
Edição Digital

17 de Agosto
de 2021

Os quatro maiores bancos do País tiveram lucro 
líquido de 44 bilhões nos seis primeiros meses 
de 2021

LUCROS DOS 
BANCOS DOBRAM

ANO 37

PRIMEIRO 
SEMESTRE

Mês dedicado 
à campanha de 
incentivo ao 
Aleitamento 
Materno

AGOSTO DOURADO

Enquanto a imensa maioria da 
população brasileira sofre com 
os efeitos da crise econômica, 

sufocada pela alta de preços dos 
alimentos, produtos e serviços, bem 
como pelos altos índices de desemprego 
registrados no País, os bancos, como 
sempre, multiplicam seus lucros. Os 
balanços do primeiro semestre de 2021 
demonstram isso claramente. Juntos, 
Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e 
Santander obtiveram lucro líquido de R$ 
44,4 bilhões, montante que representa 
114% do que foi apurado nos três 
primeiros meses deste ano.

Aliados do governo federal, que em 
mais de dois anos e meio de gestão ainda 
não adotou uma política sequer para 
alavancar o desenvolvimento e gerar 
empregos, estas quatro instituições 
financeira fecharam as portas de 1.647 
agências e mandaram para o olho da 
rua mais de 15 mil funcionários. Só o 
Bradesco, foi responsável pela dispensa 
de 9,4 mil bancários e bancárias e 
até mesmo o Banco do Brasil, uma 
empresa pública, adotou a receita 
dos concorrentes privados de elevar 
seus ganhos por meio da redução das 
despesas com pessoal, fechando 7 mil 
postos de trabalho.

O Itaú, que obteve lucro líquido de R$ 
12,941 bilhões, no primeiro semestre, 
com alta de 59,4% em relação ao 

mesmo período do ano passado, 
é um exemplo dessa exploração. 
Somente com o que arrecada com 
tarifas e “prestação de serviços”, 
as chamadas receitas secundárias, 
consegue cobrir 171% das despesas 
com pessoal.

Para o presidente do Sindicato 
de Londrina e coordenador da 
Regional Vida Bancária junto 
à direção da Fetec-CUT/PR 
(Federação dos Trabalhadores 
nas Empresas de Crédito do 
Paraná), Felipe Pacheco, 
já passou da hora de os 
bancos acordarem para 
a realidade e assumirem 
sua responsabilidade 
social. “Diferente das 
publicidades, que 
apresentam cenários onde 
tudo é lindo e maravilhoso, a 
realidade é cada vez mais cruel 
e a miséria aumenta a cada 
dia em nosso País. O setor
que comemora a toda hora 
recordes de lucratividade pode 
e tem a obrigação de 
contribuir para que 
possamos reverter 
essa situação em 
que vivemos”, 
a v a l i a 
Felipe.     
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16ª Plenária da CUT 
aprova plano de lutas 

37º Conecef define reivindicações 
específicas dos empregados
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Congresso dos 
funcionários destaca 
papel do banco público
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O 32º Congresso Nacional dos 
Funcionários do Banco do Brasil foi realizado, 
por meio virtual, nos dias 6 e 8 de agosto, 
com o tema “Construindo juntos o futuro do 
Banco do Brasil”. Os debates foram divididos 
em três painéis: “Retrato do Banco do Brasil 
nos últimos anos”; “O BB que queremos 
para o futuro do Brasil” e “Diversidade para 
construir um banco realmente do Brasil”.

No final do evento foram aprovadas as 
reivindicações específicas e as estratégias de 
luta para defender o papel social do Banco 
do Brasil e os direitos dos funcionários e 
funcionárias.

“Os debates durante o 32º Congresso 
Nacional refletiram sobre a importância do 
Banco do Brasil para o desenvolvimento 
do País e reforçaram a necessidade de 
buscarmos apoio da sociedade, assim como 
das lideranças municipais, dado o papel que o 
banco representa para as economias locais”, 
resume o diretor do Sindicato de Londrina, 
Laurito Porto de Lira Filho.

