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BANCOS SÃO OS QUE MAIS LUCRAM E MAIS DEMITEM
Como acontece há anos, o setor bancário
é o que mais lucra e um dos que mais demite. Em 2018, o balanço bateu na casa dos
R$ 74,6 bilhões, crescimento de 19% ante
2017 quando o resultado chegou a R$ 62,7
bilhões. Os dados são da Economática.
Com lucro de R$ 12,16 bilhões, o Santander registrou o maior percentual de crescimento de um ano para o outro entre os
quatro bancos de capital aberto por ativos,
alta de 52,1%. Depois aparece o Bradesco
(30,2%), seguido por BB (16,85%). O Itaú
registrou a menor alta (4,2%), mas detém o
maior lucro da história do setor, R$ 24,97
bilhões no período.
Também em 2018, os bancos fecharam
2.929 postos de trabalho, contribuindo para

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
NOVA AGÊNCIA, VELHOS PROBLEMAS!

Mal foi inaugurada a nova agência da
Caixa, em Itabuna, e antigos problemas
surgem: primeiro, o autoatendimento com
aparelhos desgastados; segundo, a refrigeração do primeiro piso está com defeito há
mais de 15 dias, justamente onde funcionam os caixas e a maior parte do atendimento.
São inexplicáveis tão graves e corriqueiras falhas por parte da engenharia e da
logística. A Caixa deve dar um bom exemplo não só de lucratividade, como de boas
condições de trabalho e atendimento.

a grande massa de desempregados no país.
Os cortes prejudicam a economia nacional,
que ainda patina e está longe de melhorar.
Não é só isso. Bancários ficam mais expostos à doenças ocupacionais, decorrente
do estresse, e os clientes têm o atendimento
comprometido. Para se ter ideia, no ano passado, um empregado era responsável por 847
clientes, em média.
Fonte: SBBA

ESCLARECIMENTO:
AÇÃO DO FGTS

O Sindicato dos Bancários de Itabuna
e Região ajuizou Ação na Justiça Federal
(Processo 3976-54.2013.401.3311), no dia
22.11.2013 relativa à recomposição dos saldos das contas do FGTS, reivindicando a
substituição da TR pelo INPC.
A Ação é de natureza inominada, ou

PREVIDÊNCIA: PAÍS TERÁ MAIS IDOSOS
MISERÁVEIS

A reforma da Previdência pode levar mais idosos para a miséria. De acordo o Ipea (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada), sem a Previdência,
a pobreza poderá atingir 70% da população idosa.
Atualmente, cerca de 2% a 3% dos mais velhos são
considerados pobres.
A proposta do governo Bolsonaro é um ataque ao
sistema de proteção social, fundamental para combater a desigualdade. No Brasil, o sistema de seguridade
social é composto pelo BPC (Benefício da Prestação
Continuada), que beneficia idosos pobres e pessoa
com deficiência, previdências urbana e rural, SUS
(Sistema Único de Saúde) e seguro desemprego.
Quer dizer, caso passe, as mudanças das regras de
aposentadoria atingirão 5 milhões de pessoas que recebem pelo BPC e mais 20 milhões de aposentados
assistidos pela Previdência urbana e outros 10 milhões atendidos pela rural.
Além de prejudicar mais de 70% dos brasileiros
que só têm o SUS como assistência à saúde e os cerca
de sete milhões de trabalhadores beneficiados pelo
seguro desemprego. (SBBA)
DERIVA - Lamentável que o Judiciário, o Legislativo
e inclusive a mídia tenham se calado diante do absurdo de o presidente de uma República dita democrática exaltar e comemorar oficialmente uma ditadura
que causou tanta dor ao país e à nação. Anarquia institucional perigosa. O Brasil está sem comando. Sem
lenço, sem documento. Para o povo, isso é péssimo.

seja, em caso de vitória, levantaremos o rol
dos substituídos processuais com base na
data de ajuizamento da ação.

