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LUCROS DOS BANCOS 
(primeiro semestre 2019)

Itaú ........................................... R$ 13,9 bilhões
Bradesco ................................. R$ 12,7 bilhões
Banco do Brasil ...................... R$ 8,6 bilhões
Santander ................................ R$ 7,1 bilhões

Em busca de lucros cada vez mais 
astronômicos e alheios à situação de 
penúria em que vivem brasileiros e 

brasileiras, os bancos que operam no País 
estão comemorando novos recordes de 
lucratividade. Os balanços referentes ao 
primeiro semestre de 2019 demonstram 
que quatro, das cinco maiores instituições 
financeiras (Banco do Brasil, Itaú, Bradesco 
e Santander) somaram um lucro líquido 
de R$ 42,3 bilhões, com altas taxas de 
rentabilidade.

Atuando na contramão do 
desenvolvimento e alheios à crise que 
assola as camadas mais necessitadas da 
população, os bancos se apoiam em taxas 
de juros mais pesadas do planeta, além de 
cobrar valores elevadíssimos pelas tarifas 
de prestação de serviços e de produtos 
vendidos aos clientes. No Itaú, por 
exemplo, as chamadas receitas secundárias 
cobrem 160,9% das despesas com pessoal, 
enquanto no BB essa relação é de 126% e 
no Santander já está em 198,3%.

E aproveitando essa situação 
confortável, os bancos seguem em frente 
com reestruturações sem fim, apostando 
nas novas tecnologias e em outros meios 
para elevar ainda mais seus ganhos. O 
resultado é a redução do número de postos 
de trabalho na categoria bancária. O Itaú 
já lançou um PDV (Plano de Demissão 
Voluntária), com o qual pretende cortar 
6.900 funcionários e funcionárias, e o BB 
também já anunciou que vai adotar esse 
mesmo procedimento para se adequar à 
tendência do mercado.

“Não bastasse 
a rotatividade, que 
foi responsável 
pela demissão 
de mais de 17 
mil bancárias 
e bancários 
no País entre 
janeiro e junho 
deste ano, com 
planos de desligamento incentivado os 
bancos devem exterminar pelo menos 
mais 10 mil empregos no setor financeiro”, 
avalia o presidente do Sindicato, Felipe 
Pacheco, salientando que com isso o setor 

mais lucrativo 
da sociedade 
brasileira vai 
“contribuir” para o 
aumento da taxa 
de desemprego.

“Infelizmente, 
as instituições 
financeiras não 
adotam qualquer 

política voltada para o crescimento da 
produção, da aceleração da economia 
ou mesmo da geração de empregos. Só 
se preocupam em manter o lucro fácil”, 
finaliza.
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Bradesco Guaporé/10 de Dezembro é TricampeãoBradesco Guaporé/10 de Dezembro é Tricampeão
FUTEBOL SUÍÇO 2019

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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A equipe Itaú 
Arapuk ficou em 
segundo lugar no 
certame deste 
ano

PEC 6/2019 já 
está tramitando 
no Senado

Direitos 
NÃO Caem 
do Céu

Torneio de Truco teve participação de 12 duplas
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Campeões vibram com a conquista 
pela terceira vez do Campeonato 
de Futebol Suíço

Laurito Lira Filho entrega 
troféu a Norberto Lista, o 

goleiro menos vazado

Laurito Lira Filho entrega 
troféu a Norberto Lista, o 

goleiro menos vazado

A equipe Bradesco Guaporé/10 
de Dezembro é Tricampeão do 
Campeonato Bancário de Futebol 

Suíço, organizado pelo Sindicato. Na rodada 
Final, disputada no dia 10 de agosto na AABB, 
em Londrina, a equipe venceu o Itaú Arapuk 
por 2 x 1, conquistando assim em definitivo o 
cobiçado troféu do certame.

O terceiro lugar ficou com o Itaú 109, 
conforme estabelece o Regulamento do 
Campeonato.

Leonardo Decioli, jogador do Bradesco 
Bela Vista do Paraíso, é o artilheiro da 
competição pelo segundo ano consecutivo, 
com 17 gols marcados. E Norberto Lista, que 
além de campeão pelo Bradesco Guaporé/10 

Campeões vibram com a conquista 
pela terceira vez do Campeonato 
de Futebol Suíço

de Dezembro, conquistou o troféu de goleiro 
menos vazado, também pelo segundo ano 
consecutivo.

