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NAS ALTURAS

Bancos usam PDDs
para esconder lucro real
Balanços do terceiro trimestre escamoteiam ganhos
exorbitantes do setor em meio à pandemia da Covid-19

E

nquanto muitos setores da economia se adaptam à crise mundial provocada
pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), com o fechamento das
portas, redução de funcionários e busca de subsídios do governo para
continuar produzindo, os bancos que operam no País riem à toa, ampliando seus
ganhos. Os balanços referentes ao terceiro trimestre deste ano demonstram
recuos nos lucros, mas ao mesmo tempo o que se vê é um aumento exagerado
nas PDDs (Provisões para Devedores Duvidosos), recurso fiscal muito utilizado
pelas instituições financeiras para escamotear o resultado real.
Juntos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander obtiveram lucro líquido de
45,8 bilhões entre janeiro e setembro de 2020. Neste mesmo período de 2019,
a soma dos ganhos deles totalizou R$ 64,26 bilhões, apontando uma diferença
de 40%, que se justifica pelo aumento das PDDs. No Itaú, essas reservas
tiveram um crescimento de 74,8% em comparação com o valor provisionado
ano passado e no Bradesco a alta foi de 68,9%, conforme demonstram os
balanços.
Ao mesmo tempo em que comemoram os ganhos fáceis, os bancos
privados estão promovendo novas reestruturações com o fechamento
de agências e demissões em massa. Segundo dados do Caged (Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério da Economia, entre
janeiro e agosto deste ano o setor financeiro dispensou 12.794 bancários e
bancárias. Neste período foram feitas 11.405 contratações, o que resultou
no fechamento de 1.389 postos de trabalho no setor.
O presidente do Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco, afirma que as
demissões representam uma quebra do compromisso firmado em março
entre o Comando Nacional dos Bancários e a Fenaban (Federação Nacional
dos Bancos). Os bancos haviam se comprometido a não demitir
durante a pandemia, mas não demorou muito e os cortes
surgiram, primeiro com o Santander, depois com o Itaú e,
agora, com o Bradesco, que já dispensou mais de 2 mil
funcionários nas últimas semanas. “Não tem justificativa
o setor mais lucrativo do País apostar na redução de
pessoal para ampliar ainda mais seus lucros. Isso só
faz aumentar ainda mais o desemprego e em nada
contribui para que possamos superar as dificuldades
provocadas pela pandemia”, critica.
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Sindicato de Cornélio Procópio
ganha ação da 7ª e 8ª horas

O

Sindicato de Cornélio Procópio
ganhou a ação ajuizada na Justiça do
Trabalho contra o Banco do Brasil
requerendo o pagamento aos funcionários
lotados no cargo de Assistente
de
Negócios/Assistente
A,
com jornada de trabalho de
oito horas, o pagamento como
extras a 7ª e 8ª horas. A ação
foi proposta em 2012 já se
encontra em fase de execução
e agora o Sindicato precisa
juntar no processo o nome dos
funcionários que atuaram no BB na base
territorial da entidade no período posterior
a 4/07/2007.
De acordo com o funcionário do
Sindicato de Cornélio Procópio, Aparecido
Carlos Fernandes (Chico), para facilitar o
encontro dos substituídos nesta ação está
disponibilizado na internet o link https://

forms.gle/HGwA26NbH2JDbbFs8
para
que os funcionários possam se cadastrar e
receber seus direitos.
“Como já se passaram mais de oito anos
do ingresso dessa ação na
Justiça do Trabalho, muitos
funcionários e funcionárias do
Banco do Brasil já se mudaram
da Região de Cornélio Procópio
e outros podem ter falecido,
mas é importante encontrarmos
todos que atuaram no cargo
de Assistente de Negócios/
Assistente A para que eles ou seus herdeiros
possam ser contemplados nesta ação”,
explica Aparecido, lembrando que o prazo
para apresentar os nomes dos substituídos
termina no dia 30 de novembro.
Para mais informações entre em contato
com o Sindicato pelo telefone no (43) 35242120.

Ação abrange quem
trabalhou no Banco
do Brasil na base de
Cornélio Procópio
após 4/07/2007

Novo PDV busca adesão de 7,2 mil empregados
A Caixa Econômica Federal lançou no
dia 9 de novembro o PDV (Programa de
Desligamento Voluntário), com o objetivo
de atingir a adesão de 7.200 empregados e
empregadas. Segundo informou a direção
do banco, essa medida é uma adequação à
Emenda Constitucional nº 103, da reforma
da Previdência, que prevê a extinção do
vínculo empregatício de empregados de
empresas públicas que se aposentarem

As adesões podem ser feitas até 20 de
novembro e os desligamentos acontecerão
entre 23 de novembro e 31 de dezembro. A
Caixa vai pagar aos que aderirem ao PDV
um incentivo financeiro equivalente a 9,5
Remunerações Base (RB).