Para mais notícias, acessem o site www.bancariositabuna.com

Fonte: SBBA
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CIENTISTAS QUE MARCARAM A SAÚDE
BERTHA LUTZ (1894 – 1976) – BIÓLOGA
A bióloga Bertha Lutz entrou por concurso no Museu Nacional, na UFRJ, em 1919, e foi a segunda brasileira a se tornar funcionária pública no Brasil.
Foi chefe do setor de Botânica do Museu Nacional e obteve reputação internacional como cientista especializada em anfíbios. Filha do cientista Adolfo
Lutz e da enfermeira inglesa Amy Fowler, Bertha era formada em Ciências na Universidade de Sorbonne, em Paris. Feminista, atuou ativamente na
campanha pelo direito de votar e ser votada das mulheres, organizou eventos feministas e esteve à frente da criação de entidades de defesa do direito
da mulher. Em 1945, foi a única mulher da delegação brasileira a participar na Conferência de São Francisco, que criou a ONU, e uma das principais
responsáveis pela inserção da igualdade de direitos entre homens e mulheres na carta de criação da organização.
CAROLINA MARTUSCELLI BORI (1914-2004) – PSICÓLOGA E EDUCADORA
Pedagoga, com especialização em psicologia educacional, Carolina Bori foi pioneira do estudo da psicologia no país e procurou integrá-la ao campo da
Educação e Ciência. Foi professora, pesquisadora, militante. Lutou pela implantação de cursos de Psicologia e de laboratórios em todo o país e regulamentação da profissão. Realizou as primeiras pesquisas de campo em Psicologia Social no país, introduziu a análise experimental do comportamento
e desenvolveu o sistema personalizado de ensino. Participou da criação de entidades como a Sociedade Brasileira de Psicologia e foi a primeira mulher
presidente da SBPC. Em sua gestão, inovou na divulgação científica. Em 2019, a entidade lançou o prêmio “Carolina Bori Ciência & Mulher” para
destacar e homenagear cientistas (atuais e futuras).
RITA LOBATO (1866-1954) - MÉDICA
Rita Lobato Velho Lopes foi a primeira mulher diplomada em Medicina no Brasil e uma das primeiras na América do Sul. Sua tese “Paralelo entre os
métodos preconizados na operação cesariana”, defendida em 1887, foi considerada ousada para a época e surpreendeu os professores. Rita se especializou
em ginecologia e pediatria e exerceu a profissão até 1925. Sob influência da bióloga e ativista Bertha Lutz, a médica apoiou o movimento feminista na
luta pelo direito ao voto, na década de 30. Na política, foi a primeira mulher eleita vereadora da cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, em 1934.
Em 1937, foi cassada pelo Estado Novo, na ditadura do presidente Getúlio Vargas. Continuou a participar politicamente até sua morte.
RUTH SONNTAG NUSSENZWEIG (1928-2018) - IMUNOLOGISTA
Criada em São Paulo, a austríaca Ruth chegou ao Brasil com 11 anos junto com os pais que fugiram da ocupação nazista. Formada em medicina pela
Universidade de São Paulo, lá conheceu Vitor Nussenzweig, seu marido e parceiro de trabalho. Ruth desenvolveu um método capaz de identificar a
presença do parasito do mal de Chagas em possíveis doentes e, em 1967, de forma pioneira, imunizou roedores contra a malária, abrindo caminho para
o desenvolvimento de uma vacina para a doença. Pesquisadora de renome internacional, integrou grupos de trabalho e missões em todo o mundo e
recebeu prêmios e condecorações, como a Ordem Nacional do Mérito Científico, concedida em 1998. Foi a primeira pesquisadora brasileira eleita, em
2013, membro da Academia de Ciências dos Estados Unidos, e a primeira a chefiar a divisão de Parasitologia da Universidade de Nova York, onde ser
radicou, após 1964.
SUZANA HERCULANO-HOUZEL (1972) - NEUROCIENTISTA
Os estudos da neurocientista Suzana Herculano-Houze procuram desvendar os mistérios do cérebro humano e como ele se tornou o que é. Bióloga,
Suzana desenvolveu, juntamente com o colega Robert Lent, um método de contagem de neurônios em cérebros humanos e de outros animais. O estudo é importante para compreender a evolução humana. A pesquisadora é autora de vários livros para o grande público e atua fortemente na área da
divulgação e popularização científica, trazendo a neurociência para o cotidiano das pessoas. Em 2004, recebeu a Menção Honrosa do Prêmio José Reis
de Divulgação Científica pelo conjunto do seu trabalho. É professora da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos, onde pesquisa as regras de construção do sistema nervoso central em humanos e outras espécies, e continua popularizando questões científicas.
Fonte: https://radis.ensp.fiocruz.b