Defesa da Cassi

Delegados e delegadas do 32º CNFBB 
também aprovaram resolução contra o Cassi 
Essencial, levando em conta os efeitos nocivos 
do novo plano proposto pelos diretores e 
conselheiros da Cassi (Caixa de Assistência). 
Entre outros riscos foram apontados o 
esvaziamento dos planos Cassi Família I e II e a 
possibilidade de adesão dos novos funcionários, 
reduzindo a responsabilidade do BB com a 
manutenção da Cassi e do Plano Associados.

No último dia 11/08, após o término do 
37º Conecef, a direção da Funcef divulgou 
em seu site informação sobre mudanças 
realizadas em seu Estatuto em 2020, que 
alteraram a composição das diretorias 
e as regras das eleições de conselheiros, 
possibilitando que o banco acabe com 
planos, retire o patrocínio e altere o limite 
de suas próprias contribuições.

Para o presidente do Sindicato de 
Londrina, Felipe Pacheco, essas mudanças 
são irregulares e ferem o próprio Estatuto 
da Funcef. “A aprovação das alterações 
estatutárias não recebeu o apoio de pelo 
menos quatro conselheiros, além do mais, 
as representações dos participantes são 
contra essa arbitrariedade”, ressalta Felipe, 
afirmando que as entidades já ingressaram 
na Justiça para barrar as mudanças no 
Estatuto da Funcef. 

Alterações no Estatuto 
colocam em risco 
planos da Funcef

Com o tema "Organização e Unidade para 
Lutar", a CUT Paraná realizou nos dias 13 e 14 
de agosto, por meio virtual, a 16ª Conferência 
Estadual, reunindo mais de 200 lideranças 
de diversas categorias profissionais, que 
definiram o plano de lutas e desafios da 
defesa da Classe Trabalhadora para o 
próximo período. Durante o evento também 
foi eleita a delegação que irá representar o 
Estado na Plenária Nacional, que ocorrerá 
entre os dias 21 e 24 de outubro.

Realizado no dia 7 de agosto, em 
formato eletrônico, o 37º Conecef 
(Congresso Nacional dos Empregados 

da Caixa Econômica Federal), definiu 
o calendário de atuação específica dos 
empregados e empregadas, reafirmando 
a defesa do banco público e dos direitos 
do seu quadro de pessoal. Também foi 
aprovada resolução pela participação, no 
dia 18/08, nas atividades do Dia Nacional de 
Lutas e Paralisações contra a PEC (Proposta 
de Emenda Constitucional) 32, que ataca os 
servidores e serviços públicos.

Delegados e delegadas aprovaram ainda 
diversas moções durante o 37º Conecef, 
com destaque para a defesa do Saúde Caixa 
e da Funcef Fundação dos Economiários 
Federais), alvos constantes de ataques feitos 
pelo governo federal. No caso do Saúde Caixa, 
a direção do banco encerrou as discussões 
no âmbito do GT (Grupo de Trabalho) após 
tentar impor a aplicação da resolução 23 
da CGPAR (Comissão Interministerial de 
Governança Corporativa e de Administração 
de Participações Societárias da União) no 
modelo de custeio do plano.

Em relação à Funcef, o Congresso dos 
Empregados da Caixa aprovou moção 
ressaltando a necessidade de lutar pelos 
direitos dos participantes e do patrimônio de 
mais de R$ 80 bilhões que o fundo tem.
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Integrantes da COE (Comissão de 
Organização dos Empregados) se reuniram 
com a direção do Itaú no dia 12 de agosto para 
debater questões referentes ao emprego, 
remuneração e banco horas negativas, 
entre outros assuntos. Foi cobrado do banco 
solução para os funcionários que estão em 
home office e não conseguem compensar 
as horas negativas para que não sejam 
prejudicados.

Foi cobrado o fim das demissões, 
mais transparência na implementação 
do programa GERA e negociação sobre o 
retorno ao trabalho presencial. “É preciso ter 
cautela com a volta ao trabalho dos bancários 
e bancárias que fazem parte do grupo de 
risco, pois mesmo que estejam vacinados 
eles ainda correm o risco com o surgimento 
de muitos casos de variantes da Covid-19 em 
todo o País. A pandemia ainda não acabou”, 
salienta Damião Rodrigues, presidente do 
Sindicato de Apucarana. 