“Agradecemos a todas as equipes e pessoas 
que participaram do Campeonato de Futebol 
Suíço 2019, mantendo em pé esta tradicional 
competição da categoria, mostrando que 
os bancários são bons de luta e de bola, com 
jogos de alto nível e, o que é mais importante, 
respeito mútuo entre as equipes”, comemora 
Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato e 
membro da coordenação do Campeonato. 

A Câmara dos Deputados aprovou em 
segundo turno na sessão do dia 6 de agosto 
a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 
6/2019, que é a reforma da Previdência 
elaborada pelo governo federal. Por 370 
votos a favor e 134 contrários foi mantido 
o texto-base da matéria, que tem vários 
pontos que dificultarão as aposentadorias 
dos trabalhadores e trabalhadoras e até as 
pensões das viúvas e órfãos.

Na votação dos destaques, os 
parlamentares aliados ao governo 
rejeitaram todos os destaques 
apresentados pela oposição que visavam 
retirar da PEC questões importantes, 
como a forma de cálculo dos benefícios, 
pagamento de pensões às viúvas com 
valor inferior a um salário mínimo e 
outros pontos que prejudicarão a Classe 
Trabalhadora.

Agora, a matéria vai tramitar no Senado, 
onde vai ser analisada pela CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça) e depois ser 
votada em dois turnos pelo Plenário.

Mobilização nacional
No dia 13 de agosto, a CUT e demais 

Centrais Sindicais estão convocando a 
realização de manifestações, paralisações 
e greves em todo o País para pressionar 
os senadores a votar contra a reforma 
da Previdência. “Temos que reagir e 
barrar esse massacre que poderá ser 
feito aos trabalhadores e trabalhadoras, 
dificultando de forma cruel o acesso a uma 
aposentadoria digna. Num País que tem 
mais de 13 milhões de desempregados 
ninguém vai conseguir contribuir por 40 
anos para se aposentar”, ressalta Geraldo 
Fausto dos Santos, diretor da FETEC-CUT/
PR (Federação dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito do Paraná).

Na avaliação de Ceará, a Classe 
Trabalhadora precisa abrir os olhos e se 
conscientizar que essa reforma está sendo 
patrocinada pelos bancos, principais 
interessados em acabar com a Previdência 
pública. “Eles estão de olho nos milhões de 
brasileiros e brasileiras que procurarão os 
planos de previdência privada para garantir 
seu sustento e de suas famílias no futuro, 
porque com as mudanças nas regras atuais 
isso será impossível”.

REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA

 Torneio Bancário de Truco, promovido pelo 
Sindicato no dia 10 de agosto, após a Final do 
Campeonato de Futebol Suíço, foi vencido pela dupla 
Marcos Costa, do Bradesco Tiradentes, e João Polo, 
pai de bancário. Em segundo lugar ficaram Roberto 
Valério e Irineu Barrinuevo, do Bradesco Centro, e a 
dupla classificada na terceira colocação foi Valdemir 
Bibiano do Prado, do Itaú, e seu filho, Felipe.

Irineu, que é diretor do Sindicato e responsável 
pela organização do Torneio, afirma que 12 duplas 
participaram desta animada competição. “O truco é um 
jogo divertido e muito bom para espantar o estresse, 
ideal para os tempos atuais em que o trabalho no 
banco é muito puxado, com metas cada vez mais altas e 
pressões constantes”, resume.

Valdemir Prado e o filho Felipe ficaram 
em terceiro, na foto comBenedito 

Motta, diretor do Sindicato
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Irineu Barrinuevo e Roberto Valério

O diretor do Sindicato Valdemir Prado 
entrega os prêmios aos vice-campeões 
Irineu Barrinuevo e Roberto Valério

Marcos Costa e João Polo, campeões do 
Torneio de Truco, recebem prêmios do 

diretor do Sindicato, Silvio Fontana

Marcos Costa e João Polo, campeões do 
Torneio de Truco, recebem prêmios do 

diretor do Sindicato, Silvio Fontana



4 - VIDA BANCÁRIA

Sindicato mobiliza funcionários
no dia de Luta contra o desmonte
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Tire suas dúvidas sobre 
o PDV na reunião do dia 
22/08 no Sindicato

