros que 
desistiram de procurar uma vaga (4,7 mi-
lhões para 4,9 milhões).

No período, o salário praticamente esta-
cionou. A média era de R$ 2.254,00 em de-
zembro e foi a R$ 2.290,00 em junho. Au-
mento de apenas R$ 36,00. Realmente, não 
há o que o brasileiro comemorar. Mas o sis-
tema financeiro, tem.

Ao mesmo tempo que o cidadão via o sa-
lário achatar e o número de pessoas fora do 
mercado de trabalho disparar, resultado da 

política de austeridade imposta pelo neoli-
beralismo, os bancos faziam uma verdadei-
ra farra com o dinheiro do povo. 

BB, Bradesco, Itaú e Santander lucraram 
R$ 42,9 bilhões no primeiro semestre, ele-
vação média de 20,4% em 12 meses. O ba-
lanço parcial indica que 2019 será de mais 
um recorde e o governo Bolsonaro se encar-
rega de dar aquela “mão amiga”, com uma 
agenda que atende ao grande capital priva-
do, sobretudo o financeiro, em detrimento 
dos direitos do povo brasileiro. 

Desigualdade 
vai aumentar
com a reforma 
OS prejuízOS não param para os traba-
lhadores. Além de diminuir o valor de apo-
sentadorias e pensões e elevar o tempo de 
trabalho, a reforma da Previdência vai au-
mentar as desigualdades sociais, atingindo 
em cheio a população de baixa renda.

Em contrapartida, a proposta enche o 
bolso do grande capital. O mais afetado 
com essa concentração de renda é o servi-
dor público, que vai perder, em média, 5% 
do salário líquido devido ao aumento das 
contribuições previdenciárias.

Atinge também de maneira dura quem 
recebe salários ou benefícios entre R$ 
1.300,00 e R$ 1.800,00, ocasionando um 
grande retrocesso social e de renda no país.

População de sobradinho pena 
sem a agência-Barco. Difícil
NãO dá para imaginar depender apenas da 
Casa Lotérica para transações bancárias. 
Mas, esta é a realidade de Sobradinho, cida-
de do interior da Bahia, que possui apenas 
uma unidade para realização de todos os 
procedimentos da Caixa. 

No entanto, o pior não é enfrentar as gi-
gantescas filas da lotérica, e, sim, ver nas 
margens do Rio São Francisco uma Agên-
cia-Barco do banco sem funcionamento 
desde dezembro de 2018.

No local, eram realizados procedimentos 
sem numerário, como abertura de contas, 
desbloqueio de cartão de programas sociais 
e liberação do Seguro Defeso. 

A Caixa mais próxima fica em Juazeiro, a 
50 quilômetros de distância. Enquanto isso, 
a agência móvel custa aos cofres públicos 

uma média de R$ 10 mil por mês, sem pres-
tar atendimento. A empresa informou que 
a Agência-Barco está sem funcionamento 
por causa da estiagem do rio. 

santander tenta amenizar problemas no plano
O quAdrO de pessoal do Santander é 
composto por 59% de mulheres. Para tentar 
amenizar as reivindicações do movimento 
sindical relacionadas ao plano de saúde, o 
banco isenta a cobrança de coparticipação 
para consultas e exames no período pré-
natal para as bancárias gestantes.

A trabalhadora que tiver interesse no be-
nefício deve entrar em contato com o RH 
do banco, através do programa PAPE – 
Programa Nascer.

Mesmo sendo uma atitude positiva, os re-
presentantes dos funcionários esperam que 
o Santander atenda todas as demandas rei-

vindicadas há muito tempo.
Os trabalhadores querem 

o fim da cobrança da copar-
ticipação e a redução no va-
lor da mensalidade do plano 
de saúde para todos os fun-
cionários.

Inclusive, para 42% dos 
funcionários do Santander, 
os custos da coparticipação 
são o maior impedimento 
para a utilização do plano 
de saúde. 
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SAque

reSiSTÊNCiA

atividade ocorre a 
pedido do sindicato
aLaN BaRBosa
imprensa@bancariosbahia.org.br

Audiência em defesa do BB

SupreMO A decisão do ministro Edson Fachin, de negar 
liberdade a Lula pela conduta ilegal dos procuradores federais, 
como revelado pelo Intercept, aconteceu um dia após a 2ª Turma 
do STF, da qual ele participa, anular a condenação do ex-presi-
dente do BB, Aldemir Bendine, pela Lava Jato. Faz lembra Jucá, 
na conspiração do golpe: “Com o Supremo e tudo”. Pois é.

