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BANCÁRIOS

Reajuste aquece a
economia. R$ 10 bi
O reajuste de 4,31% dos
bancários vai aquecer a
economia brasileira, que
anda cambaleando. Serão
injetados R$ 10,549 bilhões.

apenas com a antecipação
da primeira parcela da PLR,
o incremento será no valor
de R$ 3,488 bilhões.
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na assembleia Legislativa da Bahia, Sindicato denunciou mais uma vez a tentativa de privatização no Banco do Brasil. instituição fortalece o país

privatizar o Banco
do Brasil não faz
qualquer sentido
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Defesa do BB em
destaque na Alba
Privatizar o banco faz mal ao
país. Governo não enxerga
aLan BaRBOSa
imprensa@bancariosbahia.org.br

deFeNdeR as estatais para garantir a soberania do país. Com esse pensamento, o
Sindicato dos Bancários da Bahia mais uma
vez ressaltou a importância das insitutições
públicas. Desta vez, na Assembleia Legislativa, onde aconteceu audiência, ontem.
Fruto de um pedido do Sindicato e da
MANOEL PORTO

audiência destaca importância do BB para o país

TemAS & deBATeS

a defensoria e a
construção da paz
Álvaro Gomes*

Feeb, a audiência foi presidida pelo deputado estadual Fabrício Falcão (PcdoB), que
apresentou requerimento à Casa. Ele fez um
alerta para a gravidade do momento em
que o país passa.
Para o deputado, as instituições sofrem
com o desmonte do Estado brasileiro. “O
BB, que desempenha papel social importantíssimo para o país, não pode estar nas mãos
do capital estrangeiro, sem a mínima responsabilidade com a sociedade”, afirmou.
Reconhecido internacionalmente pelo
equilíbrio orçamentário, o Banco do Brasil
garante ao país uma economia forte e sustentável. O presidente do Sindicato, Augusto
Vasconcelos, argumentou que a instituição
financeira é capaz de desenvolver setores não
rentáveis em termos de lucratividade, mas de
benefício a toda a sociedade, sem onerar o
seu maior beneficiário, o Estrado brasileiro.
“Ganhar apoio dos parlamentares em
defesa do Banco do Brasil é de suma importância para a luta contra a privatização
da instituição”, declarou o presidente do
SBBA, ao ressaltar a audiência na Assembleia Legislativa.

Reforma: mais trabalho e menos direitos
A ReFORmA da Previdência prejudica ainda mais o brasileiro, que vai trabalhar mais
e ter menos direitos. O alerta foi dado pelo
presidente do Sindicato dos Bancários da
Bahia, Augusto Vasconcelos, durante palestra sobre a PEC 06/19, realizada Na segunda-feira, na Universidade Estácio de Sá.
A proposta, em tramitação no Senado e
com previsão de votação ainda neste mês,
retira o direito à aposentadoria de milhões
de brasileiros. Entre as medidas, aumento

da idade mínima para requerer o benefício
junto ao INSS. Os homens só poderão fazer
a solicitação a partir dos 65 anos e as mulheres com 62 anos.
A reforma também reduz o valor da aposentadoria. Para ter o benefício cheio, o cidadão terá de contribuir por 40 anos. Embora
a tramitação da PEC ocorra a passos largos,
é importante que a sociedade esteja atenta e
fique ligada em todos os parlamentares que
votam pela retirada da aposentadoria.
JOÃO UBALDO

