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Apostando na exploração dos bancários e clientes, 
bancos multiplicam seus lucros em 2020, fugindo da 
responsabilidade social em plena pandemia

CADÊ A RESPONSABILIDADE SOCIAL?

Campanha pela 
conscientização 
sobre o lúpus, 
fi bromialgia e mal 
de alzheimer

Fevereiro Roxo

Entra ano, sai ano, com pandemia, sem pandemia, com crise e sem crise, 
os bancos continuam multiplicando seus lucros, às custas da exploração 
de funcionários e clientes. Os balanços do exercício de 2020 não deixam 

dúvidas quanto a isso!
O Bradesco ficou na frente, obtendo um lucro líquido de R$ 19,45 bilhões. 

Embora o balanço aponte queda em relação ao montante apurado no ano 
anterior, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE) ficou em 14,8% e 
as PDDs (Provisões para Devedores Duvidosos), subiram 34,4% no período, 
totalizando R$ 25,2 bilhões. No trimestre anterior, o Bradesco apresentou lucro 
de R$ 12,657 bilhões. De acordo com análise feita pelo Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), no ano passado o 
Bradesco reduziu em cerca de 10% seu quadro de pessoal e fechou 1.083 
agências.

Com um lucro líquido um pouco mais baixo, de R$ 18,91 bilhões, mas 
também escandaloso diante da situação em que se encontra a economia do 
País, o Itaú seguiu a receita do ganho fácil, apostando nas PDDs, que tiveram 
alta de 26,13% em 2020, e na cobrança de tarifas e serviços dos clientes. 
Somente com o que arrecada com as chamadas ”receitas secundárias”, o Itaú 
cobre 176,55% das despesas com pessoal.

O desempenho do Santander Brasil no ano passado destoou da holding, que 
fechou no vermelho, com prejuízo de € 8,871 bilhões. A filial brasileira do 
banco espanhol contribuiu com cerca de 30% do resultado global. O lucro 
líquido obtido no País ficou em R$ 13,84 bilhões. Em 2020, o Santander 

Brasil fechou 2.593 postos de trabalho e encerrou as atividades de 175 
agências.

“Os bancos não se preocupam com os efeitos da pandemia 
no País, com a estagnação da economia e um cenário de 
incertezas para todos. Só pensam no lucro cada vez maior 

às custas de metas absurdas impostas aos bancários”, critica o 
presidente do Sindicato de Londrina, Felipe Pacheco.
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Pedro Guimarães promete a investidores
privatizar banco pelas subsidiárias
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Saiba MaisSaiba Mais

SE NÃO NEGOCIAR, É GREVE!
Débora Fonseca é 
reeleita para o Caref
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www.vidabancaria.com.br

Saiba MaisSaiba Mais

Débora Fonseca, candidata apoiada 
pela Contraf-CUT, pelos Sindicatos do 
Vida Bancária, bem como pela maioria das 
entidades representativas dos funcionários 
do Banco do Brasil, foi reeleita para o 
Caref. Ela obteve 76% dos votos válidos 
no segundo turno da eleição encerrada no 
último dia 4 de fevereiro.

“Agradeço a todas e todos pelos 
25.587 votos que recebi neste segundo 
turno. Agradeço também a cada uma das 
entidades que apoiou minha candidatura. 
Continuarei contando com o apoio das 
entidades e dos funcionários nos próximos 
dois anos, para que, juntos, possamos 
defender o BB público e a valorização das 
funcionárias e funcionários. O pessoal 
do BB vai demonstrar, mais uma vez, 
sua capacidade de resistência”, declarou 
Débora após o resultado da votação.

O presidente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães, reafirmou na 
semana passada, durante evento com 
“investidores”, a intenção de privatizar o 
banco público por fatias de suas subsidiárias, 
como a Seguridade, Loterias e o banco 
digital. Para ele, a presença de diferentes 
acionistas deve “melhorar a governança da 
empresa por meio de cobranças por decisões 
mais acertadas”.

