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LUCROS SÃO ESCANDALOSOS
Juntos, os quatro dos maiores bancos do País somaram 
R$ 64,26 bilhões de lucro líquido em apenas nove meses
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NAS ALTURAS

Com a aposta 
no atendimento 

digital e nas 
tarifas caras,  

bancos fazem a 
farra 

Mês dedicado à 
conscientização 
sobre o câncer de 
próstata
e a diabetes

 Novembro Azul 

Sem ter qualquer problema de 
consciência ou mesmo se preocupar 
com o que significa para a sociedade 

tamanha ganância, os bancos que operam 
no Brasil estão apresentando lucros 
mirabolantes. Basta ver os balanços 
referentes ao terceiro trimestre deste ano. 
Juntos, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e 
Santander obtiveram lucro líquido de R$ 
64,26 bilhões entre janeiro e setembro de 
2019. Esse valor representa um crescimento 
de 52% na comparação com o que foi 
apurado no primeiro semestre deste ano, 
quando esses quatro bancos tiveram juntos 
um lucro de R$ 42,3 bilhões. A continuar 
nesse patamar, eles vão ultrapassar a casa 
dos R$ 100 bilhões de lucro líquido no final do 
quarto trimestre, justificando os altos índices 

da miséria e do desemprego que estão se 
alastrando pela população brasileira graças 
à enorme concentração de renda 
existente no País.

O Itaú é um claro exemplo 
dessa ganância desmedida. 
Mesmo com o lucro de R$ 21,067 
bilhões entre janeiro e setembro 
de 2019, já anunciou que até o 
final do ano terá fechado 400 
agências. Até lá, o banco pretende 
concluir também o processo de enxugamento 
do quadro de pessoal, com o corte de 4.000 
postos de trabalho neste ano. De acordo com 
o balanço, o Itaú consegue cobrir 143% dos 
gastos com a folha de pagamento somente 
com o que arrecada com as chamadas receitas 
secundárias (tarifas e prestação de serviços).

Da mesma forma como anunciou o Itaú, o 
Bradesco, que chegou ao terceiro trimestre com 
um lucro líquido de R$ 19,2 bilhões, também vai 
reduzir sua rede de agências físicas, apostando 
no atendimento digital para cortar gastos 

operacionais. No BB, os investimentos 
em novas tecnologias está levando 
ao corte de funções nas agências e 
às remoções compulsórias. Mesmo 
com menos pessoal no atendimento 
presencial, as tarifas tiveram alta e 
contribuíram de forma significativa 
para a obtenção do lucro de R$ 13,2 
bilhões em apenas nove meses.

E o Santander tem o Brasil como sua maior 
fonte de lucratividade. A filial brasileira do 
grupo espanhol apresentou lucro líquido de 
R$ 10,8 bilhões entre janeiro e setembro 
deste ano e com isso mantém a liderança no 
computo do resultado global da holding, com 
29% de participação.
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Seu voto é fundamental 
para salvar a Cassi

CEE destaca defesa 
do banco público na 
mesa permanente

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

Saiba MaisSaiba Mais
No período de 18 a 28 de novembro, 

os associados da Cassi, caixa de 
assistência dos funcionários do 

Banco do Brasil, estarão participando da 
Consulta ao Corpo Social sobre a proposta 
de reforma estatutária construída em 
conjunto com os diretores, conselheiros e as 
entidades representativas. “Felizmente foram 
definidos os termos que trazem melhorias 
aos associados, alterando pontos que foram 
questionados pelos funcionários na votação 
anterior, resultando na falta do quórum de 2/3 
para aprovar a proposta. Agora precisamos do 
maior número de votos para afastar os riscos 
de ver a carteira do plano de associados ser 
entregue ao mercado, jogando por terra tudo 
o que foi conquistado durante décadas”, alerta 
Ivaí Lopes Barroso, presidente do Sindicato de 
Cornélio Procópio.

