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Lucro dos bancos
passa de R$ 108 bi
em 2019

PARASITANDO

A receita é sempre a mesma: juros altos, tarifas cada vez mais 
caras e um número cada vez menor de bancários nas agências 
resultam em novos recordes de lucratividade. Foi assim que em 

2019 os cinco maiores bancos do País (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa 
Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander) conseguiram juntos um 
lucro líquido de R$ 108 bilhões.

Esse resultado representa um crescimento de 25,6% em comparação 
aos R$ 86 bilhões obtidos por essas instituições financeiras em 2018, 
demonstrando, sem sombra de dúvidas, que a crise passa muito longe 
desse setor.

Enquanto a digitalização de serviços avança e o quadro de funcionários 
é reduzido, bem como o número de agências físicas, as chamadas receitas 
secundárias crescem assustadoramente às custas de tarifas cada vez mais 
caras cobradas pelas operações e produtos bancários.  No Santander, por 
exemplo, essas receitas cobrem 196,8% das despesas com pessoal. Se 
não bastasse isso, em 2019 o banco fechou 193 postos de trabalho, mas 
mesmo assim abriu 45 novas agências no País. No Bradesco, o balanço 
demonstra que houve corte de 1.269 empregos na categoria em 12 
meses, além do fechamento de 139 agências no período.

O presidente do Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco, afirma 
que é neste cenário de contrastes que ocorrerá as negociações da 
CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), levando em conta ainda as 
mudanças na legislação trabalhista patrocinadas pelos próprios bancos. 
“A prioridade de luta deste ano é a manutenção dos postos de trabalho, 
mas também precisamos buscar a redução das metas e combater o 
assédio moral, prática nociva à saúde dos bancários e bancárias e 
responsável pelo grande número de afastamentos registrados nos 
últimos tempos”, aponta. 

Campanha 
destaca a 
prevenção do 
câncer colorretal
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MPT acolhe denúncia 
contra demissões de PCDs

Sindicato convoca 
empregados 
contemplados em 
ação da 7ª e 8ª horas

Funcef apresenta 
aumento no déficit 
no balanço de 2019

O Sindicato de Cornélio Procópio está 
convocando os empregados e empregadas 
da Caixa Econômica Federal que atuavam 
na base territorial da entidade em 2012 
para que atualizem seu cadastro no 
sentido de receber os valores referente à 
ação da 7ª e 8ª horas.

Se você trabalhou neste período na 
Região de Cornélio entre em contato com 
a Secretaria do Sindicato pelo telefone 
(43) 3524-2120.

Segundo Ivaí Lopes Barroso, presidente 
do Sindicato de Cornélio Procópio, esta 
ação foi deferida pela Justiça do Trabalho 
e já está em fase de execução. “Essa é 
uma importante vitória da organização 
da categoria em torno do Sindicato, que 
continua cumprindo seu papel de não 
medir esforços para defender direitos dos 
bancários e bancárias sempre que estes 
forem negados ou ameaçados”, ressalta 
Ivaí.

Para acessar a ação do Sindicato de 
Cornélio Procópio sobre os reflexos da 
7ª e 8ª horas na remuneração utilize 
o seguinte número do processo: 
0001174.65.2012.5.09.0093.

A Funcef apresentou um déficit 
acumulado nos planos de benefício no 
valor de R$ 6,447 bilhões entre janeiro a 
novembro de 2019, agravando a situação 
dos participantes. Após equacionar os 
R$ 5,4 bilhões negativos em 2016, a 
Fundação de previdência complementar 
dos empregados da Caixa Econômica 
Federal conseguiu acumular, só no ano 
de 2017, R$ 6,5 bilhões de déficit. Em 
2018, o resultado foi positivo, ficando 
em R$ 1,3 bilhão, o que levou o déficit 
acumulado a cair para R$ 5,2 bilhões. 
Apesar disso, em 2019 o rombo nos 
planos de benefícios aumentou para R$ 
6,4 bilhões.

CORNÉLIO PROCÓPIO

O MPT (Ministério Público do Trabalho) 
acolheu denúncia apresentada pela 
Contraf-CUT, contra a Caixa Econômica 

Federal) pela demissão de PCDs (pessoas com 
deficiência) em período de experiência em todo o 
País. O desligamento demonstra a forma como a 
direção do banco e seus gestores estão tratando 
estes trabalhadores.