Ele disse também que serão fechadas 
agências em cidades com menos de 40 mil 

habitantes e “sem número suficiente de 
clientes”, demonstrando desinteresse em 
manter o papel social do banco, de prestar 
serviços e atender moradores das regiões 
mais carentes do País.

O presidente do Sindicato de Cornélio 
Procópio, Ivaí Lopes Barroso, afirma que a 
CEE (Comissão Executiva dos Empregados) 
criticou as declarações do presidente do 
banco e está cobrando mais contratações 
para melhorar as condições de trabalho e 
o atendimento à população. “Hoje, a Caixa 

As Assembleias dos funcionários e 
funcionárias do Banco do Brasil, 
realizadas no dia 5 de fevereiro 

pelos Sindicatos, aprovaram o Estado de 
Greve, demonstrando total insatisfação dos 
funcionários e das funcionárias com o plano 
de reestruturação e a falta de negociação 
com as entidades de representação. Também 
foi aprovado o indicativo de paralisações/
manifestações para o dia 10/02, como forma 
de pressionar a direção do banco a negociar 
os descomissionamentos dos caixas e outras 
mudanças previstas.

Apesar de terem se comprometido, 
durante audiência no MPT (Ministério Público 
do Trabalho), no último dia 3 a apresentar à 
CEBB (Comissão de Empresa dos Funcionários 
do BB) informações sobre a suspensão dos 
descomissionamentos e a relação das agências 
que serão fechadas, entre outros dados, 
representantes do banco compareceram de 
mãos abanando nos encontros dos dias 8 e 9/02.

Para Laurito Porto de Lira Filho, diretor do 
Sindicato de Londrina, a diretoria do BB está 

desrespeitando o diálogo com as entidades 
sindicais e tratando com descaso o futuro de 
milhares de funcionários e funcionárias. “Essa 
reestruturação foi lançada com total falta de 
transparência. Ninguém sabe ao certo o que virá 
e as mudanças vão provocar grande impacto nas 
vidas dos funcionários, principalmente naqueles 
que sofrerão corte na gratificação e naqueles 
que forem obrigados a se transferir para outras 
localidades”, aponta.

Laurito orienta a todos participar das 
atividades deste dia 10 de fevereiro e a estarem 
prontos para deflagrar Greve caso o banco 
se mantenha irredutível em negociar com os 
Sindicatos.

PDE - Acuados com o desmonte do Banco 
do Brasil, 5.533 funcionários e funcionárias 
aderiram ao PDE (Programa de Desligamento 
Extraordinário) e ao PAQ (Programa de 
Adequação de Quadros).

tem um déficit de 19 mil postos de trabalho 
e só no último PDV (Plano de Desligamento 
Voluntário) saíram aproximadamente 7 mil 
empregados, comprometendo ainda mais 
o trabalho nas unidades", avalia. Para ele, 
a situação da Caixa poderá complicar ainda 
mais com a venda das subsidiárias. "O banco 
vai perder sua capacidade de investimentos 
em habitação, saneamento e de desenvolver 
as várias políticas sociais voltadas aos 
brasileiros que mais precisam de ajuda”, 
ressalta Ivaí.
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Funcionários devem receber a PLR dia 26
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Ação do Sindicato de Londrina 
impede "Caravana de visitas"

A renovação do Acordo Coletivo que 
Regulamenta o Sistema Alternativo 
Eletrônico de Jornada de Trabalho 
2020/2022 dos funcionários e funcionárias 
do Itaú Unibanco é ponto de pauta da 
Assembleia Extraordinária Específica a ser 
realizada pelos Sindicatos, de forma virtual/
remota, no dia 10 de fevereiro.

"Este Acordo é resultante das negociações 
entre o banco e a COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) do Itaú. Ele 
segue a legislação trabalhista sobre o registro 
de jornada e permite aos funcionários 
segurança  em relação ao seu ponto, com 
mecanismos que impedem alterações pelo 
gestor, evitando fraudes", explica Carlos 
Roberto de Freitas, presidente do Sindicato 
de Arapoti, orientando a  aprovação na 
Assembleia virtual.