Saiba Mais
Leia estas e mais informações no endereço
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Sindicato de Arapoti recebe
visita do novo Regional
O Sindicato de Arapoti recebeu a visita (foto), no dia 4
de novembro, do novo superintendente Regional da Caixa
Econômica Federal de Ponta Grossa, Leandro Henrique
Faustin. Ele estava acompanhado do gerente geral da agência
de Arapoti, Leandro Barszcz.
“Esta visita abre caminho para dialogar com o banco a
falta de pessoal e a sobrecarga de serviços nas unidades,
problemas pontuais que precisam de soluções urgentes
para garantir condições de trabalho e de atendimento nas
unidades da Caixa. Contamos com o empenho do Regional
para resolver essas demandas”, salienta Carlos Roberto de
Freitas, presidente do Sindicato de Arapoti.

Eleitos representantes
do BB e delegados
sindicais da Caixa
Funcionários do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal, lotados na
base territorial do Sindicato de Londrina,
elegeram entre os dias 27 e 30 de outubro,
respectivamente, representantes sindicais
de base e delegados sindicais. Os eleitos
iniciaram o mandato, com duração de um
ano, no dia 9 de novembro.
No BB, os cinco representantes
atuarão em conjunto com o Sindicato
para toda a base. Na Caixa, as unidades e
departamentos elegeram seus próprios
delegados sindicais. Veja abaixo a relação
d@s eleit@s:
Representantes sindicais de base BB
Representante sindical

Lotação

Clodoaldo E. Mergulhão
Denis Carlos dos Santos
Emanuel Grubisich Monteiro
Marcos Antonio Bueno
Rodrigo Neppel Coutinho

Santa C. do Pavão
Bela V. do Paraíso
Rua Mato Grosso
Sertanópolis
Emp. Igapó

Delegados sindicais Caixa
Delegad@

Lotação

Alexandro J. F. Pinheiro
Claudia Fernandes dos Reis
Daniel Lisandro Alexius
Eliete Quina
Gilberto Katsushiro Kami
Janaina G. da Silva Kami
Jorge Luiz T. de Aquino
José Roberto Passini
Leandro R. L. Capelari
Marcelo R. da Fonseca
Marco Antonio de Araújo
Marco Aurélio M. Tavares
Meire Farias Maschio
Plínio da Silva
Sidney Dias de Faria
Solange Reis Nunes Cambé
Vinícius Wilson V. Paesani

Sertanópolis
Ag. Londrina
PAB Fórum
GIRET
Av. Inglaterra
Ouro Verde
San Remo
Madre Leônia
P.M. Londrina
Catuaí
Rolândia
REGOV-LD
REJUR-LD
Igapó
GIHAB-LD
Nova Londres
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Dirigentes do Sindicato de
Arapoti paralisaram a agência
de Wenceslau Braz

Faixa no protesto em
Cornélio Procópio denuncia
demissões no Bradesco

Sindicatos cobram
fim das demissões

D

irigentes dos Sindicatos de
Arapoti, Cornélio Procópio e de
Londrina participaram do Dia
Nacional de Luta Contra as Demissões no
Bradesco, convocado pela COE (Comissão
de Organização dos Empregados) no dia
29 de outubro. Foram paralisadas agências
e denunciada a falta de responsabilidade
social do banco que obteve lucro líquido de
R$ 12,6 bilhões entre janeiro e setembro
deste ano, mas, mesmo assim, dispensou
mais de 2.000 bancários e bancárias no
País nas últimas semanas.

“O Bradesco quer
reduzir ainda mais as
despesas operacionais
às custas da exploração
dos funcionários e dos
clientes.
Enquanto
enxuga ainda mais o
quadro, aumenta as metas a serem atingidas
e a sobrecarga de serviços para os que ficam,
precarizando o atendimento nas agências”,
critica Valdecir Cenali, diretor do Sindicato de
Londrina e representante do Vida Bancária na
COE Bradesco.

COE cobra respostas sobre boatos
de reestruturação no banco
A COE (Comissão de Organização dos
Empregados) do Itaú participou de reunião
no dia 28 de outubro com o banco para
discutir as demissões e obter informações
sobre boatos de uma nova reestruturação
a ser lançada. Segundo os representantes
do Itaú, não haverá reestruturação,
pelo menos neste ano, e em 2021 será
implantado um projeto piloto em algumas
agências.
A presidenta do Sindicato de Apucarana,
Rose Zanin, afirma que esses boatos
criaram um clima de insegurança entre
os funcionários e funcionárias. “A falta
de informações pelo banco acerca dessa

possível reestruturação gerou muitas
incertezas, tanto em relação à perda do
emprego, quanto do descomissionamento.
Com tantas mudanças ocorrendo nos
últimos tempos, é preciso que o Itaú
mantenha seu quadro bem informado
e negocie com o movimento sindical os
processos de reestruturação para dar
tranquilidade aos funcionários”, cobra.
A respeito das demissões, a COE cobrou
a volta da Central de Realocações para
preservar empregos e que as homologações
sejam feitas nos Sindicatos. Nova reunião
de negociações permanentes com o Itaú
será realizada dia 10/11.