Segundo Ivaí, os Sindicatos estarão 
distribuindo nos próximos dias a Edição 
Especial do boletim O Espelho com o 
detalhamento da proposta para a Cassi 
e outros materiais com importantes 
informações sobre as principais mudanças no 
Estatuto.

- aporte pelo BB de aproximadamente R$ 450,9 
milhões referente ao GDI (Grupo de Dependentes 
Indiretos)

- participação do banco, enquanto patrocinador, 
no custeio com 4,5% sobre a folha de pagamento 
dos associados, além de 3% por dependente de 
funcionário da ativa (até três dependentes), mais 10% 
sobre as contribuições dos titulares e dependentes dos 
funcionários da ativa a título de taxa de administração

- A contribuição mensal será de 4% sobre os 
proventos ou aposentadorias/benefícios  para o 
associado. Contando o valor pago por dependente a 
contribuição não excederá à 7,5% dos proventos ou 
aposentadorias/benefícios.

- contribuição do associado por dependente varia 
em percentuais conforme a situação do titular 
(ativo, aposentado ou pensionista) e o número de 
dependentes

- manutenção das competências do Corpo Social, bem 
como do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal

Principais pontos da proposta

Os Sindicatos do Vida Bancária apoiam 
Rita Serrano, candidata à reeleição 
para representante dos empregados no 
Conselho de Administração da Caixa 
Econômica Federal. A votação ocorrerá 
entre os dias 18 e 22 de novembro e entre 
os 191 candidatos inscritos é preciso 
analisar bem quem está mais preparado 
para defender com firmeza os direitos 
dos empregados. A votação será feita pela 
intranet do banco: eleicaoca.caixa, usando 
sua matrícula e senha. Vote consciente, 
vote em Rita Serrano para o CA da Caixa.

Vote Rita Serrano 
para o CA da Caixa

Representantes dos empregados da Caixa 
Econômica Federal na Comissão Paritária da 
Promoção por Mérito definiram os critérios 
para aplicação da promoção por mérito 
ano-base 2019. O modelo aprovado prevê 
pontuação máxima de 70 pontos. Receberá o 
delta quem atingir 40 pontos.

Os critérios objetivos foram distribuídos 
da seguinte forma: 20 pontos pela conclusão 
dos três cursos previstos no Conquiste da 
unidade, 5 pontos para o PCMSO (Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional) 
realizado (não pode estar vencido) e outros 15 
pontos para a frequência medida pelo Sipon 
(Sistema de Ponto Eletrônico ).

Foi decidido ainda que o empregado 
poderá alcançar até 10 pontos extras por meio 
de iniciativas de autodesenvolvimento. Cada 
curso feito e registrado no Siged dará direito a 
dois pontos limitados a 10. O sistema também 
considera critérios subjetivos, que garantem 
até 20 pontos referentes à nota consolidada 
na avaliação de competências de 2019.

Dia 15/11 tem debate na CliniCassi em 
Londrina sobre as mudanças estatutárias
A unidade da CliniCassi em Londrina 
vai promover no dia 15 de novembro, 
às 15h00, um debate para os associados 
e associados sobre a nova proposta de 
Estatuto da caixa de assistência dos 
funcionários do Banco do Brasil. É uma 

ótima oportunidade para quem ainda tem 
dúvidas sobre os avanços conseguidos e o 
que vai mudar nesta reforma estatutária 
da Cassi. Compareça!
A CliniCassi está localizada na Rua Borba 
Gato, 976, na Vila Ipiranga.



