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Lucro de R$ 10,35 bi mostra 
eficiência do banco público
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Resultado do quarto trimestre 
sofreu queda pela contabilização de 
“bens não de uso próprio” 

A Caixa Econômica Federal obteve lucro líquido de 
R$ 10,35 bilhões em 2018, o que representa queda 
de 17% em comparação com o valor apurado no ano 

anterior. O resultado do quarto trimestre foi impactado pela 
contabilização de "bens não de uso próprio", que incluem 

imóveis de clientes inadimplentes retomados pelo banco. A Caixa 
arrecadou R$ 12,8 bilhões com as receitas de prestação de serviços, 
com crescimento de 7,2% em 12 meses, ao mesmo tempo em que as 
despesas administrativas tiveram redução de 2,3% na comparação com 

o balanço do ano anterior.
Com a divulgação do lucro de 2018, a Caixa creditou no dia 29 

de março a PLR – Regra Básica e PLR Social – aos empregados e 
empregadas, cumprindo o que está previsto no Acordo Aditivo à 

Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020.
O presidente do Sindicato, Felipe Pacheco, afirma que esse excelente 

resultado demonstra que a Caixa é um banco sólido, sua organização 
interna é eficaz não só no desenvolvimento das políticas públicas, mas 

também com sua atuação para atingir os seus objetivos. “Isso pode ser 
visto com o resultado operacional obtido em 2018, de R$ 16,9 bilhões, 
valor este que aponta um crescimento de 16,4% em comparação ao 
contabilizado no ano anterior”, explica. Felipe destaca ainda o Índice 
de Basileia, que passou de 17,65% em 2017 para 19,6% em 2018. 

Ele também lembra que nas negociações do ano passado a 
direção da Caixa ameaçou não pagar a PLR e a PLR Social, alegando 

não ter autorização do governo Michel Temer (MDB). Mas no final isso 
não ocorreu e este importante direito foi mantido.

“A PLR foi conquistada pelos empregados e empregadas da Caixa 
na Campanha de 2004 e a PLR Social foi agregada ao Acordo Coletivo 
em 2010. Ambas surgiram da luta e da força da unidade, valorizando a 
dedicação e empenho de todos na execução de suas atividades junto ao 
banco”, ressalta o presidente do Sindicato. 
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Diretoria apresenta nova proposta 
sobre custeio e governança da Cassi

Relatório da Previ 
aponta superávit
em 2018 

Dirigentes da Contraf-CUT (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro), juntamente com integrantes da 
CEE (Comissão Executiva dos Empregados), se 
reuniram no dia 26 de março com o presidente 
da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, 
e os vice-presidentes de Gestão de Pessoas, 
Roney de Oliveira Granemann, e de Clientes, 
Negócios e Transformação Digital, Válter 
Gonçalves Nunes, retomando as discussões 
referentes à nova fase de reestruturação que 
está ocorrendo no banco.

Indagado sobre o processo de privatização, 
o presidente da Caixa disse que a decisão de 
abrir o capital é do governo Jair Bolsonaro 
(PSL) e que ele apenas está executando. A 
intenção do governo é repassar para a iniciativa 
privada as áreas de maior rentabilidade, como 
a de cartões, a de seguros e a de loterias, o que 
certamente vai impactar, no futuro, os lucros 

Presidente do banco anuncia 
contratações e novo PDVE

A Previ, caixa de previdência complementar 
dos funcionários do Banco do Brasil, divulgou 
no último dia 15 de março, no Rio de Janeiro, 
o Relatório Anual de 2018. Apesar do cenário 
desfavorável pelas incertezas nos cenários 
político e econômico do País, o fundo de 
pensão alcançou resultados positivos e teve 
desempenho acima da meta atuarial acumulada 
de 8,61% em seus planos de benefícios.

O Plano 1 teve resultado superavitário de R$ 
6,5 bilhões e uma rentabilidade acumulada de 
18,82%. A rentabilidade do Previ Futuro foi de 
14,06%. Dessa forma, os participantes ficaram 
isentos de contribuições extraordinárias. De 
acordo com a Previ, o segmento de renda 
variável foi destaque, com uma rentabilidade 
no ano de 29,44%. Essa carteira equivale a 
50,31% dos ativos totais do Plano 1. 