A Defensoria Pública da Bahia-DPEBa, coloca à disposição da sociedade um
importante instrumento para reflexão e
que contribuirá para intervenções na busca
da construção da paz. O Defensor Público
Geral Rafson Ximenes e sua equipe, entre
os quais Maurício Saporito, Coordenador
da Especializada Criminal e de Execução
Penal da DPE-Ba, e Lucas Marques,
Assessor de Gabinete, elaboraram um
importante relatório das audiências de
custódias na comarca de Salvador desde o
seu início, em 2015 até 2018.
A audiência de custódia é o instrumento processual que dá direto a todo preso
em fragrante ser apresentado a autoridade
judicial no prazo de 24 horas. O levantamento da Defensoria registra todas as audiências desde o seu início em 01/09/2015.
Dos 17.793 presos em flagrante, 10.625 foram colocados em liberdade, ainda que
com algum tipo de restrição, desses apenas 264 retornaram a uma 2ª audiência de
custódia, representando 2,48% do total.
Os dados citados desmentem a ideia de
que ao ser colocado em liberdade os presos
voltam a cometer crimes e que o correto
seria mantê-los encarcerados. Não é verdade que estes “criminosos” são grandes
traficantes, a esmagadora maioria portava pequenas quantidades de drogas, eram
pretos, pobres e jovens. Ninguém carregava cocaína em helicóptero ou avião.
A pesquisa feita pela DPE-Ba mostra o
nível de exclusão e desigualdade social. Os
dados são alarmantes. O perfil de toda a
amostragem é de que 94,2% são homens,
98,8% negros, 68,3% jovens de 18 a 29
anos, 54,6% não possuem o ensino fundamental completo e 98,7% possuem renda
até 2 salários mínimos.
O retrato da injustiça social está presente
nos presídios, onde a população carcerária ultrapassa os 700 mil presos submetidos a todo
tipo de tratamento desumano, onde são vítimas até mesmo de torturas e assassinatos.
A Defensoria Pública da Bahia- DPEBa cumpre assim um importante papel
na luta pelos direitos humanos e em
defesa dos mais necessitados, ao oferecer
informações precisas sobre as audiências
de custódia, instrumento de reflexão e
que servirá para elaboração de políticas
públicas e para a construção da paz com
justiça social. O relatório completo pode
ser acessado no seguinte endereço: www.
defensoria.ba.def.br.
*Álvaro Gomes é diretor do Sindicato dos Bancários da Bahia e presidente do iaPaz
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Reajuste injeta R$ 10,5 bilhões
Economia tem incremento de
R$ 3,488 bi só com a PLR
Renata Andrade
imprensa@bancariosbahia.org.br

A economia nacional será beneficiada
com o rejuste de 4,31% dos bancários. Entre 1º de setembro deste ano e 31 de agosto
de 2020 serão injetados R$ 10,549 bilhões,
conforme cálculos do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).
Só neste mês, o pagamento da primeira
parcela da PLR (Participação nos Lucros
e Resultados) será responsável por incre-

mentar R$ 3,488 bilhões no mercado. Os
funcionários do BB receberam o benefício
no dia 30 de agosto e os da Caixa 3 de setembro. O Bradesco paga no dia 16.
Itaú libera a primeira parte no dia 20 de
setembro, com exceção do Santander, que
deve pagar o benefício 30 de setembro, por

conta do cálculo e sistema de pagamento
do programa próprio.
O reajuste da categoria foi de 5% em
2018. Fruto de intensa mobilização do
movimento sindical, o impacto da campanha nacional chegou a R$ 9,922 bilhões,
aponta o Dieese.

Bradesco antecipa
PLR para o dia 16
O Comando Nacional dos Bancários pediu e a direção do Bradesco vai atender. A
primeira parcela da PLR (Participação nos
Lucros e Resultados), composta pela regra
básica mais adicional, será paga aos funcionários no dia 16.
A regra básica corresponde a 54% do salário mais valor fixo de R$ 1.474,42 (reajustado em 4,31%), limitado ao valor individual de R$ 7.916,81 ou 12,8% do lucro líquido
apurado no primeiro semestre de 2019, o
que ocorrer primeiro.
Já a parcela adicional é correspondente a
divisão linear de 2,2% do lucro líquido do
primeiro semestre deste ano, com limite individual de R$ 2.457,36. O valor já é reajustado em 4,31%, conforme assegura a CCT.

BNB tentará pagar
benefício até dia 18
A reunião do Conselho de Administração do Banco do Nordeste acontece em 17
de setembro. Na ocasião, será discutida a
antecipação da primeira parcela da PLR
(Participação nos Lucros e Resultados). A
direção do BNB se comprometeu em tentar
antecipar para o dia 18.
Vale lembrar que o acordo coletivo prevê
o pagamento até 20 de setembro. A reunião
baterá o martelo sobre a questão do balanço o que, consequentemente, vai impactar
nos valores do benefício, que já serão pagos
de maneira corrigida, com o aumento de
4,31% sobre os salários.

Antecipação da PLR neste mês ajuda a movimentar a economia brasileira, que vai de mal a pior

Papo de mulher no Encontro
das Bancárias. Se inscreva
Sábado o papo é sobre mulher. Gênero,
classe, trabalho, soberania e conquista
de igualdade de oportunidade no setor
bancário e na sociedade estão entre os
assuntos do 3º Encontro das Bancárias
da Bahia e Sergipe.
O evento começa às 9h, no Sindicato
dos Bancários da Bahia, em Salvador. As
bancárias da base do SBBA devem acessar o site, clicar no banner na parte superior da página e preencher o formulário.

A ex-deputada federal Ângela Albino; a secretária de Políticas para Mulheres da Bahia, Julieta Palmeira; e a
ex-senadora Vanessa Grazziotin são as
palestrantes do evento, que é promovido pela Federação dos Bancários da
Bahia e Sergipe.
O encontro conta ainda com café da
amanhã, apresentação cultural, creche e
happy hour. Não dá para ficar de fora. As
inscrições terminam hoje.

