
LUCROS DOS BANCOS
(janeiro a setembro/2018)

Itaú R$ 19,2 bilhões

Bradesco R$ 15,7 bilhões

Caixa R$ 11,5 bilhões

Banco do Brasil R$ 9,7 bilhões

Santander R$ 8,9 bilhões

Total R$ 65 bilhões
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Juntos, cinco maiores bancos do País lucraram 
R$ 65 bilhões entre janeiro e setembro deste ano

Lucro dos bancos 
é escandaloso 

sócios da cRisE 

Vivendo num mundo à parte, os 
bancos que operam no Brasil 
não têm motivos para reclamar 

da conjuntura marcada por incertezas 
na política e uma profunda crise 
financeira que afeta as camadas 
menos abastadas da população. 
A cada período eles comemoram 
novos recordes de lucratividade, com 
resultados estarrecedores obtidos à 
custa da exploração de clientes e dos 
funcionários, cada vez mais cobrados 
para atingir metas absurdas e fora da 
realidade.

Os balanços referentes ao terceiro 
trimestre deste ano demonstram 
esse mar de prosperidade. Juntos, 
os cinco maiores bancos do País 
(Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do 
Brasil e Santander) acumularam 
R$ 65 bilhões de lucro líquido 
entre janeiro e setembro de 

2018. Esse valor representa 
um crescimento de 54,76% em 
comparação com o montante 
acumulado por eles no primeiro 
semestre deste ano, quando haviam 
apresentado um lucro total de R$ 42 
bilhões.

A receita para ganhar tanto 
dinheiro é a cobrança de 
taxas de juros mais caras do 
planeta, aliada às caríssimas 
tarifas cobradas dos clientes. 
Estudo feito pelo Dieese 
(Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos) aponta 
que, além disso, os bancos 
estão aproveitando a queda 
de 26,7% nas despesas 

de captação que acompanharam o 
movimento de redução da taxa básica de 
juros (Selic). Apesar de a Selic estar em 
queda, os juros cobrados dos clientes 
não caem na mesma proporção.

Pesa ainda a favor das instituições 
financeiras a redução das despesas com 
pessoal, que são facilmente cobertas 
somente com o que eles arrecadam 
com a cobrança pelos serviços e tarifas 
bancárias. No Itaú, no primeiro semestre 
de 2018, essas receitas secundárias 
representaram 183% das despesas 
administrativas.

“Decididamente, responsabilidade 
social é um termo que não existe no 
vocabulário dos banqueiros. Ao mesmo 
tempo em que multiplicam seus ganhos 
na base da exploração dos brasileiros, 
eles são campeões no corte de postos 
de trabalho e na rotatividade, jogando 
no olho da rua bancários com mais 
tempo de serviço para reduzir ainda 
mais os gastos com pessoal”, salienta 
o presidente do Sindicato de Londrina, 
Felipe Pacheco.



Contraf entrega ao banco proposta 
sobre sustentabilidade da Cassi

caiXa
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Segundo estimativas de especialistas, o grupo que vencer o leilão da Lotex poderá 
arrecadar 7,6 mais do que o valor investido em apenas um ano

Governo Temer vai leiloar a Lotex no dia 29/11
Está marcado para o dia 29 de 

novembro o leilão da Lotex, Loteria 
Instantânea da Caixa Econômica 
Federal com valor mínimo fixado em 
R$ 542 milhões, podendo ser pago 
em até quatro vezes. Essa venda 
faz parte do Programa Nacional de 
Desestatização do governo Michel 
Temer (MDB), atendendo aos 
interesses de grupos privados, inclusive 
da China, Itália e dos EUA, que estão de 
olho nas vantagens desse negócio. 

De acordo com o edital disponível no 
site do BNDES, o contrato para explorar 
a Lotex vai ser de 15 anos e ganhará 
quem der o lance maior para a primeira 
parcela, que não poderá ser inferior a 
R$ 156 milhões. A Fenae e o Sindicato 
dos Bancários de Brasília denunciaram 

A CTASP (Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público) da 
Câmara dos Deputados aprovou, por 
unanimidade, no dia 7 de novembro, 
o PDC (Projeto de Decreto Legislativo) 
956/18, que susta os efeitos da 
Resolução 23 da CGPAR (Comissão 
Interministerial de Governança 
Corporativa e de Administração de 
Participações Societárias da União), 
que muda direitos dos funcionários 
das empresas estatais. O Projeto é 
de autoria da deputada Erika Kokay 
(PT-DF).