 Previ Futuro alcançou R$ 15,0 bilhões 
em ativos totais, com uma rentabilidade 
acumulada de 14,06%. O índice de referência 
do período foi de 8,61%. Segundo apontou 
o Relatório Anual, em 2018 o Previ Futuro 
negociou cerca de R$ 1,2 bilhão em ações.

BANCO DO BRASIL

Leia estas e mais informações no endereço
www.vidabancaria.com.br
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D irigentes da Contraf-CUT 
e das demais entidades 
de representação dos 

funcionários receberam no dia 27 de 
março uma proposta do Banco do 
Brasil sobre custeio e governança 
para a Cassi, com alguns avanços em 
relação àquela que foi rejeitada pelos 
associados em 2018.

Esta proposta foi construída em 
uma mesa única de negociação, 
que teve sua primeira reunião no 
dia 21 de janeiro deste ano e demandou mais 
de uma dezena de rodadas para chegar aos 
termos apresentados na semana passada.

Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato, 
afirma que as entidades estarão reunidas 
no dia 4 de abril, em São Paulo, para fazer 
uma análise profunda da proposta para a 
Cassi com o objetivo de melhor orientar os 
associados. “De acordo com os negociadores 
do banco, o Conselho Diretor não aceita 
alterar nenhum dos pontos apresentados, 
mas caberá agora ao Corpo Social decidir 
na Consulta a ser feita sobre as mudanças 
estatutárias da Cassi se aceitam ou não”, 
explica.

Entre os principais pontos da proposta 
estão a manutenção da atual forma de 
custeio, de 60%/40%; a reabertura do Plano 
de Associados para os novos funcionários 
admitidos após 1º/01/2018; formação de 
uma mesa de negociação para discutir 
a situação dos funcionários de bancos 
incorporados.

Além disso, não será aplicado o voto 
de minerva nos Conselhos em nenhuma 
matéria. 

Leia mais informações sobre a Cassi no endereço
www.vidabancaria.com.br
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do banco público.
Pedro Guimarães afirmou que tem 

autorização do governo para contratar, mas 
a ordem é para manter no máximo 87 mil 
empregados e empregadas. Atualmente, o 
quadro da Caixa é de 84 mil trabalhadores. 
Apesar dessa boa notícia, foi anunciado na 
reunião o lançamento de um novo PDVE 
(Programa de Desligamento Voluntário 
Extraordinário) e que serão mantidos os critérios 
das edições anteriores. A Contraf-CUT solicitou 
que seja respeitado o direito daqueles que não 
aceitarem aderir do PDVE.

Na discussão sobre as negociações 
permanentes, a CEE ressaltou a importância de 
manter aberto o diálogo para que medidas de 
impacto na vida funcional dos empregados e 
empregadas sejam amplamente debatidas com 
o movimento sindical, conforme estabelece a 
cláusula 48ª do Acordo Coletivo de Trabalho.

Governo retira vaga 
da caixa no
conselho do FGtS
O Decreto nº 9.737/19, assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PSL) retirou a 
participação da Caixa Econômica Federal 
no Conselho Curador do FGTS (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço). Além disso, 
o governo mudou a composição do Conselho, 
reduzindo o número de representantes dos 
trabalhadores e das empresas.
Com o fim do Ministério do Trabalho, a 
quem cabia a presidência do Conselho, 
o governo terá seis representantes do 
Ministério da Economia, um representante 
da Casa Civil, um do Ministério do 
Desenvolvimento Regional e um do 
Ministério de Infraestrutura, dominando 
assim a gestão do FGTS. 
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Dia 3/04 tem reunião Da coe em SP
SANTANDER

Banqueiros estão de olho nas 
reformas do governo Bolsonaro

ITAÚ

Falhas facilitam 
invasão de 
agências na Região

SÓCIOS DA CRISE

Apesar de ter reduzido o número de assaltos 
a banco e explosão de caixas eletrônicos na 
Região, estão ocorrendo diversos casos de 
invasão de agências durante a madrugada, 
revelando falhas na segurança. Para Aelton 
Alves Pereira, representante do Vida Bancária 
no Coletivo de Segurança Bancária, várias 
ocorrências foram registradas nos últimos 
tempos. “A agência do Santander localizada na 
Avenida Tiradentes foi alvo dos bandidos por seis 
vezes. Faltam câmaras de vídeo na área externa, 
o muro do estacionamento é muito baixo e, pelo 
jeito, o sistema de vigilância monitorada não 
funciona bem, porque dias atrás entraram no 
prédio pelo teto sem dificuldades”, explica.