A agência do Bradesco em Cambé
foi uma das cinco paralisadas no Dia
Nacional de Luta na base de Londrina

FINANCIÁRIOS

Assinatura da CCT
garante direitos
por dois anos
Após ser aprovada na Assembleia Geral,
a CCT (Convenção Coletiva de Trabalho)
2020/2022 e a CCT-PLR 2020/2021 dos
financiários foram assinadas pela Contraf-CUT
(Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro) e a Fenacrefi (Federação
Interestadual das Instituições de Crédito,
Financiamento e Investimento). Nas
negociações da Campanha Nacional 2020, a
Comissão de Organização dos Financiários
garantiu junto às empresas o reajuste de
1,13% para este ano, retroativo a 1º de junho,
data base da categoria, mais um abono de
R$ 1.000,00. No próximo ano, o reajuste
será aplicado de acordo com o INPC (Índice
Nacional de Preços Acumulado) no período
de 1º de junho de 2020 a 30 de maio de 2021.
Os financiários também conseguiram
na Campanha 2020 incluir cláusulas na CCT
com medidas relacionadas à prevenção
da violência contra a mulher, tais como a
divulgação de informações a respeito desse
tema e canal de apoio às vítimas.

VIDA
Saúde

4 - VIDA BANCÁRIA

Novembro Azul
Mês dedicado à prevenção
do câncer de próstata

Previna-se contra o
câncer de próstata,
bancário!
LONDRINA

Sindicato abre inscrições para
Torneio FIFA de vídeo game

A

tenção, gamers! O Sindicato de
Londrina está recebendo inscrições
de craques dos joysticks para
realizar o Torneio FIFA 2020. “Como
a pandemia impediu a realização do
tradicional Campeonato de Futebol
Suíço, queremos disponibilizar uma
nova modalidade de divertimento para
a categoria de forma virtual”, explica o
presidente do Sindicato de Londrina,

Felipe Pacheco.
Para se inscrever, envie mensagem
para o e-mail seebld@sercomtel.com.br
com o Título “Torneio FIFA” e informe
seus dados: nome, banco, agência e
telefone para contato. “Após o término
das inscrições faremos a montagem das
chaves e definir o regulamento. Haverá
distribuição de troféus e prêmios para os
três primeiros colocados”, informa Felipe.

A PEDIDOS...

Senado aprova autonomia para o Banco Central
Em sessão realizada no dia 3 de
novembro, o Senado aprovou o Projeto de
Lei Complementar que dá autonomia ao
BC (Banco Central) em relação ao Governo
Federal. A matéria agora segue para
discussão na Câmara dos Deputados.
Com essa decisão, ficará à cargo do BC a
elaboração da política econômica do País
e os mandatos dos seus diretores ficará
desvinculado do período de governo do
presidente da República.
Para a secretária Geral do Sindicato
de Londrina, Danielle Ruza, os senadores
estão defendendo os interesses do mercado
financeiro e o programa do governo Jair

EXPEDIENTE

Bolsonaro, que em cerca de dois anos de
mandato ainda não implementou uma
medida eficiente para gerar empregos e
fomentar o crescimento econômico do País.
“Com o BC ‘livre’, a receita neoliberal será
colocada em prática, juntamente com as
travas fiscais e a PEC (Proposta de Emenda
Constitucional) do teto de gastos, deixando
de lado políticas de futuros governos em
prol da sociedade, fazendo valer somente os
interesses do mercado especulativo”, critica.

Saiba Mais

Leia estas e mais informações no endereço

www.vidabancaria.com.br

Campanha Novembro Azul estimula
prevenção do câncer de próstata
Iniciada em 2003, na Austrália, a
Campanha Novembro Azul é realizada na
maioria dos países do mundo com o objetivo
de sensibilizar a população masculina sobre
a importância da prevenção e o diagnóstico
precoce do câncer de próstata. Segundo
dados do Inca (Instituto Nacional do
Câncer), no biênio 2018/2019 ocorreram
cerca de 15 mil óbitos por esse motivo em
cada ano.
O câncer de próstata é o mais frequente
nos homens, depois do câncer de pele,
e surge, geralmente, após os 65 anos de
idade.

Sintomas
Essa doença ocorre pelo aumento do
tamanho da próstata, que é uma glândula
localizada abaixo da bexiga. Sua função,
junto com as vesículas seminais, é produzir
o esperma.
Na fase inicial o câncer de próstata
não apresenta sintomas e quando estes
surgem é porque a doença já está em estado
avançado. Principais sintomas:
- dor óssea;
- dores ao urinar;
- vontade de urinar com frequência;
- presença de sangue na urina e/ou no
sêmen.
É fundamental fazer exames preventivos
a partir dos 45 anos de idade. Além do PSA
(Antígeno Prostático Específico), o médico
pode fazer o toque para diagnosticar o
possível crescimento da glândula e/ou a
presença de nódulos.
O diagnóstico precoce possibilita a cura.
Previna-se, bancário!

VIDA BANCÁRIA
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