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Itaú, Bradesco e santander 
lucram r$ 39,9 BIlhões
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NA BASE DA EXPLORAÇÃO...

Balanços do terceiro 
trimestre mostram  farra 

dos bancos mesmo em 
momentos de crise no País

Bancos fecham 16.879 empregos 
no País em apenas nove meses
ao mesmo tempo em que comemoraram 
novos recordes de lucratividade, os 
bancos que operam no Brasil intensificam 
a redução de seus quadro. dados do 
caged (cadastro Geral de empregados 
e desempregados) demonstram que 
entre janeiro e setembro deste ano 
os bancos fecharam 16.879 postos de 
emprego em todo o País. somente no 
mês de setembro foram eliminados mais 
2.419 empregos no setor. o expressivo 
saldo negativo foi resultado de 2.227 

admissões e 4.646 desligamentos no mês, 
muitos desses relacionados ao PdVe 
(Programa de desligamento Voluntário 
especial) lançado pelo Bradesco logo após 
a aprovação da reforma trabalhista. a 
caixa foi responsável pelo fechamento de 
6.789 postos de trabalho da categoria por 
conta de dois PdVs abertos em 2017. são 
Paulo lidera os cortes, com menos 4.713 
empregos, seguido do Paraná, com 2.577, 
e do rio de Janeiro, com redução de 1.779 
vagas.

A farra dos bancos que operam no Brasil parece 
não ter fim. Enquanto o governo Michel Temer 
(PMDB) esfola a Classe Trabalhadora com medidas 
para retirar direitos, precarizar empregos, dificultar 
a aposentadoria e arrochar ainda mais o salário 
mínimo, os bancos parecem viver em outro mundo, 
alheios à crise e sem se importar com o futuro da 
nação.
Isto fica claro com os balanços divulgados na 
semana passada pelo Itaú, Bradesco e Santander 
referentes ao terceiro trimestre deste ano. Como 
sempre, o Itaú lidera o ranking dos lucros fáceis, 
com um valor de R$ 18,6 bilhões obtidos entre 
janeiro e setembro de 2017. Esse resultado aponta 
um crescimento de 13,9% na comparação com o que 
foi apurado no mesmo período do ano passado. 
Só as receitas arrecadadas com a prestação de 
serviços e tarifas caras cobradas dos clientes o 
banco ganhou R$ 26,3 bilhões, ao mesmo tempo em 
que gastou R$ 16,3 bilhões com despesas de pessoal. 
Com isto, a cobertura das despesas de pessoal pelas 
receitas secundárias do Itaú foi de 161,6%.
A situação do Bradesco não é muito diferente, 
conforme revela o balanço. O segundo maior 
banco privado do País fechou o terceiro trimestre 
com um lucro acumulado de R$ 14,162 bilhões. 
Esse montante representa uma alta de 11,2%, em 

relação ao mesmo período de 2016. Apesar 
do aumento das despesas com pessoal por 
conta do PDVE (Plano de Desligamento 
Voluntário Especial), o Bradesco ainda 
consegue cobrir 123,7% desses gastos 
por meio das receitas secundárias.
 Adotando a mesma receita do ganho fácil 
que os demais concorrentes brasileiros, 
o Santander obteve lucro líquido de R$ 7,2 
bilhões nos nove primeiros meses de 2017. Este 
resultado é 34,6% maior do que 
o registrado no mesmo período 
do ano passado e leva a filial 
do banco espanhol a ter uma 
participação de 26% no lucro 
global.
Apesar disso, o balanço 
demonstra que de setembro de 2016 a setembro 
de 2017 o Santander eliminou 1.392 postos de 
trabalho, totalizando um quadro de 46.632 
funcionários no terceiro trimestre deste ano. 
Esse corte reflete qualidade das condições de 
trabalho dos funcionários e, também, na qualidade 
do atendimento. Tanto é que o banco ficou em 
primeiro lugar no ranking de reclamações de 
clientes dirigidas ao Banco Central.
“Esses lucros exorbitantes não deixam dúvidas 
de que os bancos não estão nem um pouco 
preocupados com a responsabilidade social que 
toda empresa deve ter. A cada momento eles 
multiplicam seus ganhos vergonhosamente à 
custa da exploração de bancários e clientes sem 
pensar nas consequências disso”, critica Regiane 
Portieri, presidenta do Sindicato de Londrina.
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APUCARANA