Na proposição deste PDC, a 
deputada, que é bancária licenciada 
da Caixa Econômica Federal, 
argumenta que a Resolução da 
CGPAR afeta diretamente 4,7 milhões 
de usuários de Planos de Saúde das 
empresas públicas federais.

A resolução 23 altera diversas 
regras que prejudicam diretamente 
os trabalhadores e trabalhadoras 
das estatais ao limitar a participação 
das empresas públicas no custeio 
do benefício de assistência à saúde; 
estabelece paridade no custeio entre 
a estatal federal e funcionários; veda 
a concessão de Plano de Saúde 
para aposentados; e ao implementar 
a cobrança de mensalidade por 
beneficiário, de acordo com a renda 
e/ou faixa etária. 

Comissão da Câmara 
aprova Projeto que susta 
Resolução 23 da CGPAR 

A Contraf-CUT encaminhou no dia 12 
de novembro à direção do Banco do 
Brasil uma proposta com medidas 

que podem garantir a sustentabilidade da 
Cassi, visando restabelecer o processo de 
negociação entre o banco e as entidades 
que representam o Corpo de Associados.

A proposta foi elaborada com base 
nos cálculos atuariais para sustentação 
financeira, bem como utilizando 
propostas sugeridas no Relatório da 
Consultoria Accenture disponibilizado na 
página dos Associados da Cassi.

Na semana passada, a diretoria da 
caixa de assistência dos funcionários 

do Banco do Brasil 
convocou reunião com os 
representantes das entidades 
que formam a Mesa de 
Negociações. O presidente 
da Cassi apresentou na 
ocasião a proposta de 
criação de um Grupo de 
Trabalho Técnico com o 
objetivo de definir alternativas 
para assegurar a sustentabilidade. A 
Contraf-CUT questionou a ausência 
do BB na reunião, entendendo que na 
qualidade de patrocinador a presença 
de um representante do banco era 

fundamental.
“É lamentável a postura da 

direção do Banco do Brasil 
nas discussões em torno da 
sustentabilidade financeira da 
Cassi, questão que diz respeito 
à manutenção do atendimento 
médico de qualidade aos 

milhares de associados”, critica 
Laurito Lira Filho, diretor do 

Sindicato de Londrina. Segundo Laurito, 
mais do que nunca, é preciso fortalecer 
a unidade das entidades representativas 
do funcionalismo do BB para combater 
esse descaso do banco.

essa privatização ao Ministério Público 
Federal, argumentando que essa 
transação está sendo direcionada a 
empresas internacionais devido às 
exigências contidas no edital. Também 
foi questionado o impedimento para 
que a própria Caixa participe do leilão.

Segundo estimativas feitas pelo 
Banco do Brasil, a concessionária 
que vencer o leilão da Lotex deverá 
arrecadar em apenas um ano 7,6 
vezes mais do que o valor mínimo 
estabelecido no edital. Com o que 
arrecada nas loterias, a Caixa faz o 
repasse em torno de R$ 7 bilhões 
para programas sociais, incluindo o 
Fies, o Fundo Nacional de Cultura e 
o esporte olímpico e paraolímpico, 
entre outros.

Lucro líquido dos nove primeiros meses 
atinge R$ 11,5 bi, com alta de 83,7%

A Caixa Econômica Federal obteve lucro 
líquido de R$ 11,5 bilhões no período de 
janeiro a setembro de 2018, montante 
que representa crescimento de 83,7% na 
comparação com o mesmo período de 
2017 e de 38,9% em relação ao segundo 
trimestre deste ano. Este é o melhor 
resultado do banco em toda a história.

De acordo com análise feita pelo 
Dieese (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos), 
dentre os fatores que mais influenciaram 
esse resultado do banco estão o 

aumento de 17,5% no resultado bruto 
da intermediação financeira, o aumento 
das receitas com serviços em 8,7%, 
além da queda de 4,8% das despesas 
administrativas e de 36,5% da despesa 
de captação, em comparação com o 
mesmo período do ano passado.