Além das demissões, a Contraf-CUT 
também encaminhou ao MPT denúncias sobre 
situações humilhantes às quais os PCDs têm sido 
submetidos no ambiente de trabalho.

Essa política adotada em relação aos 
funcionários com necessidades especiais já 
rendeu ao banco a condenação pela 9ª Vara 
da Justiça do Trabalho de Brasília. O juiz Acelio 
Ricardo Vales Leite, determinou a inclusão de um 
empregado e seus dependentes no Saúde Caixa. 
Este direito vem sendo negado pelo banco para 
os empregados e empregadas PCDs aprovados 
em concurso público, contrariando o que está 
previsto em Edital.

Lucro – A Caixa obteve lucro líquido de R$ 
21,057 bilhões em 2019, o que representa um 
crescimento de 103,3% em relação ao ano anterior. 
Esse resultado foi impulsionado, principalmente, 
pela evolução de 31% no Resultado Bruto de 
Intermediação Financeira, impactado pela 
variação de 51% nas receitas de títulos e valores 
mobiliários, decorrente do lucro com a venda de 
ações da Petrobrás e títulos públicos, e, também, 
pela redução de 27,9% nas despesas de PDD 
(provisões para devedores duvidosos).

Apesar desse excelente desempenho, 
a diretoria da Caixa mantém a política de 
desmonte e, mesmo tendo contra si uma liminar 
suspendendo a reestruturação, já anunciou um 
dimensionamento da rede executiva de habitação 
e nova mensuração de resultados da rede de 
varejo.

Ex-dirigentes do Sindicato 
de Apucarana participaram 

do Dia de Luta (13/02)  em 
Defesa da Caixa 
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CCV fecha acordo 
de ex-bancária do 
Itaú de Jaguariaíva
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Reestruturação é tema de 
reunião na agência de Arapoti 

Funcionários 
recebem PLR na 
data final, 3/03

O Itaú Unibanco é o único grande banco que 
não atendeu à solicitação feita pela Contraf-CUT 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro) para que fosse feita a 
antecipação do pagamento da segunda parcela 
da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) 
aos funcionários. O banco vai fazer o crédito 
deste direito no dia 3 de março, último dia de 
prazo estabelecido (Convenção Coletiva de 
Trabalho) da categoria bancária.

Com um lucro líquido de R$ 28,363 bilhões 
em 2019, o que representa crescimento de 
10,2% na comparação com o ano anterior, o 
banco vai pagar o valor máximo da PLR, o que 
equivale a 2,2 salários com teto de R$ 29.000,77 
mais a parcela adicional, que tem como teto 
o valor de R$ 4.914,59. Desse total deve ser 
descontado o que já foi pago em setembro de 
2019.

Os bancários e bancárias do Itaú Unibanco 
também vão receber no dia 3/03 a diferença 
da PCR (Participação Complementar nos 
Resultados) referente à rentabilidade 
recorrente sobre o patrimônio líquido médio 
(ROE), que atingiu 23%. “Nas negociações 
específicas deste ano vamos cobrar do Itaú 
uma participação maior nos lucros, tendo em 
vista o empenho dos funcionários para cumprir 
metas cada vez mais altas, além, é claro desse 
lucro bilionário obtido pelo banco”, adianta 
Damião Rodrigues, presidente do Sindicato de 
Apucarana.

Carlos Roberto de Freitas, 
presidente do Sindicato 
de Arapoti, discutiu a 
reestruturação com funcionários 
do BB no dia 27/02

A CCV (Comissão de Conciliação 
Voluntária) do Sindicato de Arapoti 
com o Itaú Unibanco fechou no 
dia 12 de fevereiro acordo da ex-
bancária Ana Maria Barros Pereira, 
que aderiu ao PDV (Programa de 
Demissão Voluntária) aberto pelo 
banco. Ana Maria, que trabalhava na 
agência de Jaguariaíva, recebeu os 
valores correspondentes a pendências 
trabalhistas que tinha com o Itaú.

Para impedir prejuízos aos 
funcionários e o aprofundamento 
do desmonte nos bancos públicos, 

a Contraf-CUT (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores no Ramo Financeiro) 
convocou manifestações no dia 27 de 
fevereiro contra as reestruturações. 
Em Arapoti, o Sindicato se reuniu com 
funcionários do Banco do Brasil para 
discutir a redução das gratificações de 
funções e suas implicações na carreira 
profissional.