bRASil CAiXA

Empregados cobram manutenção dos 
direitos referentes ao Plano de Saúde

Reuniões do Sindicato 
discutem desmonte 
dos bancos públicos Cornélio Procópio alerta população 

sobre consequências do desmonte Com o objetivo de mobilizar os 
funcionários e funcionárias do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal contra a política de desmonte 
patrocinada pelo governo Michel Temer 
(PMDB), o Sindicato de Apucarana 
promoveu reuniões no dia 1º de 
novembro nas agências destes dois 
bancos públicos. Antonio Pereira da 
Silva, diretor do Sindicato e professor 
de Economia, também falou sobre os 
riscos que a categoria bancária terá com 
a reforma trabalhista, que entrará em 
vigor no próximo dia 11.
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CPI do Senado não 
encontra rombo nas 
contas da Previdência

País cai para 90ª 
posição no ranking de 
igualdade de gêneros
O cenário decantado por Michel Temer 
(PMDB) de que o Brasil “está nos trilhos” 
não condiz com a realidade, pelo contrário, 
como demonstra o ranking do Fórum 
Econômico Mundial que analisa a igualdade 
entre homens e mulheres. O País caiu da 
79ª colocação, em 2016, para a 90ª este ano, 
num levantamento feito com 144 países.  
Em 2015, o País ocupava a 85ª posição.
De acordo com o relatório, divulgado no 
dia 2 de novembro, apesar de igualdade 
de condições nos indicadores de saúde e 
educação e de “modestas melhorias” em 
termos de paridade econômica, as mulheres 
brasileiras ainda enfrentam acentuada 
discrepância em representatividade política, 
fator que rebaixa o índice do Brasil. No 
sub-índice “Empoderamento Político”, o 
Brasil caiu da 86ª posição para 110ª. Dos 513 
deputados federais, apenas 51 são mulheres 
(10% do total). No Senado, elas ocupam 13 
das 81 cadeiras (16%). Já no governo de 
Temer, somente 2 dos 28 Ministérios são 
ocupados por mulheres (7%).

Informalidade cresce 
após aprovação da 
reforma trabalhista

golpe nos direitos

O senador Hélio José (Pros-DF), relator da 
CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), 
que investigou as contas da Previdência 
Social, apresentou no dia 23 de outubro 
seu parecer no qual conclui que não existe 
déficit nas contas do sistema como alega 
Michel Temer (PMDB) para promover 
a reforma que irá penalizar a Classe 
Trabalhadora. De acordo com o relator, são 
necessárias providências para equilibrar o 
sistema, dentre elas o combate às fraudes, 
mais rigor na cobrança dos grandes 
devedores e o fim do desvio de recursos 
para outros setores.
A CPI revelou que as empresas privadas 
devem R$ 450 bilhões à Previdência e, para 
piorar a situação, conforme a Procuradoria 
da Fazenda Nacional, somente R$ 175 
bilhões desse montante correspondem a 
débitos recuperáveis.
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A Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios) Contínua, realizada pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas) e divulgada no dia 31 de 
outubro, revela que houve aumento no 
número de trabalhadores informais no 
Brasil. Os números são referentes ao 
período após a aprovação da reforma 
trabalhista de Michel Temer (PMDB) no 
Congresso Nacional no dia 11 de julho de 
2017.
De acordo com a pesquisa do IBGE, 
houve um crescimento de 11% para 12% 
na quantidade de pessoas que estão 
trabalhando sem carteira assinada, os 
autônomos saíram de 24% para 25%. O 
emprego formal sofreu queda de 38% para 
36% no último ano.
Se for levado em conta o cenário existente 
em setembro de 2016, o País tem cerca 
de um milhão a mais de desempregados, 
o que totaliza 13 milhões de pessoas fora 
do mercado de trabalho, que representam 
12,4% da população economicamente ativa.
Ainda de acordo com a Pnad, em três 
meses (junho, julho e agosto), foram 
abertas 1,061 milhão de vagas, mas 
a maioria são para trabalhadores 
autônomos (402 mil), seguidos pelos 
trabalhadores sem carteira, incorporados 
pelo setor privado (288 mil). Houve 
avanço, também, no setor público (191 
mil).
Para Maria Salomé Fujii, presidenta do 
Sindicato de Apucarana, esse cenário 
reflete a falta de investimentos do 
governo Temer na geração de empregos e 
na produção industrial do País. “Estamos 
vivendo com uma política que só está 
voltada para o equilíbrio das contas do 
governo e de favorecimento de setores 
que lhe dão sustentação. Precisamos 
de investimentos sociais para retomar 
o crescimento da economia e o ciclo de 
desenvolvimento que estávamos vivendo 
nos últimos anos”, avalia Salomé.