O presidente do Sindicato de 
Apucarana, José Roberto Brasileiro, 
afirma que esse estrondoso resultado 
reflete o modelo de gestão adotado pela 
Caixa no governo de Michel Temer (MDB) 
que só se preocupa com a elevação 

do lucro, deixando de lado a função 
social do banco público brasileiro. “O 
lucro é importante, mas não pode ser 
conquistado à custa da exploração dos 
clientes e empregados, como tem sido 
feito nos últimos tempos. Isso cabe ao 
Itaú, ao Bradesco e o Santander, que não 
têm qualquer preocupação com os rumos 
que o País irá tomar, muito menos em 
auxiliar a população mais carente com 
linhas de crédito mais acessíveis para 
adquirir a casa própria ou mesmo para 
superar os efeitos da crise”, compara.

Confira a proposta da 
Contraf-CUT para a Cassi



Protesto em SP cobra respeito aos 
direitos dos trabalhadores no Brasil

saNTaNdER

Gestores desrespeitam CCT e 
cobram metas até pelo WhatsApp

Numa total falta de respeito com 
os direitos da categoria, gestores dos 
bancos na base de Cornélio Procópio 
estão utilizando os telefones particulares 
dos bancários e bancárias, inclusive 
nos grupos de WhatsApp, para cobrar 
metas de seus subordinados. De acordo 
com Taís Ferreira, diretora de Assuntos 
Jurídicos do Sindicato, está clara a 
determinação sobre o monitoramento 
de resultados na cláusula 36ª da CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho): “É 
vedada a cobrança de cumprimento 
de resultados por torpedos (SMS), 

pelo gestor, no telefone particular do 
empregado.”

Apesar disso, ela afirma que gestores 
estão fazendo uso dessas ferramentas 
indiscriminadamente. “O abuso é tanto 
que tem gerente exigindo dos bancários 
foto do produto vendido no dia, além 
das cobranças feitas após o término do 
expediente. Por isso, vamos checar as 
denúncias que nos foram apresentadas 
e tomar as providências necessárias”, 
avisa Taís, orientando a categoria a 
comunicar essa prática proibida pela 
CCT. 

Problemas no ar condicionado prejudicam 
bancários e clientes da Caixa

Empregados, vigilantes e 
clientes da Caixa Econômica 
Federal em Jacarezinho estão 
sofrendo nestes dias de calor 
escaldante. O sistema de ar 
condicionado está apresentando 
problemas constantemente e 
quando entra em pane o ambiente 
fica insuportável, gerando mal 
estar e inúmeras reclamações. 
“Como a manutenção não 
está adequada, é só arrumar 
e o problema volta a ocorrer 
novamente, para desespero de 
todos”, relata Lidiani Torrecilha 
Lopes Pereira, Primeira Secretária 
do Sindicato de Cornélio Procópio.

Segundo Lidiani, na agência de 
Cornélio Procópio o aparelho de 
ar também apresentou defeito, 
mas lá a situação foi resolvida 
rapidamente. “Como a temperatura 
está muito alta nestes dias e 
tende a se elevar ainda mais 
com a chegada do Verão, vamos 
monitorar as demais unidades 
da Caixa em nossa base territorial para 
checar as condições de trabalho, com 
o intuito de preservar a saúde dos 
bancários, clientes e usuários”, adianta.

A diretora do Sindicato lembra 
que a manutenção dos sistemas de 
ar condicionado tem que ser feita 
regularmente nos bancos, porque nos 

prédios das agências não tem ventilação 
natural e mesmo nos dias de frio os 
equipamentos são utilizados. “Troca de 
filtros, higienização dos dutos e outras 
precauções precisam ser tomadas para 
assegurar uma temperatura adequada 
e evitar a proliferação de doenças 
respiratórias”.

Aproveitando a reforma trabalhista, 
o Santander não está mais fazendo 
as homologações das rescisões dos 
Contratos de Trabalho dos funcionários 
demitidos no Sindicato. Em Londrina, 
esse procedimento passou a ser feito 
nas dependências da Superintendência 
Regional. Segundo Dirceu Quinelato, 
diretor do Sindicato de Londrina, os 
bancários e bancárias desligados 
podem solicitar o auxílio da assessoria 
jurídica da entidade para conferir 
as verbas que estão sendo pagas e 
ressalvar direitos que constam do 
passivo trabalhista para possível 
ingresso de ação na Justiça.

“Acompanhamos uma rescisão de 
um funcionário demitido no início de 
novembro na Regional e orientamos 
aos demais para que também nos 
procurem, informando a data e horário 
da homologação para que o Sindicato 
possa estar presente", explica.