NOVEMBRO 2019 -3

“O País precisa 
de investimentos 

na produção e 
na geração de 

empregos”

Pacote do governo federal retira 
recursos da educação e da saúde

POLÍTICA ANTISSOCIAL

Banco pretende 
fechar  10% das 
agências em 2020

Meta é encerrar atividades de 400 agências este ano

O pacote de maldades lançado pelo 
governo federal no dia 5 de novembro 
demonstra a sua falta de preocupação 

com as políticas sociais e de desrespeito com 
os direitos dos trabalhadores, neste caso, em 
relação aos servidores públicos 
federais, estaduais e municipais. O 
chamado de “Plano Mais Brasil”, é 
composto por três PECs (Propostas 
de Emendas Constitucionais): a 
Emergencial, a de Fundos Públicos 
e a do Pacto Federativo

 As medidas criam gatilhos 
para impedir a União, estados e 
municípios de fazer novos investimentos, tal 
qual a PEC do Teto dos Gastos, autorizam a 
redução de jornadas e salários de servidores 
públicos, acabam com as promoções e vetam 
os reajustes de benefícios sociais com base 
na inflação. Um dos pontos mais perversos 
desse pacote é a desvinculação dos recursos 
destinados à saúde e à educação. Com isso, o 
governo federal, assim como governadores e 

prefeitos não mais serão obrigados a destinar 
um percentual mínimo dos orçamentos para 
estas áreas, podendo compensar os valores 
com gastos em outras.

Tem ainda a incorporação de municípios 
com menos de 5 mil habitantes 
e mais pobres pelos maiores 
da própria região, revertendo 
o desmembramento feito 
há décadas sem qualquer 
planejamento.

Para Carlos Roberto de Freitas, 
presidente do Sindicato de Arapoti, 
esse pacote está fora da realidade 

do País. “Precisamos de investimentos 
no aumento da produção e na geração de 
empregos. Sem isso, vamos continuar vivendo 
com altos índices de desemprego e vendo a 
miséria crescer sem poder fazer nada, porque 
o governo só se preocupa em resolver o 
problema da dívida pública”, critica Carlos, 
lembrando que a política econômica do País é 
elaborada pelo banqueiro Paulo Guedes.

O presidente do Bradesco, Octavio de 
Lazari, anunciou o fechamento de 450 
agências do banco até o final de 2020, com 
a justificativa de que é preciso melhorar 
suas despesas operacionais. Essa medida 
surge logo após o banco divulgar o 
lucro de R$ 19,2 bilhões entre janeiro e 
setembro de 2019 e o encerramento de 
mais um PDV (Programa de Demissão 
Voluntária), com o qual foram desligados 
mais de 3 mil funcionários.

Até o mês de dezembro, 50 agências 
foram fechadas e a meta é encerrar as 
atividades de mais 100 unidades ainda 
este ano. Para 2020, o Bradesco pretende 
fazer o mesmo com outras 300 agências 
no País, reduzindo sensivelmente os 
pontos de atendimento bancário.

Preocupada com essa situação, a 
Contraf-CUT (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) 
já enviou ofício ao banco solicitando 
informações sobre o fechamento de 
agências e o destino dos bancários e o 
agendamento de reunião para tratar 
do assunto. “Não podemos admitir que 
seja feito um processo radical desse sem 
que haja negociação com o movimento 
sindical. São centenas de empregos em 
risco, além dos problemas com condições 
de trabalho que estão deixando a 
desejar e precisam ser revistas”, avalia 
José Roberto Brasileiro, presidente do 
Sindicato de Apucarana.

A meta do Itaú é concluir o processo de 
fechamento de 400 agências no Brasil até o final 
de 2019. No dia 5 de novembro, o presidente 
do banco, Fernando Bracher, afirmou que 
nesta primeira etapa estão sendo encerradas 
as atividades nas agências com menos de 500 
metros de distância, mas que “o estoque dessas 
unidades está se esgotando” o que vai requerer 
uma análise mais aprofundada no futuro para 

reduzir ainda mais a rede de atendimento.
De acordo com ele, cerca de 200 agências 

serão fechadas neste quarto trimestre, o que 
deve resultar numa economia de R$ 300 milhões 
ao ano. Esse processo será complementado 
com o corte de aproximadamente 4 mil 
postos de trabalho que está sendo feito pelo 
Itaú por meio de mais um PDV (Programa de 
Desligamento Voluntário).