Os empregados e empregadas da 
Caixa Econômica Federal têm agora 
uma nova batalha pela frente, 

que é a manutenção dos direitos atuais 
no Plano de Saúde. Durante rodada de 
negociação permanente, realizada no dia 
26 de outubro, o banco anunciou à CEE 
(Comissão Executiva dos Empregados) a 
intenção de mudar o modelo de custeio 
do Saúde Caixa, o que será feito por meio 
de alteração no Estatuto da empresa para 
estabelecer um teto de 6,5% da folha de 
pagamento anual como limitador para 
despesas com o Plano.
Essa medida foi criticada pelos dirigentes 
sindicais, que enviaram ofício no dia 1º 
de novembro à direção da Caixa cobrando 
garantias aos empregados em relação ao 
atual modelo do Plano de Saúde. A CEE 
defende o não aumento das contribuições 
para o Plano, manutenção do modelo 

de custeio, poderes para o Conselho de 
Usuários deliberar a respeito de aumentos 
e debater esse tipo de questão com o 
movimento sindical. Os empregados 
reivindicam ainda a formação de um 
Grupo de Trabalho entre Caixa e a CEE 
para discutir solução ao contencioso, 
incorporação das funções, assinatura 
do Termo de Compromisso, entregue ao 
banco no dia 26 de outubro, garantia de 
emprego e discussão dos superávits com 
melhoria do Plano.
“Precisamos fortalecer a mobilização para 
impedir que essa política de desmonte que 
está em curso na Caixa não caia sobre os 
direitos gerais, bem como nos que dizem 
respeito ao Plano de Saúde e à previdência 
complementar. Mais do que nunca, temos 
que somar forças para combater todo esse 
retrocesso”, alerta Amaury Soares, diretor 
do Sindicato de Londrina. 

Relatório sobre ações da 
7ª e 8ª horas na base de 
Londrina está no site
Já está 
disponibilizado 
no site Vida 
Bancária 
o relatório 
elaborado pela 
Advocacia 
Scalassara & 
Associados, que presta assessoria jurídica 
ao Sindicato de Londrina, com a tramitação 
das ações referentes à 7ª e 8ª horas dos 
empregados e empregadas da Caixa 
Econômica Federal que atuam na base 
territorial da entidade. São 28 processos 
que foram ajuizados nas Comarcas de 
Londrina, Cambé, Rolândia, Porecatu e 
Cornélio Procópio, pleiteando o pagamento 
do trabalho excedente às seis horas diárias.
“Ingressamos com diversas ações para 
requerer este direito, bem como os 
reflexos da 7ª e 8ª horas na remuneração 
dos empregados da Caixa, por entender 
que independente do cargo exercido e da 
gratificação de função o tempo que exceder 
às seis horas tem que ser pago como extra”, 
argumenta Wanderley Crivellari, secretário 
de Assuntos Jurídicos do Sindicato de 
Londrina.

