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BANCO DO BRASIL

BB economiza com segurança e mão de obra, mas investe no digital para reduzir as despesas

Só o digital importa
enquanto reduz o 
quadro de funcionários 
e ameaça os direitos 
dos trabalhadores, 
o Banco do Brasil 
investe pesado só no 
digital. Já no mundo 
real, a vida humana é 
desprezada. Página 2

SBBA promove 
Dia de Luta na 
Caixa, segunda

Janeiro, mês 
para cuidar da 
saúde mental
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a preocupação é só com a 
tecnologia. Com a vida, nada
aLan BaRBOSa
imprensa@bancariosbahia.org.br

Prioridade é o digital, não o real
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FRUTO de uma política que tem direcio-
nado investimentos para o mundo virtual, 
o Banco do Brasil alcançou a marca de 1,1 
milhão de aberturas de contas digitais em 
2019. Enquanto isso, muitas agências físicas 
do banco público fecharam e diversas uni-
dades passam por problemas estruturais.

O Conta Fácil, a conta digital do BB, 
existe desde 2016 e apresentou um cresci-
mento de 50%, registrando o número de 2 
milhões de contas ativas existentes. 

A conta é aberta por meio do aplicativo 
do banco. O cliente consegue fazer depó-
sitos em dinheiro, saques, pagamentos de 
contas, compras com o cartão na função 

débito, transferência entre contas no BB e 
para outros bancos (TED e DOC), entre ou-
tros serviços.

Por outro lado, o objetivo da direção do 
banco é afastar os clientes das agências e 
abrir espaço para redução ainda maior do 
quadro de funcionários. 

 Outro problema é a segurança bancária. 
Os investimentos têm sido direcionados à 
contratação de soft wares capazes de evitar 
fraudes nas transações online, o que tam-
bém é importante. Mas, pouco é investido 
nas agências físicas. Ou seja, a vida humana 
é negligenciada. 

BB ultrapassa 1,1 milhão de contas digitais. Objetivo é afastar clientes das agências e reduzir quadro

ação garante ao bancário direito ao contraditório

Só na pedalada
AO INvÉS de elevar o valor do repasse do 
Bolsa Família, destinado aos mais pobres, 
Bolsonaro remanejou o orçamento no fi nal 
do ano passado e usou verbas destinadas 
para aposentadorias e pensões para pagar a 
13ª parcela aos participantes do programa. 
Verdadeira pedalada fi scal.

Até o momento, a verba a ser destinada ao 
Bolsa Família é de apenas R$ 29,5 bilhões. 
Cerca de 700 famílias ainda aguardam apro-
vação para adquirir o auxílio do governo. 

O programa atende 13,1 milhões de pes-
soas que vivem em situação de extrema po-
breza, com renda per capita de até R$ 89,00 
mensais, e de pobreza, com renda entre R$ 
89,01 e R$ 178,00 por mês. 

ação garante ampla defesa aos 
funcionários do Banco do Brasil
QUANDO se trata de direitos trabalhistas, o 
Banco do Brasil não perde tempo na tenta-
tiva de difi cultar o acesso dos funcionários. 
Em razão disso, a 8ª Vara do Tribunal Re-

gional do Trabalho da 10ª Região decidiu 
que a instituição fi nanceira tem de conce-
der ampla defesa do trabalhador que passe 
por processo administrativo interno para 
apurar falta disciplinar.

Com a sentença na ação civil públi-
ca (0000953-09.2018.5.10.0008), o BB fi ca 
obrigado a promover alterações na IN (Ins-
trução Normativa) 383. A decisão estabele-
ce permissão para extração de cópias dos 
autos de processos administrativos disci-
plinares aos empregados acusados/investi-
gados, com exceção dos dados e documen-
tos de terceiros protegidos por sigilo ou 
pelo direito à privacidade. A decisão é váli-
da para todo país. 

Bolsonaro queima bilhões de dólares
INCAPAZ de colocar em prática um projeto 
para a retomada do crescimento do Brasil, o 
governo Bolsonaro liquidou, até novembro, 
mais de US$ 10 bilhões em reservas interna-
cionais. Os dados são do Banco Central. 

No início do ano passado, o Brasil acu-
mulava US$ 376,9 bilhões em reservas. No 
penúltimo mês de 2019, eram US$ 366,3 bi-

lhões. E a tendência é piorar, já que o país 
teve saída recorde de dólares até o dia 27 de 
dezembro.  

O objetivo da queima das reservas é fe-
char as contas externas e segurar o valor 
do dólar no Brasil. Os dados revelam que 
Bolsonaro afugenta os investidores. Nos 12 
meses até novembro de 2019, ingressaram 
US$ 70 bilhões, queda de 8,4%. 

