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Reestruturação na Caixa 
é pauta no Sindicato 

ineficiência do governo 
gera fila do Bolsa Família
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Navalha em quase 10 mil 
Sem dó, os bancos passaram 
a navalha no emprego. o setor 
bancário eliminou 9.463 postos de 

trabalho em 2019. Mesmo com a 
clientela em expansão, as empresas 
enxugam o quadro. Página 2

Sindicato luta por mais contratações. no entanto, bancos ignoram e eliminam quase 10 mil postos de trabalho. tudo para aumentar a lucratividade

manoel porto – arQUIVo
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Menos 9.463 empregos no 
setor em apenas 12 meses
RedaÇÃo
imprensa@bancariosbahia.org.br

Eles não estão nem aí TEMAS & DEBATES

Álvaro Gomes*
Andando pelas ruas de Buenos Ai-

res, uma cena me impactou, entre a 
avenida Córdoba e a rua Paraguai, em 
frente a uma das unidades da UCES-
-Universidade de Ciências Empresa-
riais e Sociais, na rua Uruguai, obser-
vei uma pessoa, quase que escondida 
em meio a muitos sacos pretos utili-
zados para recolher lixo. A visibilida-
de se voltava para o cenário que cha-
mava a atenção, mas a principal peça 
estava invisibilizada.

Eu passava e saudava o senhor em 
meio a muitos objetos escondidos 
nos diversos sacos pretos. Um dia me 
aproximei do que era mais importan-
te daquela cena, um homem de bar-
bas e cabelos brancos. A partir desse 
momento toda vez que passava na rua 
onde ele estava, me aproximava para 
trocar ideias e assim fi z amizade com 
um morador em situação de rua.

Cesar, segundo seu próprio relato 
era formado em economia e matemá-
tica, pós-graduado em fi nanças, co-
nhece no Brasil as cidades de Porto 
Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, já 
trabalhou em diversas empresas e hoje 
sua residência é a rua, os sacos que pa-
reciam lixo, na realidade eram seus 
objetos de uso e ali era a sua moradia.

A lucidez e a coerência expressa 
nos diversos assuntos discutidos, era 
compatível com a formação de nível 
superior, falamos sobre fi losofi a, eco-
nomia, psicologia, política, história e 
atualidades.

Ele me perguntou o que eu fazia 
em Buenos Aires, respondi que esta-
va fazendo doutorado em psicologia, 
ele me perguntou se minha aborda-
gem era psicanalítica, Freud, Lacan, 
Maldavsky, respondi que iria abordar 
a psicologia social, imediatamente ele 
informou que na Argentina tem um 
psicólogo muito conhecido, Enrique 
Pichon-Riviére.

No sábado sua “residência” já es-
tava mais organizada, a quantida-
de de sacos diminuiu e Cesar já es-
tava mais visível, minhas conversas 
com ele passaram a ser observadas 
por muitas pessoas, tomei café com 
meu amigo em situação de rua e na 
oportunidade foi mais uma hora de 
discussão recheada de conhecimento 
das diversas áreas.

*Álvaro Gomes é diretor do Sindicato dos 
Bancários da Bahia e presidente do iaPaZ
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amizade com um 
morador de rua

ESTÁ claro que a política neoliberal do go-
verno Bolsonaro é para privilegiar apenas o 
grande capital, sobretudo o fi nanceiro. Criar 
políticas para proteger os direitos e o trabalho 
do brasileiro está bem longe de ser uma prio-
ridade. Pelo contrário. A regra é afrouxar a 
lei para benefi ciar as empresas. Resultado: os 
setores mais lucrativos do país cortam vagas. 
É o caso dos bancos.

No ano passa-
do, foram elimina-
dos 9.463 postos de 
trabalho. Somente 
em dezembro fo-
ram menos 680, 
segundo o Caged 
(Cadastro Geral de 
Empregados e De-
sempregados). Os 
dados mostram ain-
da uma brusca re-
dução salarial para 
os contratados. 