Carlos Roberto de Freitas, presidente 
do Sindicato de Arapoti, afirma que 
as medidas tomadas pela direção do 
banco agora estão focadas no corte da 

remuneração, extinção de cargos e outras 
mudanças na vida funcional.

“Ao contrário do que discursa a diretoria 
do BB, essa reestruturação vai trazer 
prejuízos aos funcionários, já que a maioria 
tem gratificação de função e vai ter corte na 
remuneração. O pior é que além da redução 
do VR (Valor de Referência) vai ser pago 
um valor menor de PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados), sem falar nos reflexos 
no FGTS, 13º salário e em outros direitos”, 
aponta.

José Ubiraci de Oliveira e Walter Carlos 
da Costa, diretores do Sindicato de 
Arapoti, com a ex-bancária do Itaú, 

Ana Maria Barros Pereira

José Ubiraci de Oliveira e Walter Carlos 
da Costa, diretores do Sindicato de 
Arapoti, com a ex-bancária do Itaú, 

Ana Maria Barros Pereira
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Comissão de Saúde da Mulher 
planeja atividades para 2020

Assembleia aprova 
alterações estatutárias

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada 
no dia (19/02), na Sede Administrativa, bancários 
e bancárias presentes aprovaram as alterações no 
Estatuto do Sindicato de Londrina. Entre outras 
mudanças está a ampliação da base de representação 
de trabalhadores que atuam no sistema financeiro, 
inclusão o município de Tamarana no seu território 
de atuação, alteração de três para quatro anos no 
mandato do Sistema Diretivo e novas regras para o 
processo de eleição da Comissão Eleitoral.

Na ocasião também foram aprovados 
remanejamentos na Diretoria Executiva da entidade.

LONDRINA

Contraf-CUT consegue 
canal de atendimento 
para bancárias vítimas 
de violência

Por meio do Comando Nacional dos 
Bancários, a Contraf-CUT (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro) conseguiu o compromisso da 
Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) 
no sentido de firmar acordo criando um 
canal específico para atender as mulheres 
bancárias vítimas de violência. Esta 
proposta vinha sendo cobrada há um ano 
pela categoria, mas na rodada de negociação 
realizada no dia 19 de fevereiro, em São 
Paulo, os representantes dos bancos 
aceitaram colocá-la em prática.

Rosemari Zanin, diretora do Sindicato de 
Apucarana, afirma que apesar de os bancos 
terem aceito esse compromisso, ainda é 
preciso definir detalhes da proposta para 
assegurar o atendimento adequado em todo 
o País. “A bancária também é vítima da 
violência doméstica, que somada às pressões 
do dia a dia no trabalho afetam de forma 
acentuada sua produtividade, bem como sua 
saúde física e mental”, salienta.

A Fenaban deve apresentar ao Comando 
Nacional dos Bancários sua proposta para 
o canal de atendimento às mulheres em 
reunião agendada para o dia 11 de março. 
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As alterações estatutárias 
foram aprovadas por 

unanimidade

As alterações estatutárias 
foram aprovadas por 

unanimidade

Integrantes da Comissão da Saúde da 
Mulher se reuniram na quinta-feira 
(27/02), na sede do Sindicato de Londrina, 

com o objetivo de fazer o planejamento de 
atividades de 2020. A Comissão faz parte 
do Conselho Municipal de Saúde e tem 
em sua formação representantes do poder 
público, de prestadores de serviços e dos 
usuários.

Segundo Eunice Miyamoto, secretária de 
Saúde do Sindicato de Londrina e secretária 

da Mulher Trabalhadora da CUT Paraná, 
na reunião foram discutidas propostas de 
novas políticas públicas voltadas para a 
mulher e o encaminhamento dos projetos 
que ainda não foram implementados 
pelo município. “O objetivo é ampliar o 
atendimento prestado à mulher não só em 
relação a problemas da saúde física, mas 
também psicológica, levando em conta 
os vários tipos de violência existentes na 
sociedade que afetam as mulheres“, relata. 

A Co missão de Saúde 
da Mulher é formada por 

representantes de diversos 
segmentos da sociedade