JoÃo UBaldo
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SBBa “comemora” 
aniversário do banco 
com manifestações

Segunda-feira 
é Dia de Luta

VaLQUÍRIa SIQUeIRa
imprensa@bancariosbahia.org.br

EM MEIO aos constantes ata-
ques do governo Bolsonaro à 
Caixa, os empregados e entida-
des sindicais estão mobilizados. 
Na segunda-feira, realizam Dia 
de Luta contra as tentativas de 
fatiamento do banco, através da 
venda das partes lucrativas da 
empresa e a retirada de direitos 
dos trabalhadores.

A mobilização vai acontecer 
em todo o país e marca o 159° 
aniversário da Caixa, comemo-
rado 12 de janeiro. O Sindicato 
dos Bancários da Bahia tam-
bém participa e realiza mani-
festações nas agências. 

A privatização não faz sen-
tido. É através de setores como 
loterias, seguros e cartões que a 
população consegue realizar os 
sonhos da casa própria, de ter 
acesso à faculdade com o Fies e 
crédito mais barato. 

Além disso, a instituição fi -
nanceira ainda oferece recur-
sos para o Minha Casa, Minha 
Vida e parte do valor arrecada-
do com as loterias é aplicado no 
esporte, na cultura e na segu-
rança nacional.

O Dia de Luta também é de-
cisivo para os empregados da 
Caixa, que têm sofrido cons-
tantes ameaças, como a reestru-
turação anunciada no fi nal do 
ano passado. A medida prevê 
alterações nas funções de caixa, 
tesoureiros e gerentes de rela-
cionamento PF e PJ e ainda in-
cluiria a aplicação da verticali-
zação a todos os gerentes. 

A boa vida do Santander
ENQUANTO os bancários pe-
nam com sobrecarga de tra-
balho e pressão para cum-
prir metas, o alto escalão do 
Santander ganha, e muito. O 
banco espanhol vai pagar aos 
acionistas R$ 7,8 bilhões em 
21 de fevereiro, além de R$ 6,7 
bilhões em dividendos interca-
lares referentes ao balanço de 
30 de novembro de 2019.

No ano passado, o salário dos 
executivos do Santander Brasil 

foi 765 vezes maior do que o dos 
funcionários. O banco paga os 
menores salários para os ban-
cários brasileiros, sendo que é 
o país onde a empresa obtém 
mais lucros no mundo.

O Santander obteve lucrati-
vidade de R$ 10,824 bilhões nos 
nove primeiros meses de 2019. 
Uma alta de 20,4% em relação 
ao mesmo período de 2018 e de 
1,9% na comparação com o tri-
mestre anterior. 

acionistas do 
Santander vão 
receber R$ 7,8 

bilhões

empregados e Caixa 
se reúnem na quarta
PARA discutir as demandas dos 
empregados e a defesa da Caixa 
100% pública, na quarta-feira 
acontece a primeira reunião do 
ano com o banco. Os represen-
tantes dos trabalhadores vão 
cobrar esclarecimentos sobre 
a reestruturação que retira di-
reitos dos caixas, tesoureiros e 
gestores e o fi m do processo de 
reestruturação.

Além disso, vão debater a falta 
de transparência com os dados 
do Saúde Caixa e o fi m da ver-
ticalização: equiparação salarial 
dos GAN PF e PJ com os geren-
tes de relacionamento PF e PJ.

Sobre os tesoureiros, a co-
brança dos trabalhadores será 
para a imediata redução para jor-
nada de 6h sem redução salarial e 
agregação da verba de quebra de 

caixa. Para os empregados, a ver-
ba também deve ser agregada aos 
avaliadores de penhor.

O Sindicato dos Bancários da 
Bahia vai cobrar à direção do 
banco respostas sobre as novas 
contratações e o direito ao Saú-
de Caixa para os convocados no 
último concurso público.

Aprovado o fi m da eleição nos fundos de pensão
A DEMOCRACIA nos fundos de pensão está 
ameaçada com a decisão tomada pelo governo 
Bolsonaro, no fi nal de 2019. Foi aprovada a re-
solução que acaba com a eleição para a diretoria 
das EFPC (Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar), mesma mudança que tinha 
sido proposta pelo PLP 268.

Porém, a medida absurda do CNPC (Conse-
lho Nacional de Previdência Complementar) só 

vai pôr fi m à eleição nos fundos de pensão caso 
a Funcef mude o estatuto. A alteração poderá 
acontecer apenas com o voto de, pelo menos, 
um diretor eleito, pois a Caixa não pode usar o 
voto de minerva.

Pela resolução, será necessário realizar pro-
cesso seletivo e vai contra o estatuto dos fundos, 
que prevê eleições. A medida deve ser publicada 
ainda este mês no Diário Ofi cial da União. 
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SAQUE

SAÚDE

Com a rotina da vida 
acelerada, a saúde  
mental é prioridade
Renata andRade
imprensa@bancariosbahia.org.br

Janeiro Branco: 
foco na mente

NA ZONA O alerta da Embaixada dos EUA para que os norte-
americanos residentes ou em trânsito pelo Brasil evitem lugares 
de grande aglomeração e sejam discretos, dá uma noção da 
imbecilidade do governo Bolsonaro ao assumir a defesa de Trump 
contra o Irã. Insere o território brasileiro na zona de conflito. 
Desnecessariamente. Sem falar nos reflexos econômicos.