Ele conta que na agência Terra Bela, da 
Caixa, a situação é parecida. “Como na região da 
Avenida Tiradentes fica deserta de madrugada, 
qualquer facilidade encontrada por bandidos 
para roubar cabos de energia e peças de cobre 
do ar condicionado aproveitam para agir. 
Isso demonstra que os bancos precisam rever 
os planos de segurança, porque a qualquer 
momento um bandido pode ficar escondido 
durante toda a noite e esperar a chegada dos 
funcionários e vigilantes para praticar assaltos”, 
alerta o diretor do Sindicato.

De olho no lucro fácil que terão para engordar 
ainda mais seus cofres com as “reformas” 
que estão sendo feitas pelo governo Jair 

Bolsonaro (PSL), os banqueiros arregaçaram as 
mangas e estão fazendo lobby para aprovar as 
medidas neoliberais que estão sendo adotadas 
no País. Nos primeiros meses deste ano, Sérgio 
Rial, Candido Bracher e Octavio de Lazari, 
respectivamente, presidentes do 
Santander, Itaú e Bradesco deram 
declarações públicas em apoio à 
reforma da Previdência.

Sem qualquer pudor, Rial disse 
que as mudanças nas regras da 
aposentadoria devem contribuir 
para o crescimento sustentado 
do País. Cândido Bracher e 
Lazari também se manifestaram 
favoráveis à proposta de Bolsonaro, sem se 
importar com o que isso vai significar para a Classe 
Trabalhadora.

“Isso é uma demonstração de que eles só estão 
preocupados com os milhões de novos clientes que 
migrarão da Previdência pública para o sistema 
de capitalização, com o qual multiplicarão seus 
lucros”, afirma Danielle Ruza, secretária Geral do 
Sindicato, lembrando que esse sistema foi adotado 
no Chile há mais de 30 anos, gerando muita miséria 
e aumento dos casos de suicídios de idosos.

Fundos públicos em risco
A administração dos recursos do FAT (Fundo 

de Amparo ao Trabalhador) e do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço) também está 
sendo cobiçada pelos bancos privados. Juntos, 
representam cerca de R$ 1,2 trilhão ou 18% do PIB 
(Produto Interno Bruto) e um orçamento conjugado 
de mais de R$ 140 bilhões executados em 2018.

Se estes dois fundos públicos 
passarem para as mãos dos 
banqueiros, diversas políticas 
sociais estarão ameaçadas, como 
o Seguro-desemprego, programas 
de capacitação profissional e outros 
patrocinados pelo FAT. O FGTS, que 
é uma espécie de indenização paga 
ao trabalhador quando é demitido, 
também tem seus recursos aplicados 

no financiamento habitacional, infraestrutura 
urbana e em outros programas sociais. “A 
transferência da gestão destes dois fundos aos 
bancos privados significará um golpe de morte 
nas políticas públicas, sem falar na falta de 
transparência na forma como todo esse dinheiro 
será aplicado”, avalia Danielle.

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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Integrantes da COE (Comissão de Organi-
zação dos Empregados) do Santander esta-
rão reunidos no dia 3 de abril em São Paulo 
para discutir problemas específicos e definir 
as ações a serem feitas. Os principais assun-
tos em pauta são: unificação de cargos nas 
agências; alterações das bandeiras dos Vales 

Refeição e Alimentação; aumentos no Plano 
de Saúde e na coparticipação; e abertura de 
agências nos finais de semana.

No último dia 22/03, a Contraf-CUT co-
brou do RH do banco a abertura de um canal 
de negociação para solucionar os problemas 
que estão prejudicando os funcionários.