Assembleias dia 12 
votam Acordo do 
ponto eletrônico

Funcionários 
recebem a PLR
no dia 12/02

O Bradesco atendeu à solicitação da Contraf-
CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro) e vai antecipar o pagamento 
da segunda parcela da PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) para sexta-feira (12/02). Pela 
CCT, bancos têm prazo até dia 1º/03 para fazer o 
crédito.

Valdecir Cenali, diretor do Sindicato e 
representante do Vida Bancária na COE (Comissão 
de Organização dos Empregados) do Bradesco, 
lembra que a PLR é uma importante conquista 
da organização sindical. ”A PLR foi fruto de 
muitas lutas e suas regras têm sido aprimoradas 
constantemente. Solicitamos a antecipação aos 
bancos para auxiliar os bancários a saldarem seus 
compromissos neste início de ano“, salienta.

Fechamento de agências
O presidente do Bradesco, Octavio de Lazari, 

declarou à imprensa na semana passada que o 
banco vai fechar mais de 450 agências. Como 
a medida não foi comunicada ao movimento 
sindical, a COE  já solicitou reunião com o banco 
para cobrar explicações sobre os empregos.

A Diretoria do Sindicato de Londrina 
conseguiu impedir a realização da 
chamada “Caravana de visitas” no 

Santander, após receber denúncias de que 
funcionários eram obrigados a sair em grupo 
em um carro, junto com o gestor, para ir 
atrás de clientes. Como esse procedimento 
descumpre os protocolos de prevenção 
da Covid-19, o Sindicato encaminhou as 
denúncias ao Departamento de Recursos 
Humanos do banco, solicitando providências.

 “Quando soubemos dessa irregularidade, 
acionamos a COE (Comissão de Organização 
dos Empregados), que cobrou respostas do 
banco. O RH entrou em contato comigo e 
disse que não havia nenhuma orientação 
neste sentido, afirmou que as visitas 
presenciais só devem ocorrer em casos 
excepcionais e de forma individual”, relata 
Leonardo Rentz, diretor do Sindicato de 
Londrina e representante da FETEC-PR 
(Federação Estadual dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito do Paraná) na COE 
Santander.

Segundo Leonardo, a COE e o Comando 
Nacional dos Bancários vêm cobrando 
do banco o retorno ao teletrabalho dos 
funcionários e funcionárias que fazem parte 
do grupo de risco para Covid-19 devido ao 
aumento de contaminações registradas 
no País nos últimos meses. “Fica o alerta 
à categoria para denunciar ao Sindicato 
qualquer medida imposta por gestores dos 
bancos que possa colocar vidas em risco”, 
finaliza.

Assembleia dia 9/02 delibera sobre Acordo 
de compensação de horas negativas

Os Sindicatos do Vida Bancária realizam 
dia 9 de fevereiro, Assembleia Extraordinária 
Específica virtual/remota para deliberar 
sobre o Acordo Aditivo que regulamenta 
a compensação de horas negativas. Este 
Aditivo foi negociado entre a COE e o banco, 
garantindo um prazo maior para que os 
funcionários pertencentes ao grupo de risco 
da Covid-19 possam compensar as horas 
negativas.

Com a divulgação do balanço de 2020 na 
semana passada, o Santander deve pagar 
no dia 26 de fevereiro aos funcionários e 
funcionárias a segunda parcela da PLR 
(Participação nos Lucros e Resultados), 
junto com a folha de pagamento deste 
mês. Também serão creditados os valores 
referentes ao PPRS (Programa Próprio de 
Resultados do Santander) e a remuneração 

variável (PPE), para quem for elegível.
Pela CCT (Convenção Coletiva de 

Trabalho), os bancos têm prazo até o dia 1º 
de março de 2021 para efetuar o pagamento 
da segunda parcela da PLR.
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Começa o Campeonato FIFA  
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Assembleia dia 12/02 abre o
processo eleitoral do Sindicato
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O Comando Nacional dos Bancários se 
reuniu com a Fenaban (Federação Nacional 
dos Bancos) no dia 2 de fevereiro, por 
videoconferência, para discutir o aumento 
da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) 
no País. Na oportunidade, os representantes 
da categoria reivindicaram a retomada do 
teletrabalho e maior rigidez nos protocolos 
de saúde e segurança dos bancos.