O Sindicato de Cornélio Procópio 
realizou no dia 25 de outubro 

nova atividade referente à campanha 
em defesa da manutenção da Caixa 
Econômica Federal 100% pública. 
Na ocasião, dirigentes da entidade 
alertaram clientes e usuários sobre 
as consequências da privatização. A 
abertura do capital acionário da Caixa 
na avaliação de Elizeu Marcos Galvão, 
presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio, vai contra o propósito que 
levou à fundação do banco público 

federal há 156 anos para que fosse 
agente de políticas de desenvolvimento 
social e econômico do Brasil e dos 
brasileiros.
“Não podemos admitir que Temer 
privatize a Caixa para atender aos 
interesses políticos e de grandes grupos 
financeiros internacionais que querem se 
apoderar deste importante patrimônio do 
País. A Caixa é da população brasileira e 
não pode ser vendida pelo governante de 
plantão sem que haja um amplo debate 
com a sociedade”, ressalta.

Durante a atividade na agência da Caixa, dirigentes do Sindicato de Cornélio Procópio 
recolheram assinaturas pela anulação da reforma trabalhista

Amaury Soares e o presidente do Sindicato de 
Cornélio, Elizeu Marcos Galvão, participaram de  

seminário em Curitiba que debateu o Saúde Caixa

José Carlos Zaveliski, ex-empregado da Caixa, com a representante do banco, 
Gilmara Maurer dos Santos, e o presidente do Sindicato de Arapoti, Carlos Roberto de Freitas 

Os diretores do Sindicato de Londrina, Nágila Slaibi e Cesar Caldana, acompanham fala 
da representante da Caixa Sabrina Amorim Capstrano durante reunião da CCV 

CCVs de Arapoti e 
Londrina fecham 
novos acordos
As CCVs (Comissões de Conciliações 
Voluntárias) dos Sindicatos de Arapoti 
e de Londrina conseguiram fechar 
novos acordos para ex-empregados e 
ex-empregadas da Caixa Econômica 
Federal relacionados ao Auxílio-
alimentação pós-aposentadoria e seus 
reflexos. Em Arapoti, um ex-funcionário 
da agência de Wenceslau Braz aceitou a 
proposta apresentada pela representante 
do banco, Gilmara Maurer dos Santos.
A conciliação em Londrina ocorreu 
no dia 27 de outubro. As propostas 
apresentadas pela representante da Caixa, 
Sabrina Amorim Capstrano, somaram 
aproximadamente R$ 1.930.000,00 
em acordos fechados com bancários e 
bancárias que saíram por meio do PDVE 
(Programa de Desligamento Voluntário 
Extraordinário) lançado pela Caixa este 
ano.
Carlos Roberto de Freitas, presidente 
do Sindicato de Arapoti, afirma que este 
instrumento é uma alternativa à Justiça 
do Trabalho, com o qual ex-empregados 
podem solucionar pendências junto ao 
banco de forma mais rápida e sem custos. 
“A CCV é voluntária, ou seja, depende 
da decisão de cada um de aceitar ou não 
este tipo de intermediação de pendências 
junto ao banco, assim como a aceitação da 
proposta apresentada pela Caixa”, salienta 
Carlos.

Reunião com empregados da Caixa em Apucarana discute desmonte dos bancos públicos 
e riscos que a reforma trabalhista oferece aos direitos da categoria bancária



Governo temer corta r$ 14,00 
no  valor do salário mínimo para 2018

tiRANDO DOS POBRES

Arrocho afeta camada 
mais necessitada da 
população brasileira 
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dirigentes do 
sindicato com 
a delegação da 

aaBB londrina 
que disputou 
as provas da 

JesaF
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novembro azul 
alerta para prevenção 
do câncer de próstata

aaBB de londrina sedia 
a Jornada esportiva 
estadual dos Funcionários 

O mês de novembro tem como destaque 
internacional a campanha de prevenção 
do câncer de próstata, que é a segunda 
maior causa de óbito oncológico nos 
homens. No Brasil, de acordo com 
dados do INCA (Instituto Nacional 
do Câncer), entre 2016 e 2017 foram 
registrados 61.200 novos casos.
Apesar dos avanços da medicina e da 
ampliação da campanha de prevenção, 
25% dos homens diagnosticados com 
essa doença ainda morrem no País. Isto 
ocorre porque cerca de 20% dos casos 
são detectados já em estágio avançado 
do câncer de próstata, demonstrando 
que ainda há resistência aos exames 
devido a uma cultura retrógrada.