iNFeLizMeNTe É de causar grande preocupação a postu-
ra das Forças Armadas com a preservação da Amazônia. Claro, 
sem levar em conta as argumentações estúpidas dos bolsonaris-
tas desvairados. Nota-se que o espírito nacionalista, tradicional-
mente hegemônico entre os militares, hoje está bem rarefeito. 
Predomina a visão neoliberal de trocar a nação pelo mercado.

eVideNTe A conversa enviesada do general Augusto Heleno, 
ministro de Segurança Institucional, de defender revisão na de-
marcação de terras indígenas, justamente quando a Amazônia 
arde em chamas, é mais uma prova de se tratar de uma ação or-
ganizada que atende interesses de grandes corporações transna-
cionais. Bolsonaro é apenas um instrumento. Capitão do mato.

eNTreGuiSMO Ao defender a remarcação das terras in-
dígenas, o general ministro Augusto Heleno não se segurou e 
citou a Raposa Serra do Sol, uma reserva que há muitos anos 
poderosos grupos de mineração multinacionais tentam meter a 
mão. Segundo especialistas, solo riquíssimo em metais nobres. 
É incrível o espírito entreguista do governo Bolsonaro. Sem ex-
ceção alguma.

ArrepeNdiMeNTO Na Folha de São Paulo, sexta-feira, 
Reinaldo Azevedo diz: “É incrível! A dita Carta Magna estava 
sendo violada a céu aberto e não nos dávamos conta”. Detalhe: 
ele considerou legal o impeachment sem crime de responsabili-
dade e apoiou o golpe, que abriu as portas para o neofascismo e 
Bolsonaro. É melhor assumir logo que errou e está arrependido.

diANTe dos ataques do gover-
no federal ao Banco do Brasil, 
que enfraquece a instituição 
para privatizar, o Sindicato 
dos Bancários da Bahia realiza 
uma audiência pública, na As-
sembleia Legislativa da Bahia, 
no dia 10 de setembro, às 14h, 
para discutir os perigos que 
rondam o BB e a nação com a 
possível venda.

O Banco do Brasil dá lucro e 
não é pouco. Somente no pri-
meiro semestre deste ano, o 

balanço bateu na 
casa dos R$ 8,679 
bilhões, compro-
vando que a em-
presa tem fôlego 
para impulsio-
nar a economia, 
e tocar projetos 
sociais, impor-
tantes para o de-
senvolv i mento 
do país.

De olho nes-
ta lucratividade, 
o governo Bolso-
naro impõe medidas que enfra-
quecem a instituição, vendendo 
ações e abrindo capital para os 
bancos privados, que não têm 
compromisso social com o Brasil.

A última decisão foi alienar 

20.785.200 ações, uma iniciati-
va que reduz a participação do 
poder público na condução dos 
destinos da empresa. 

O requerimento para a reali-

zação da audiência foi apresen-
tado pelo deputado estadual Fa-
brício Falcão (PCdoB), a pedido 
do Sindicato e da Federação da 
Bahia e Sergipe. 

Em debate, os riscos 
do saque-aniversário
O SAque-ANiVerSáriO, cria-
do pelo governo Bolsonaro, é 
uma cilada para a população que, 
se não ficar atenta, pode perder o 
direito de retirar o fundo total 
em caso de um eventual desliga-
mento da empresa. Para debater 
sobre a medida e os riscos aos 
trabalhadores, o Sindicato dos 
Bancários da Bahia participou de 
palestra, no Conselho de Repre-
sentantes da Federação dos Tra-
balhadores Assalariados Rurais, 
em Itapuã, na quinta-feira. 

Os principais interessados na 
MP 889 são os bancos privados, 
de olho nos R$ 500 bilhões do 
FGTS. “O saque não vai resol-

ver o problema econômico do 
país. É necessário que o Brasil 
retome o crescimento com ge-
ração de empregos e fortaleci-
mento da indústria. E a defesa 
do FGTS é fundamental”, ex-
clamou, na ocasião, o presiden-
te do Sindicato dos Bancários 
da Bahia, Augusto Vasconcelos.

Também foram discutidas as 
possibilidades de os trabalhado-
res atuarem na fiscalização das 
certificações das empresas da in-
dústria extrativista, pecuária e 
agricultura, que obtêm certifica-
ções internacionais mas, muitas 
das vezes, descumprem os direi-
tos dos trabalhadores. 

Para o Sindicato, bancos privados estão de olho na gestão do FGTS