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br

Saiba MaisSaiba Mais

Contraf-CUT consegue 
garantir Plano de Saúde 
para aposentados

Atendendo solicitação feita pela Contraf-
CUT, em junho, no âmbito do GT (Grupo de 
Trabalho) do Plano de Saúde, a Caixa retirou 
do RH 221 a exigência de contribuição mínima 
de 120 meses para que os empregados e 
empregadas que se aposentam pelo INSS 
possam ter a assistência médica/hospitalar. 
O banco também concordou em não cancelar 
o Saúde Caixa para o aposentado que não se 
recadastrar no período determinado, incluindo 
os filhos maiores de 21 anos, permanentemente 
incapazes, mantendo suspenso o plano até que 
isso seja feito.

Apesar desses avanços, a direção do 
banco continua inflexível em relação a outras 
mudanças nas regras, como é o caso do “casal 
Caixa”. Está mantida a exigência de que o titular 
do Plano seja o de maior remuneração base.

Dirigentes do Sindicato visitaram 
agências do Banco do Brasil no dia 9 
de agosto, Dia Nacional de Luta contra 

a reestruturação, com o objetivo de mobilizar 
os funcionários e funcionárias em defesa do 
banco, do seu papel perante a sociedade e 
dos empregos. De acordo com informações 
repassadas à Comissão de Empresa, essa nova 
etapa do desmonte vai impactar 710 agências 
no País. Dessas, 634 diminuirão de nível, com 
corte de pessoal e redução salarial dos gerentes, 
e 76 terão o nível aumentado.

“A preocupação que temos quanto ao PAQ é 
que há orientações que estão na FAQ, mas não 
estão no Regulamento. E a existência de pontos 
que deixam dúvidas quanto ao andamento 
da readequação de quadros, critérios para 
escolha de remoção dos excessos e o que 
acontecerá com aqueles que não conseguirem 
se reposicionar na carreira para manter cargos e 
salários equivalentes, pois estes também ficarão 
na condição de excedentes nas dependências. 
Existirão oportunidades suficientes para seu 
reposicionamento até o final do pagamento 
do VCP (Vencimento em Caráter Pessoal)”, 
questiona Laurito. Para ele, são dúvidas 
importantes que até agora o Banco do Brasil 
não respondeu, mesmo depois de ser indagado 

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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Lucro cresce no  
primeiro semestre e 
vai a R$ 8,6 bilhões

Apostando na receita dos concorrentes 
privados, o Banco do Brasil obteve lucro 
líquido de R$ 8,679 bilhões no primeiro 
semestre de 2019, valor que representa 
crescimento de 38,5% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. A rentabilidade 
ficou em 14,9%. De acordo com o balanço, 
nos últimos 12 meses, o BB reduziu 1.507 
postos de trabalho, e chegou a 96.168 
funcionários. Apenas nos últimos três meses 
foram fechados 399 postos de trabalho, 
além do fechamento de 48 unidades em um 
ano.

Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato, na 
entrega do jornal O Espelho a funcionária do 

BB em Londrina
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Para auxiliar os bancários e bancárias do 
Itaú que estão em dúvidas em relação ao PDV 
(Programa de Desligamento Voluntário), 
lançado pelo banco no final de julho, o Sindicato 
vai realizar uma reunião no dia 22 de agosto, 
às 18h30, na Sede Administrativa. Dirigentes 
do Sindicato e a assessoria jurídica estarão 
presentes para explicar as regras, apontar riscos 
e vantagens desse PDV.

Edvaldo Zanutto, diretor do Sindicato lembra 
que o movimento sindical não participou de 
reunião com o Itaú sobre esse processo de 
redução do quadro e não apoia de forma alguma 
qualquer tipo de corte de funcionários. “Nossa 
luta é pela manutenção dos postos de trabalho 
e por mais contratações, o que é necessário para 
melhorar as condições de trabalho nas agências”, 
explica. Segundo Edvaldo, a adesão ao PDV é 
uma opção individual, cabendo aos elegíveis 
analisar bem o que está sendo oferecido.

pela Comissão de Empresa em reunião 
realizada antes da Conferência Nacional 
dos Funcionários. O prazo para o pedido de 
desligamento e remoções se encerrará no dia 
14 de agosto.