O balanço do terceito trimestre deste ano 
demonstra que em 12 meses o banco fechou 201 
agências físicas e abriu 23 digitais. A intenção é 
investir em novas tecnologias e fazer com que 
os próprios clientes façam suas transações 
bancárias sem precisar de atendimento 
presencial, reduzindo de forma significativa 
custos operacionais para, consequentemente, 
ampliar ainda mais os lucros.
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EXPEDIENTE VIDA BANCÁRIA 

Campanha Natal Sem Fome recolhe 
doações para famílias carentes
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LONDRINA

Família Bancária se reúne em 
Festa na Associação Banestado

Contraf/Instituto 
Fenae oferecem 
novos cursos

• CPA 10
• CPA 20
• CEA
• CA 600
• Bancos Públicos no Brasil
• FBB 200
• Introdução ao Mundo dos Vinhos
• MasterMind: “Desenvolvendo uma 
mente poderosa”
• Inglês Básico
• Cozinha Básica
• Como falar bem em público
• Como fazer cerveja
• Oratória
• Sobremesas para Confeitaria Básica
• Cozinha Criativa
• Espanhol Básico
• Investimento Inteligente
• Escrita Criativa
• FBB150
• Matemática Financeira com o uso da 
HP12C na prática

LISTA DE CURSOS OFERTADOS

ATENÇÃO

A parceria 
entre a 
C o n t r a f - C U T 
(Confederação 
Nacional dos 
Trabalhadores 
do Ramo 
F i n a n c e i r o ) 
e o Instituto 
Fenae de Responsabilidade Social abriu 
novos cursos na modalidade EaD (Ensino 
à Distância) para bancários e bancárias 
filiados aos Sindicatos do Vida Bancária. 
Além de proporcionar a ampliação da 
qualificação profissional da categoria 
gratuitamente, são oferecidos cursos 
para desenvolver hobbies, como a  escrita 
criativa.

Para se inscrever bastar entrar em 
contato com o seu Sindicato e fazer o 
cadastro no sistema do Instituto Fenae. 
Depois você receberá um e-mail para 
finalizar a matrícula e estudar em até dois 
cursos simultaneamente. Aproveite!

O Sindicato de Londrina está fazendo a Campanha Natal Sem 
Fome 2019, com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis 
para famílias carentes. Para participar basta deixar as doações de 
produtos nas agências que serão recolhidos até o dia 20 de dezembro.

Os alimentos serão entregues a famílias carentes do Jardim Novo Bandeirantes e do 
Conjunto União da Vitória, em Londrina. Colabore com esta corrente de solidariedade!

Com a participação de 
cerca de 700 pessoas, 
foi realizada no dia 10 

de novembro, na Associação 
Banestado, a Festa da Família 
Bancária, confraternização 
organizada pelo Sindicato de 
Londrina para promover a 
interação da categoria. Além do 
delicioso almoço, teve, chopp e 
refrigerante à vontade, picolés 
e atividades recreativas para as 
crianças.

Valdecir Cenali, secretário 
de Administração do 
Sindicato de Londrina afirma que devido 
ao sucesso o evento terá nova edição no 
próximo ano.  “Foi uma festa na qual os 

Cerca  de 700 bancários e seus 
familiares participaram do 
evento do Sindicato de Londrina

Cerca  de 700 bancários e seus 
familiares participaram do 
evento do Sindicato de Londrina

Diversas atividades foram 
disponibilizadas para as crianças 

Diversas atividades foram 
disponibilizadas para as crianças 

bancários puderam desfrutar de um dia 
muito alegre com sua família, quebrando a 
rotina pesada do trabalho no banco. Por 
isso, no ano que vem vai ter mais”, avisa.