A remuneração média dos admitidos foi de 
R$ 4.564,00 no período. Já dos desligados foi 
de R$ 7.138,00. A desigualdade também con-
tinua entre os gêneros. Em 2019, as mulheres 
contratadas recebiam em média R$ 3.893,00. 
Já os homens admitidos tinham salário mé-
dio de R$ 5.140,00. 

A mesma diferença é verifi cada no desliga-
mento. Enquanto as demitidas ganhavam R$ 
6.062,00, os homens dispensados tinham re-
muneração de R$ 8.174,00. As bancárias ad-
mitidas tinham média salarial de R$ 3.678,00. 
Já os homens admitidos, R$ 4.775,00. Na dis-
pensa, a remuneração das mulheres era de R$ 
6.368,00 e dos desligados R$ 8.260,00. 

Sindicato faz a defesa da ampliação no número de contratações nos bancos

Acesso a todos os 
caixas é melhor
APESAR de o mercado de cartões no Brasil ser 
o segundo maior no mundo, o país possui ape-
nas 21 redes de caixas eletrônicos. Os bancos 
não querem promover a interoperabilidade, 
sistema que permite que clientes de diferen-
tes organizações fi nanceiras tenham acesso às 
transações nos terminais dos concorrentes.

A proposta de regulamentar o comparti-
lhamento, tanto para bancos quanto para fi n-
techs, foi colocada em consulta pública a pe-
dido do Banco Central em dezembro do ano 
passado. A recomendação foi feita em 2018, 
pelo Banco Mundial e pelo FMI (Fundo Mo-
netário Internacional).

Segundo as empresas, a medida seria van-
tajosa para todos, pois com a interoperabilida-
de haveria preços mais baixos para operações 
com cartões de débito. Já para os bancos, teria 
inclusão fi nanceira acentuada pelo maior nú-
mero de transações e redução de custos.

Pesquisa do Santander
JÁ ESTÁ disponível no site do Sindicato dos 
Bancários da Bahia, o formulário para que 
os funcionários do Santander opinem sobre 
o que deve ser priorizado na pauta de reivin-
dicações para a negociação da renovação do 
Acordo Aditivo à CCT (Convenção Coletiva 
de Trabalho) 2018-2020.

Basta clicar no banner disponível no topo 
da página - Consulta aos funcionários do gru-
po Santander Brasil. A pesquisa deve ser res-
pondida até o dia 6 de fevereiro. 

JoÃo UBalDo
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Superintendência da 
Caixa detalha processo

Sindicato pede 
explicações sobre 
a reestruturação

Renata andRade
imprensa@bancariosbahia.org.br

em reunião, Sindicato manifesta preocupação com a reestruturação

O SiNDiCATO dos Bancários da 
Bahia acompanha todos os detalhes 
sobre a reestruturação divulgada 
pela Caixa, que afeta as superinten-
dências regionais e outros setores. Na 
manhã de ontem, o presidente da en-
tidade, Augusto Vasconcelos, esteve 
em reunião com o Superintendente 
Marcus Vinícius Nascimento.

O superintendente afirmou que, 
no primeiro momento, os impac-
tos seriam mínimos. Garantiu o au-
mento de funções, com a criação de 
mais de 2.300 cargos de gerentes de 
carteira e 2.141 de assistentes.

Os possíveis descomissionamen-
tos também causam apreensão. Se-
gundo o Marcus Vinícius, embora 

não tenha os dados exatos da Bahia, 
em todo o país serão criadas 4 mil 
novas funções. 

Atualmente, a Bahia possui cinco 
supertendências regionais. De acor-
do com o banco, com as mudanças 
serão apenas duas uperintendências 
de Rede: uma em Salvador, que terá 
sete SEV (superintendências execu-
tivas de varejo) com 73 agências na 
base subordinadas. A outra será em 
Feira de Santana e vai abranger o 
resto do Estado, com 14 SEVs e 150 
agências na base. 

De acordo com o superintenden-
te, no Nordeste a SUV (Superinten-
dência Nacional de Varejo) será em 
Recife. Quem hoje atua nas agências 
não terá impacto. Disse que os ge-
rentes de canais serão transforma-
dos em gerentes de redes, vincula-
das aos gerentes gerais. 