Dirceu afirma que esta é uma forma 
de instruir os bancários e bancárias 
demitidos a respeito dos seus direitos 
na hora em que ocorrer o desligamento 
e verificar se o banco está pagando 
tudo de forma correta. 

Homologações são 
feitas na Regional
de Londrina.
Avise o Sindicato!

Dirigentes do Sindicato de São Paulo 
recepcionaram com protesto, realizado no 
dia 13 de novembro, a presidenta mundial 
do Grupo Santander, Ana Botín, que se 
reuniu com trabalhadores da matriz do 
banco espanhol no Brasil. A executiva 
realizou uma conversa com cerca de mil 
funcionários, em auditório fechado. Os 
sindicalistas aproveitaram a visita de 
Ana para distribuir Carta Aberta na qual 
foram cobradas melhores condições de 
trabalho, fim das demissões compulsórias, 
liberdade sindical e responsabilidade 
social por parte do banco espanhol. O 
material enfatiza que a filial brasileira é a 
mais lucrativa do Grupo Santander e que 
mesmo assim os bancários e bancárias 
são submetidos a um regime de trabalho 
caracterizado por desrespeito, cobranças 
excessivas pelo cumprimento de metas, 
sobrecarga de serviços, alta rotatividade 
de funcionários, demissão de pessoal 
adoecido, além de mudanças na data de 
pagamento dos salários, aumento nas 
contribuições para o Plano de Saúde, 
dentre outros problemas.  

A carta também denuncia à presidenta  
do banco a postura de gestores que 
induzem bancários a avaliarem como 
satisfatória a experiência de trabalhar no 
Santander, como forma de manipular a 
Pesquisa de Clima e Engajamento, visando 
garantir bônus para altos executivos e 
melhorar a imagem da filial brasileira junto 
à matriz da instituição no País.

Trabalhe com ética e 
transparência nas vendas
Atualmente as instituições 

financeiras estão a cada dia 
superando seus recordes de lucros, 

aumentando os ganhos impulsionados 
pelo crescimento das receitas com 
produtos, como, por exemplo, a venda de 
seguros, capitalizações, cartões, contas 
correntes, empréstimos, enfim, todo o 
portfólio bancário. Com metas abusivas e 
com o objetivo de cumpri-las a qualquer 
custo.

Neste cenário, muitos bancários se 
sentem pressionados diante de uma 
economia cada vez mais escassa, 
devido ao aumento de desemprego, 
inflação e das incertezas em relação à 
economia, o que dificulta o atingimento 
das metas. “Os bancários sentem medo 

de não atingir os resultados esperados e 
acabam tomando atitudes precipitadas 
e no final perdem seus empregos por 
justa causa. Devemos sempre nos 
pautar pela transparência e ética 
no trabalho, mesmo que exista uma 
pressão no sentido contrario”, alerta o 
presidente do Sindicato de Londrina, 
Felipe Pacheco.

Para não colocar em risco o emprego, 
Felipe orienta a categoria a seguir as 
normativas das instituições conforme 
as leis previstas e a não executar nada 
sobre pressão imposta pelo gestor, seja 
ele imediato ou Regional.

“Denuncie ao Sindicato, pois isso 
pode acarretar em uma punição maior a 
você, funcionário”, ressalta.

aTENÇÃo
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Piscina da Sede Campestre do Sindicato 
estará liberada a partir do dia 1º/12
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Convênio com a Unifil 
garante desconto de 
até 20% para filiados

Quatro equipes disputam 
última vaga para a Semifinal

O Sindicato de Cornélio Procópio firmou 
convênio com a Unifil (Centro Universitário 
Filadélfia de Londrina), garantindo desconto de 
20% para bancários, bancárias e dependentes 
que se matricularem na instituição de ensino 
para cursos de Graduação Presencial e EaD 
(Ensino à Distância). Nos cursos de Pós-
graduação Presencial e EaD o desconto será 
de 10%. Estas vantagens serão concedidas a 
partir da segunda mensalidade de cada ano 
letivo e não são cumulativos. Para usufruir do 
convênio é necessário apresentar a Carteira de 
Associado do Sindicato.