Durante a reunião a COE entregou ao Itaú 
a pauta de reivindicações aprovada durante 
o Encontro Nacional dos Funcionários, 
realizada no último dia 5/08.

FINANCIÁRIOS

A Contraf-CUT (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) 
realizou, por meio virtual no dia 11 de agosto, 
a 4ª Conferência Nacional dos Financiários, 
que debateu as demandas da categoria 
e definiu a pauta de reivindicações para 
a Campanha de 2022. Foram abordadas 
questões relacionadas à remuneração, 
emprego e condições de trabalho do setor, 
que não foi incluído no grupo essencial 
durante a pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19) e, por isso, registrou um grande 
número de demissões.

No final da Conferência foi aprovada a 
pauta de reivindicações para a Campanha 
Nacional 2022 dos financiários.

Encontros de bancos privados 
definem pautas específicas
A Contraf-CUT (Confederação 

Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro) realizou, de 

forma virtual, entre os dias 3 e 5 de agosto 
Encontros Nacionais dos Bancos Privados 
para debater emprego, remuneração, 
condições de trabalho, saúde e outras 
demandas. O objetivo dos eventos foi 
levantar as reivindicações específicas dos 
funcionários e aprovar planos de ações.

Santander
O Encontro Nacional dos Funcionários do 

Santander foi realizado no dia 3/08, com o 
tema “Contra a precarização, em defesa da 
vida e do emprego”. Delegados e delegadas 
refletiram sobre a situação dos funcionários 
neste momento de pandemia, diante de 
demissões constantes no banco, ataques 
na Cabesp e no Banesprev e a perseguição 
de dirigentes sindicais. No final do evento 
foi aprovado o plano de lutas e ressaltada a 
importância de resistir e avançar no que for 
possível para agregar novos direitos.

Bradesco
Funcionários e funcionárias do Bradesco 

de todo o País participaram no dia 3 de 
agosto do Encontro Nacional, com os 
debates girando em torno do tema “O que 
queremos do futuro é emprego, saúde e 
um Brasil melhor”. Na abertura do evento 
teve uma análise de conjuntura feita pela 

presidenta da Contraf-CUT (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro), Juvandia Moreira. Nos painéis 
foram abordadas questões relacionadas à 
saúde, segurança, ao balanço do banco e ao 
teletrabalho. Também foram discutidas as 
demissões, o fechamento de agências pelo 
Bradesco, bem como a precariedade nas 
unidades de negócios. Esta última deve ser 
uma das principais pautas de negociações 
específicas com a direção do banco.

Itaú
 “O futuro só será possível com emprego, 

saúde e melhores condições de trabalho” 
foi o mote do Encontro Nacional dos 
Funcionários do Itaú, realizado no dia 
5 de agosto. Na pauta teve discussões 
a respeito do emprego, remuneração, 
saúde, condições de trabalho e previdência 
complementar. A reestruturação que está 
em curso no banco também foi debatida, 
em especial as mudanças radicais que estão 
afetando diretamente as agências e os 
funcionários, que agora não têm mais um 
cargo definido, gerando muita insegurança 
quanto ao futuro.

O Encontro foi encerrado com a aprovação 
das estratégias para as negociações 
específicas com o Itaú e o fortalecimento 
da unidade dos funcionários para garantir 
a manutenção dos empregos, dos direitos e 
por melhores condições de trabalho.

Governo do Paraná realiza obras com dinheiro público 
e quer entregar as rodovias para a iniciativa privada.
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Sindicato de Cornélio promove live 
para comemorar Dia d@ Bancári@
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REFORMA TRABALHISTA

MP 1045 precariza ainda 
mais o emprego no País

Jornada do bancário 
volta a correr risco 
na Câmara“Essa nova reforma 

trabalhista do 
governo Bolsonaro 

traz de volta a 
escravidão no País

Pegando carona na MP 1045, a alteração 
na jornada de trabalho do bancário volta a 
correr perigo na Câmara dos Deputados. 
Por meio de uma emenda no texto da 
MP, a jornada legal da categoria pode 
ser alterada, podendo ser estendida para 
8 horas mediante acordo individual ou 
acordo coletivo. O adicional de horas 
extras, que atualmente é de 50% (segunda 
a sábado) e 100% (domingos ou feriados), 
pode ser reduzido para 20%.