SBBA cobra e Santander explica crédito da PLR
Após cobrança do Sindicato dos Bancários da Bahia e da Feeb sobre o pagamento
da primeira parcela da PLR (Participação nos Lucros e Resultados), que deveria
acontecer até o dia 20 de setembro, conforme determina a CCT (Convenção Coletiva
de Trabalho), o Santander informou que
não será possível fazer o crédito porque
vai pagar também a remuneração variável
semestral para a rede.
Segundo afirmou o banco, o período

até a folha de pagamento é necessário para
concluir a apuração de cálculos da variável.
Disse ainda que a lei obriga a empresa a pagar a variável semestral na mesma data da
PLR. O pagamento da primeira parcela do
benefício será no dia 30 de setembro.
Vale lembrar que o Santander no Brasil
responde por 29% do lucro global do banco. A mudança na data do pagamento pegou os funcionários de surpresa, que vão ter
de mudar a organização das finanças.
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Saúde é o principal
problema do país
Para piorar, os investimentos
para a área foram congelados

Brasil, de acordo com pesquisa Datafolha,
realizada em agosto.
Entre os entrevistados, 18% acham que a
Ana Beatriz Leal
saúde é a área mais problemática, quando se
imprensa@bancariosbahia.org.br
leva em consideração a atuação do governo
federal. Educação e desemprego surgem na
sequência, com 15% cada.
Engana-se quem pensa que todo brasileiQuem aparece no quarto lugar da lista é a
ro é desatento e não presta atenção nas me- segurança pública, considerada em julho o
didas tomadas pelos governantes. A saúde maior problema do Brasil. Embora tenha toé considerada como principal problema do mado dimensões internacionais, em função
AGÊNCIA BRASIL
das queimadas na Amazônia,
a atuação do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente é citada por apenas 1%
dos entrevistados.
Na pesquisa Datafolha,
foram ouvidas 2.878 pessoas em 175 municípios de todas as regiões do país, entre
os dias 29 e 30 de agosto. A
margem de erro da pesquisa
é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de conBasta ir a um hospital público no país para entender o que é caos
fiança de 95%.

Concorra a ingressos para Alcione
Ainda dá tempo de concorrer aos três pares de ingressos para o show de Alcione, que
acontece sábado, a partir das 19h, na Concha
Acústica do Teatro Castro Alves. Para participar, o associado ao Sindicato deve baixar
o aplicativo Bancários Bahia, disponível para

iOS e Android e acessar a aba de Promoções.
Depois é só cruzar os dedos e acompanhar
o resultado do sorteio, que acontece amanhã,
às 14h. Alcione levará ao palco os maiores
sucessos em comemoração aos 45 anos de
carreira. Imperdível.

SAQUE
INDIFERENÇA A recente pes-

quisa Datafolha, que aponta rejeição de 67% ao programa de privatização do governo não afeta
Bolsonaro por dois motivos básicos:
primeiro, foi eleito pelo capital para
tocar a agenda ultraliberal, segundo, não depende de apoio popular,
pois é sustentado pelo mercado e os
quartéis. Para piorar, tem uma admiração submissa ao império.

ROTEIRO O projeto neofascis-

ta, que se concretiza com o golpe,
ganha corpo com Temer e não se
encerra em Bolsonaro, foi imposto
ao Brasil com objetivos bem claros:
desmontar o Estado, com privatizações irrestritas, principalmente
o pré-sal, acabar com as políticas
públicas, extinguir direitos e restringir as liberdades. Esse é o roteiro, desde 2016.

EXCRESCÊNCIA Apesar

das
escandalosas revelações do The Intercept incriminando Dallagnol, o
CNMP se mantém como se nada de
anormal estivesse acontecendo. Aliás, já se manifestou, mas para contestar as denúncias contra o chefe
da Lava Jato. E ainda dizem que as
instituições estão funcionando. Realmente funcionam, mas contra a
democracia, a favor do neofascismo.

TARDIO Diante da gravidade

das novas revelações do Intercept,
Gilmar Mendes alega que impediu
Lula de virar ministro chefe da Casa
Civil por confiar nas informações
da Lava Jato. Claro que não é bem
isso. A derrubada de Dilma previa
a volta dos tucanos ao poder. Deu
errado. A extrema direita terminou
ganhando a presidência. Pois é, agora bate o arrependimento.

PRIVILÉGIO Se alguém da es-

querda falasse o que o vereador
Carlos Bolsonaro (PSL) falou –
“pela via democrática a mudança
não acontecerá” - estaria execrado.
Seria logo condenado por atentado à ordem e apologia à subversão.
Mas, como se trata do filho do presidente, o chefe da milícia virtual
que ajuda a manter o neofascismo
no poder, está liberado.