O Sindicato criticou a forma 
como a Caixa realiza as reestrutura-
ções, sem diálogo com as entidades.

agressividade do banco 
público na área comercial
DuRANTE a reunião com a 
Superintendência da Caixa, 
ontem, o Sindicato dos Ban-
cários da Bahia demonstrou 
preocupação com a reorien-
tação do banco, com foco 
comercial e muito agressivo. 
O movimento sindical não é 
contra a atuação comercial, 
mas considera que a em-
presa não pode esquecer a 
necessidade de valorizar as 
pessoas.

Para o Sindicato, é ina-
ceitável que a lógica de pro-
dutividade seja mensurada 
apenas pela venda de pro-
dutos, desconsiderando ou-

tras atribuições dos traba-
lhadores. Dentre elas estão o 
atendimento ao FGTS (Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço), seguro desempre-
go, Fies, Bolsa Família e tan-
tos outros programas que a 
Caixa gerencia.

A reunião também 
abordou sobrecarga de tra-
balho. Em algumas unida-
des, a situação é crítica por 
conta do número reduzido 
de empregados. Também 
participaram do encontro 
os diretores do SBBA Ál-
varo Queirós e Terezinha 
Malheiros. 

Mais um sinal de privatização
O gOvERNO não para de dar sinais que 
quer privatizar a Caixa. O banco fez mais 
um movimento para avançar com o fatia-
mento e formalizou a entrada no mercado 
de máquinas de cartão, firmando o contra-
to de outorga à Caixa Cartões Holding S.A.

No acordo está prevista a divulgação, 
oferta, distribuição e comercialização de 
produtos e serviços que foram adquiridos 
nos canais de atendimento da Caixa ou nas 
agências, correspondentes, unidades lotéri-
cas e canais digitais. 

O banco pretende entrar com um parceiro 
privado no segmento de maquininhas ainda 
neste ano. Inclusive, já está em processo de 
escolha para constituição de joint venture, 
que consiste no acordo entre duas ou mais 
empresas para estabelecer alianças estratégi-
cas por um objetivo comercial comum. 

A intenção do governo em fatiar a Caixa 
foi deixada clara com o anúncio da priva-
tização da Caixa Seguridade. Além da área 
de seguro, as ameaças também são em tor-

no da venda das loterias e cartões e a reti-
rada do FGTS do banco. Com isto, todos 
saem perdendo, principalmente a popu-
lação de baixa renda que será mais preju-
dicada com o fim do acesso ao sistema fi-
nanceiro, ao crédito, à poupança e a outros 
serviços. 

a Caixa anunciou a 
entrada no mercado 
de máquinas de 
cartão. Mais uma 
passo para o 
fatiamento do banco

manoel porto
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SAQuE

BRASiL

Governo acelera o  
desmonte da rede 
de assistência social
RoGaCiano MedeiRoS
imprensa@bancariosbahia.org.br

Caos no INSS e no Bolsa Família

PARA SACuDiR Corajosa, coerente e oportuna a iniciativa 
de Caetano Veloso de gravar um vídeo, em inglês, a fim de contar 
para o mundo, em linguagem clara e direta, o drama brasileiro 
com o avanço do neofascismo gerenciado por Bolsonaro. A situ-
ação é periclitante. Que o alerta consiga sensibilizar as elites na-
tivas ditas democráticas, muito passivas. Omissão irresponsável.

MAiS FORÇA A crítica do ex-governador do Paraná, Roberto 
Requião, ao governador do Maranhão, Flávio Dino, por estar con-
versando com setores que apoiaram o golpe de 2016, dá o tama-
nho da dificuldade para consolidação da frente ampla em defesa 
da democracia. E aí Bolsonaro aproveita para se espalhar. Na real, 
as esquerdas sozinhas não têm força para derrotar o neofascismo.

FALTA POvO Projetos pessoais, interesses partidários 
mesquinhos, conflitos ideológicos e equívocos na leitura da 
conjuntura política são fatores que atrapalham diretamente 
a resistência democrática e atrofiam a mobilização popular. 
O ultraliberalismo neofascista continua a negar liberdades, a 
cortar direitos, o povo está na maior sofrência, mas as ruas 
continuam vazias. Tem algo errado.