Em abril de 2020, outra tentativa de 
mudar a jornada da categoria foi derrubada 
no Senado por ter sido considerada 
matéria estranha ao objeto principal da 
MP 936/2020, que estabeleceu o Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e 
da Renda. 

A Câmara dos Deputados aprovou 
na sessão do dia 10 de agosto a 
MP (Medida Provisória) 1045/2021, 

elaborada pelo governo Jair Bolsonaro, que 
altera ainda mais a legislação trabalhista 
sob a justificativa de manter a vigência do 
Programa de Manutenção de Emprego 
e Renda (BEm), com o 
qual no início da pandemia 
foram suspensos contratos 
de trabalho e reduzidos 
proporcionalmente jornadas 
e salários. O texto recebeu 
mais de 400 emendas dos 
deputados, sendo algumas 
para aliviar os impactos na 
Classe Trabalhadora, mas a maioria é para 
favorecer ainda mais as empresas com a 
redução de direitos dos empregados.

  Essa MP cria o Requip (Regime Especial 
de Qualificação e Inclusão Produtiva) e o 
Priore (Programa Primeira Oportunidade 
e Reinserção no Emprego). O Requip é 
destinado aos jovens de 18 a 29 anos que 
estão há mais de 2 anos sem registro na 
Carteira de Trabalho e às pessoas de baixa 
renda, oriundas de programas federais de 
transferência de renda. Já o Priore (Programa 

Plenária da CUT/PR reuniu 
lideranças de diversas categorias 
profissionais do Estado

Primeira Oportunidade e Reinserção no 
Emprego) será dirigido a jovens de 18 a 29 
anos e pessoas com idade igual ou superior 
a 55 anos, sem vínculo formal por mais de 12 
meses.

Ambos os programas criam formas de 
contratações que não garantem direitos 

fundamentais para os 
trabalhadores, como o 13º 
salário, férias remuneradas e 
muito menos o Aviso-prévio. 
São alterações na legislação 
trabalhista que podem 
estimular as empresas a trocar 
até 40% dos seus quadros 
de pessoal para reduzir os 

encargos na folha de pagamento.
“Essa nova reforma trabalhista do governo 

Bolsonaro traz de volta a escravidão no 
País, gerando empregos precários, com 
remuneração abaixo do salário mínimo 
e praticamente sem direitos para o 
trabalhador”, protesta Carlos Roberto de 
Freitas, presidente do Sindicato de Arapoti.

Para Carlos, a Classe Trabalhadora agora 
precisa pressionar o Senado a vetar a MP 
1045, impedindo mais precarização nas 
relações de trabalho no País.

O Sindicato de Cornélio Procópio vai 
promover no dia 27 de agosto uma live 
para comemorar o Dia do Bancário e da 
Bancária (28/08), com sorteio de brindes 
aos associados e associadas. O evento será 
realizado a partir das 19h, com transmissão 
ao vivo pela página do Sindicato no 
Facebook. “A pandemia da Covid-19 ainda 
nos impede de realizar uma grande festa 
presencial, mas isso não significa que não 
iremos comemorar esta importante data 
com as trabalhadoras e trabalhadores desta 
categoria que se mostrou essencial para o 
Brasil. Faremos uma bonita festa virtual 
para destacar nossa unidade e resistência, 
responsáveis por tantas conquistas! 

Contamos com a participação de todos”, 
convida Ivaí Lopes Barroso, presidente do 
Sindicato de Cornélio Procópio.

Durante a live serão sorteadas 5 super 
cestas Gourmet, além de prêmios surpresas 
para os bancários e bancárias que estejam 
assistindo o evento. Também haverá o 
sorteio de um final de semana no Aguativa 
Resort de Cornélio Procópio com direito a 
um acompanhante.

Para participar dos sorteios é preciso 
ser filiado ao Sindicato. Quem ainda não se 
sindicalizou deve procurar a Secretaria ou 
preencher a ficha que está disponibilizada 
em nosso site até o dia 25 de agosto. Vai ser 
uma linda e alegre festa virtual”, garante. 