risco a partir dos 50 anos
Os exames para diagnosticar o câncer 
de próstata devem ser feitos pelos 
homens a partir dos 50 anos de idade. 
Para os descendentes da raça negra ou 
com histórico da doença na família o 
rastreamento deve ser feito após os 45 
anos.
Os exames incluem o PSA (Antígeno 
Prostático Específico), que vai levantar 
o nível das enzimas produzidas pela 
próstata, indicando se existem tumores 
nesta glândula masculina.
O toque é um exame feito pelo médico 
urologista para verificar o tamanho 
da próstata. A dificuldade de urinar é 
um sintoma que indica a presença de 
tumor nesta glândula, pois seu aumento 
pode comprimir a uretra, canal por 
onde passa a urina. A ultrassonografia 
também é indicada para verificar se 
existe alguma complicação em sua 
próstata.
Aproveite a campanha Novembro Azul 
para fazer a prevenção desta doença!

O governo Michel Temer (PMDB) 
anunciou no dia 31 de outubro a 
redução em mais R$ 4,00 no valor 

do salário mínimo para 2018, numa medida 
que visa conter o orçamento da União para o 
próximo ano. Em agosto, a projeção indicava 
que o mínimo ficaria em R$ 979,00, mas o 
governo cortou R$ 10,00 e agora mais R$ 
4,00, fixando assim o valor em R$ 965,00.
Com essa medida, Temer abandona pelo 
segundo ano consecutivo a política de 
valorização do salário mínimo, definida em 
2003 entre o então governo de Lula e as 
Centrais Sindicais, que melhorou a vida dos 
trabalhadores e aposentados brasileiros pelo 
recebimento de aumentos reais até 2016.

Esse corte vem sendo criticado por 
parlamentares de oposição ao governo, 
que defendem a elevação do valor atual de 
R$ 937,00 para R$ 1.000,00. “A redução 
dos ganhos de 60 milhões de brasileiros 
que recebem salário mínimo, além dos 
aposentados na mesma faixa de renda, 
mostra a perversidade do atual governo. 
É um absurdo, querem jogar nas costas do 
povo os erros de uma política econômica 
elitista que só aprofunda a crise”, protesta o 
deputado Carlos Zarattini (PT-SP).
A oposição a Temer também pretende 
apresentar proposta para correção da Tabela 
do Imposto de Renda Retido na Fonte, que 
está congelada desde 2015.

A AABB de Londrina sediou no dia 
28 de outubro as competições da 

JESAF (Jornada Esportiva Estadual 
dos Funcionários do Banco do Brasil) 
de 2017. O evento, organizado em 
conjunto pela AABB e o Conselho 
Estadual das AABBs do Paraná, reuniu 
cerca de 250 atletas de todo o Estado, 
que disputaram as modalidades de 
futebol suíço, tênis de mesa, tênis de 
campo, sinuca e vôlei de praia.
As equipes vencedoras das competições 
se classificaram para a JENAF (Jornada 
Esportiva Nacional de Funcionários 
do BB), a ser realizada em 2018. 
Segundo Gisa Bisotto, secretária Geral 
do Sindicato de Londrina, a JESAF 
é uma oportunidade de promover a 
confraternização entre funcionários 

e funcionárias do banco no Estado. 
“Apesar da disputa nos jogos pela 
classificação, o ambiente é de amizade 
e de cordialidade entre os participantes 
para definir aqueles que representarão 
o Paraná na etapa nacional”, comemora 
Gisa.

Confira outros detalhes e imagens da JESAF 
na AABB de Londrina no endereço 

www.vidabancaria.com.br
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