Foi ressaltada a necessidade de ampliar as 
medidas de prevenção à Covid-19, levando 
em conta a situação em que se encontra o 
Estado do Amazonas e o surgimento de 
novas cepas do novo coronavírus. Para 
Zoraide Sanches, secretária de Saúde do 
Sindicato de Apucarana, os bancos precisam 
rever o aumento de pessoal na linha de 
frente, recolocando bancários e bancárias 
pertencentes ao grupo de risco em home 
office. “O momento pelo qual passa o País 
requer maior cuidado com as pessoas para 
conter a contaminação. A vacinação está 
muito lenta, os hospitais lotados e ainda não 
há condições seguras para flexibilizar os 
protocolos”, alerta.

Vacina para bancári@s
Zoraide lembra que na reunião com a 

Fenaban o Comando Nacional também frisou 
a importância de incluir a categoria bancária 
no Calendário de Vacinação do Ministério 
da Saúde, após os grupos prioritários, já que 
a mesma foi classificada no rol de atividades 
essenciais para a população.

“É grande o volume de pessoas que 
procuram as agências, tornando difícil 
manter distanciamento social, além disso, 
os bancos ficam em prédios totalmente 
fechados, sem ventilação natural, 
aumentando os riscos de contágio pelo novo 
coronavírus”, salienta. 

Comando pede
rigor na prevenção 
da Covid-19
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Mês de conscientização sobre 
o lúpus, fi bromialgia e mal de 
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A primeira rodada do Campeonato FIFA 
2021 de vídeo game, promovido pelo 
Sindicato de Londrina, foi realizada no 

dia 6 de fevereiro. Participam desta disputa 
oito bancários, que se enfrentarão no primeiro 
turno para definir a classificação para a etapa 
Semifinal.

Segundo Levi Ribeiro, diretor do Sindicato 
de Londrina e coordenador do Campeonato 
FIFA 2021, seis gamers estarão jogando 

presencialmente na Sede Administrativa 
da entidade nos próximos sábados pela 
manhã, enquanto outros dois realizarão jogos 
virtuais, um pelo fato de morar em outra 
cidade e outro por fazer parte do grupo de 
risco para Covid-19. "Como qualquer tipo 
de competição, os jogos são marcados por  
muita vontade de ganhar e disputas acirradas. 
Tivemos grandes partidas nesta primeira 
rodada", afirma Levi.

O Sindicato de Apucarana convoca 
bancários e bancárias associados à entidade 
para a Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 12 de fevereiro, por meio virtual/
remoto, com o objetivo de definir membros 
da Comissão Eleitoral. Esta Comissão ficará 
responsável por todos os trâmites necessários 
para escolher integrantes da Diretoria do 
Sindicato na próxima gestão. A Assembleia vai 
ser realizada pelo sistema ZOOM e o link de 
acesso será encaminhado aos associados.

 “Convidamos bancárias e bancários 
filiados a participar da Assembleia para 
definir a Comissão Eleitoral e acompanhar 
todo este processo. Este é um momento 
muito importante para organizar as lutas da 
categoria em nossa base territorial”, observa 
Damião Rodrigues, presidente do Sindicato de 
Apucarana.

O Campeonato FIFA 2021 
de vídeo game é organizado 
pelo Sindicato de Londrina

O Campeonato FIFA 2021 
de vídeo game é organizado 
pelo Sindicato de Londrina
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