A Unifil oferece 41 cursos nas modalidades 
presencial e Ead e possui Polos de Ensino em 
diversas cidades do Paraná, além de outros 
localizados em 15 Estados brasileiros. Para 
mais informações acesse o site da Unifil: www.
unifil.com.br.

coRNÉLio PRocóPio

A piscina da Sede Campestre do Sindicato de Apucarana estará disponível aos 
associados do dia 1º/12 até março de 2019

RESULTADO DO JOGO - 12/11

A partir do dia 1º de dezembro os 
bancários e bancárias filiados 
ao Sindicato de Apucarana, bem 

como seus dependentes, poderão 
utilizar a piscina da Sede Campestre. 
É necessário levar à Secretaria do 
Sindicato o Exame Médico para renovar 
a carteirinha de associado. Quem ainda 
não tem deve apresentar uma foto 3x4. 
Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (43) 3422-5533.

A Sede Campestre do Sindicato 
de Apucarana é um ótimo local 
para suavizar o calor e passar bons 
momentos de lazer e diversão na 
temporada de Verão. Tem salão 
de festas, campo de futebol suíço, 
parque infantil e quiosques com 
churrasqueiras. “É uma ótima opção 
de lazer para os associados e seus 
dependentes, que está localizada na 
área próxima ao Centro da cidade”, 
ressalta Roberto Brasileiro, presidente 
do Sindicato de Apucarana.

Sindicalize-se para fortalecer as lutas 
da categoria e aproveite para desfrutar 

seus horários de folga nas instalações 
da Sede Campestre do Sindicato!

BB Ta Lento 0 x 4 Santander Cambé

maNiPULaÇÃo da mídia
Programa 'Mais Você' 
diz que aumentaram 
contratações nos bancos

A mídia comercial vive manipulando 
a opinião pública, seja para defender 
seus interesses políticos ou comerciais. 
Um exemplo disso foi a declaração 
da apresentadora Ana Maria Braga 
no feriado do dia 15 de novembro no 
programa “Mais Você”. Ao comentar 
matéria sobre as transformações 
que estão ocorrendo em função das 
inovações tecnológicas, a apresentadora 
da Rede Globo disse que quando 
surgiram os caixas eletrônicos nos 
bancos o temor era de que isso fosse 
gerar desemprego no setor, porque as 
máquinas iriam acabar com os caixas.

“A tecnologia barateou a abertura de 
agências e isso fez crescer o número de 
empregos na área”, afirmou Ana Maria, 
sem citar fonte dessa informação ou ao 
menos investigar a veracidade disso.

Diferente do que apresentou a 
matéria no programa, desde os anos 90, 
quando surgiu a automação nos bancos, 
os postos de trabalho na categoria 
bancária estão sendo exterminados de 
forma exagerada. Só no período de 2012 
e 2018, por exemplo, o setor cortou 56 
mil vagas de emprego, conforme aponta 
estudo feito pelo Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos). Somado a isso, nos 
últimos anos o setor financeiro tem 
investido pesado nas tecnologias digitais 
ao mesmo tempo em que expulsa 
clientes de menor poder aquisitivo das 
agências para que façam eles mesmos 
as operações via internet, barateando os 
custos dos serviços. “O resultado é o alto 
faturamento que os bancos estão tendo 
nos últimos anos com as chamadas 
receitas secundárias. Só com o que 
eles arrecadam com tarifas e serviços 
prestados dá para cobrir, em média, uma 
vez e meia as despesas administrativas”, 
compara Carlos Roberto de Freitas, 
presidente do Sindicato de Arapoti.

Carlos lembra que esse programa da 
Globo tem entre os patrocinadores o Itaú 
Unibanco, um dos campeões em corte 
de postos de trabalho no setor financeiro 
nacional.

Quatro equipes estão na 
disputa pela última vaga 
disponível para a etapa 
Semifinal do Campeonato 
Bancário de Futebol Suíço 2018: 
Itaú Unibanco, PLR United, BB 
Talento e Santander Centro. 
Devido às chuvas que caíram 
nos últimos dias três partidas 
não foram realizadas, adiando 
a decisão desta primeira fase. 
Estão atrasados os jogos entre 
o BB Ta Lento contra o PLR 
United, o Santander Centro e o 
Mixtão. Já estão classificados para 
a Semifinal o Bradesco Bela Vista 
do Paraíso, Bradesco Guaporé 

e Santander Cambé. Assim que 
forem disputadas as três partidas 
restantes será agendada a grande 
Final do certame.