MERO SABuJO Submisso total aos EUA, não poderia espe-
rar outro comportamento de Bolsonaro, ao apoiar Trump na 
deportação, com algemas nas mãos e nos pés, de 50 brasileiros 
presos pela imigração norte-americana. Lamentavelmente, o 
presidente se comporta não como um chefe de Estado e de go-
verno de um país soberano, mas como um lacaio do império.

uM iNFERNO A conjuntura é bem delicada. Na economia, 
o entreguismo da riqueza brasileira, o desmonte do Estado e a 
desindustrialização põem em risco a soberania nacional. Na po-
lítica, o endurecimento do regime, o avanço do Estado policial e 
a captura do aparelho estatal pela extrema direita ameaçam a de-
mocracia. Ultraliberalismo neofascista. Para o povo, um inferno.

A MATéRiA de O Globo, mos-
trando o verdadeiro desmonte 
do Bolsa Família, atualmente 
com 494.229 famílias aguar-
dando, há muito tempo, a libe-
ração do benefício, é mais uma 
evidência do caráter antipovo 
do governo Bolsonaro. Mesmo 
com Temer, o programa liberava 
mais de 260 mil novos benefí-
cios por mês e hoje está em tor-
no de 5 mil. Redução drástica.

O Bolsa Família socorre, 
com apenas R$ 89,00 mensais 
por pessoa, uma faixa da popu-
lação muito pobre, que necessi-
ta da ajuda do Estado não é nem 
para viver, mas para sobreviver.

Como o projeto governista 
é acabar definitivamente com 
toda e qualquer rede de assis-
tência social, o povo pobre sen-
te, na pele, a omissão do poder 
público. Também no sistema 

previdenciário o caos no aten-
dimento para concessão de 
aposentadorias e pensões já sa-
crifica, há meses, mais de 2 mi-
lhões de pessoas.

O governo foi alertado que o 
problema ia estourar, mas não 
tomou nenhuma providência. 
Pelo contrário, deixou pipocar. 
A intenção é criar as condições 
para impor a privatização da 
Previdência.

O programa Farmácia do 
Povo praticamente acabou e o 
Minha Casa, Minha Vida defi-
nha rumo à extinção. No ultra-
liberalismo, o Estado só existe 
para garantir a reprodução do 
capital. No Brasil é ainda pior, 
pois se escuda no neofascismo. 

Com Bolsonaro, quase 500 mil brasileiros aguardam na fila do Bolsa Família

ingresso para 
o show Magia 
de Luiz Caldas

Cai o número 
de ganho real 
OS TRABALhADORES sen-
tem os reflexos da política do 
governo Bolsonaro no bolso. 
Os salários estão achatando. 
Levantamento da Fipe (Fun-
dação Instituto de Pesquisas 
Econômicas) revela que ape-
nas 49,4% das negociações 
realizadas no ano passado 
resultaram em aumento real 
de salário, ou seja, tiveram 
ganho acima da inflação.

Em 2018, mesmo com o 
governo neoliberal de Michel 
Temer, 75,5% das negociações 
conquistaram aumento real. 

DANDO continuidade às come-
morações dos 50 anos de car-
reira do cantor e compositor 
Luiz Caldas, o Sindicato dos 
Bancários da Bahia sorteia dois 
pares de ingressos para o show 
Magia. A festa acontece no dia 
9 de fevereiro, às 17h, na Área 
Verde do Othon.

Para concorrer, o bancário 
sindicalizado tem de se inscre-
ver na aba Promoção, no app 
Bancários Bahia.

Luiz Caldas se destacou no 
axé music pelo seu swing e ori-
ginalidade. Ao som da guitarra e 
rebolado ímpar, arrastou multi-
dões nos carnavais da sua vida.

O espetáculo Magia ainda 
terá o show completo da ban-
da A Cor do Som, relembrando 
grandes sucessos como Zanzi-
bar e Semente do Amor. 

Reflexo da política de Bolsonaro