Banco não aceita 
fazer homologações 
no Sindicato

O Itaú comunicou que não fará mais as ho-
mologações dos Contratos de Trabalho dos fun-
cionários e funcionárias demitidos no Sindicato, 
como sempre ocorreu. O banco tomou essa 
decisão com base na reforma trabalhista, que 
retirou a obrigatoriedade das empresas de re-
alizarem esse procedimento junto às entidades 
sindicais. João Antonio da Silva Neto, diretor do 
Sindicato e representante do Vida Bancária na 
COE Itaú, afirma que apesar dessa mudança na 
legislação, o bancário poderá solicitar a presen-
ça do Sindicato no ato de homologação de seu 
Contrato de Trabalho. “Temos advogados qua-
lificados para acompanhar as rescisões, verificar 
se todos os direitos estão sendo respeitados e se 
os valores das verbas estão corretos. Isso evita 
prejuízos e transtornos, porque se for descober-
to algum erro após a assinatura da homologa-
ção será difícil cobrar do banco o acerto corre-
to”, alerta João. Em caso de demissão, procure 
o Sindicato para saber os seus direitos e avise a 
data em que será feita a homologação!

SEGURANÇA
“a transferência da 
gestão destes dois 
fundos aos bancos 

privados significará 
um golpe de morte nas 

políticas públicas”
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É hora de prevenir as 
doenças do trabalho

EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

LAZER

ABRIL VERDE

Chegou o mês de Abril, no qual 
a cor Verde se torna referência 
à memória das vítimas de 

doenças e acidentes do trabalho. O 
objetivo é conscientizar trabalhadores 
e empresários sobre a importância da 
prevenção, adotar medidas de segurança 
e, se for o caso, rever o processo de 
produção para conter o elevado número 
de acidentes e adoecimentos.

Dados “acidentômetro” do Ministério 
Público do Trabalho mostram que entre 
2012 e 2017 foram registradas 4,083 
milhões de comunicações de acidentes 
de trabalho no Brasil. Destes, 21,03% 
resultaram em cortes e lacerações, 
17,50% em fratura, 15,74% em contusão 
ou esmagamento e 1,12% em amputação 
ou enucleação.

Com isso, a Previdência Social 
teve um gasto neste período de R$ 
27.612.549.960,00 com o pagamento 
de benefícios acidentários, tais como o 

Sindicato dos 
Bancários de 

Londrina e Região

É hora de prevenir as 

Auxílio-doença, aposentadoria 
por invalidez, pensão por 
morte e o Auxílio-acidente. 
Entre 2012 e 2017 foram 
notificadas 17.182 mortes 
decorrentes de acidente 
de trabalho no País, o que 
representa um óbito a cada três 
horas.

Cuide da sua saúde!

Dulce Silveira, secretária 
de Saúde do Sindicato, afirma 
que os bancários e bancárias 
precisam procurar auxílio 
médico sempre que sentirem 
algo diferente no corpo. “Além 
dos exames periódicos dos bancos, é 
bom fazer consultas com frequência 
para ver se está tudo bem com a saúde. 
Em caso de dores, formigamentos ou 
mesmo distúrbios psicológicos, é muito 
importante procurar ajuda para não 

agravar o problema”, alerta.
Outra dica importante, segundo 

Dulce, é realizar atividades físicas 
habitualmente, adotar uma dieta 
saudável e deixar de lado os problemas 
do trabalho nas horas de folga.

aproveite os dias de 
folga para descansar na 
chácara 28 de agosto

Se você está de férias ou tem alguns dias de 
folga, aproveite para passar bons momentos 
na chácara 28 de agosto, a Sede campestre 
do Sindicato localizada em Sertaneja, à beira 
da represa do rio congonhas. tem chalés, 
quitinetes, churrasqueiras, parquinho, piscina 
infantil, campo de futebol suíço, quadra de vôlei 
de praia, salão de jogos e ampla área verde.

Bancários e bancárias sindicalizados não 
pagam nada para utilizar as dependências. Faça 
sua reserva junto à Secretaria do Sindicato pelo 
telefone (43) 3372-8787.