PELO BRASIL Embora uma guerra nuclear pareça, agora, im-
provável, sem dúvida alguma o caso é gravíssimo. O Brasil não 
precisa e não deve se tornar alvo de retaliações pontuais iranianas. 
Por isso mesmo, o Parlamento tem obrigação de conter a aventura 
irresponsável de Bolsonaro, que quer fazer média com Trump às 
custas da vida dos brasileiros. O STF também deve agir.

NA MOITA Em um momento tão perigoso para o mundo e 
delicado para o Brasil, bem que os militares poderiam tomar 
uma atitude em defesa da segurança da pátria e dos brasileiros 
se opondo à insanidade de Bolsonaro. Quando foi para decidir 
sobre a liberdade de Lula, preso sem provas, logo se manifesta-
ram contra. Será que Lula oferece mais risco do que a guerra?

ERA ODIADO O general iraniano Qassem Soleimani, auto-
ridade militar de um país soberano reconhecido internacional, 
nunca acusado de terrorista, foi assassinado por ter imposto su-
cessivas derrotas aos EUA. Ele deu show de inteligência e estra-
tégia militar aos norte-americanos e israelenses no Líbano, Síria 
e Arábia Saudita. Terrorismo de Estado clássico.

NEM AÍ É o retrato do caos institucional. O STF tem solicita-
do, mas o Conselho Nacional do Ministério Público insiste em 
não investigar o escândalo da criação de uma fundação da Lava 
Jato para gerir mais de R$ 2,5 bilhões. E vai continuar omisso. 
Afinal, trata-se do mesmo CNMP que se mantém inerte diante 
de todos os abusos cometidos pelo procurador Deltan Dallagnol.

COM o objetivo de incentivar a 
conscientização da importância 
de cuidar da saúde mental, a 
campanha Janeiro Branco alerta 
para o início de um ciclo de for-
ma mais sadia, tanto emocional 
quanto psicológica. A iniciativa 
existe há cinco anos e promo-
ve a discussão sobre o tema em 
todos os espaços, inclusive nos 
locais de trabalho. 

Dados da OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde) apon-
tam que mais de 300 milhões de 

pessoas sofrem de depressão em 
todo o mundo. De acordo com 
estudo da Vittude, platafor-
ma online voltada para a saúde 
mental, 37% das pessoas sofrem 
com estresse extremamente se-
vero, 59% estão em estado extre-
mamente severo de depressão e 
63% com severa ansiedade.

Os números refletem a rea-
lidade do dia a dia de cobrança 
no trabalho. Prova disso é que 
20% dos empregados ativos tra-
balham sob forte pressão emo-
cional, comprometendo a saúde 
física e psíquica. O levantamen-
to também mostrou que 49% 
dos trabalhadores brasileiros já 
tiveram crises de ansiedade e 
44% afirmam ter sofrido com o 
esgotamento mental por conta 
do estresse profissional. 

Saneamento básico ameaçado
NA TENTATIvA de restringir 
os serviços públicos no Brasil, 
Bolsonaro direciona o país para 
o caos. Recentemente aprovado 
na Câmara Federal, o projeto de 
lei 4.162/19 leva o setor de sanea-
mento básico à privatização e põe 
o país na contramão do mundo.

A medida facilita a transfe-
rência de obrigações do Estado – 
como saneamento, esgoto, abas-
tecimento de água, geração e 
fornecimento de energia –, para 
agentes privados. Ainda prorro-
ga o prazo para o fim dos lixões.

O resultado para a população 
seria a redução 
de investimentos 
(públicos e pri-
vados), má quali-
dade do serviço e 
aumento de tari-
fas de água e es-
goto. O PL tam-
bém privilegia 
empresas priva-
das ao não exigir 
delas o que exige 
das públicas. In-
coerência.Universalização do saneamento básico é um desafio

Hoje tem Grupusina no Raul
O ESPETáCULO Os cavalos co-
mem repolho com manteiga de-
fumada está de volta ao Teatro 
Raul Seixas. A primeira apre-
sentação acontece hoje. A peça 
também está em cartaz ama-

nhã e sábado. As apresentações 
ocorrem sempre às 19h, com in-
gressos a R$ 20,00 (inteira) e R$ 
10,00 (meia-entrada).

Na próxima semana, mais 
apresentações ocorrem de quin-
ta a sábado. Bancários sindicali-
zados pagam meia.

A história da peça aconte-
ce durante um levante popu-
lar contra o governo, onde dois 
atores esperam o público para 
apresentar um espetáculo em 
um pequeno teatro. Porém, nin-
guém aparece. Diante do fato, 
ela quer ir embora e ele quer 
resistir e fazer uma revolução 
através da arte. Peça acontece de quinta a sábado

lalo de almeida – folhapress – exame


