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Concentração na Praça Rio Branco - Jacobina-Bahia

 No dia 25.11, o Sindicato dos 
Bancários de Jacobina e Região 

do Dia Nacional de Luta no 
BNB, para reivindicar a antecipação da 
parcela do PLR da Fenaban. Esta 
mobilização foi definida na reunião dos 
presidentes das en sindicais, no 
dia 20.11 na sede da Federação dos 
Bancários da Bahia e Sergipe.
 O s  f u n c i o n á r i o s  d o  B N B 
protestaram contra o baixo valor pago 
a de antecipação de PLR, que não 
atende ao acordo geral da Fenaban, o 
qual estabelece uma regra básica para 
a antecipação (54% sobre o salário-
base mais verbas fixas de natureza 
s a l a r i a l ,  r e a j u s t a d o s  e m 
setembro/2015, acrescido do valor fixo 
de R$ 1.213,07, limitada ao valor 
individual de R$ 6.507,55).

 Os bancários do BNB estão bastante 
insa feitos com o valor irrisório recebido. Porém, 
o caso é ainda mais grave: o banco ainda não 
assinou o acordo específico da P ão nos 
Lucros e Resultados, ou seja, de forma unilateral, a 
empresa fez a antecipação do bene
 Não é só isso. Na terceira cláusula da 
Convenção Cole va de Trabalho, a ins tuição 

SINDICATO DOS BANCÁRIOS REALIZA DIA DE MOBILIZAÇÃO NO BNB

BRADESCO ACUMULA LUCRO DE 13,3 BILHÕES, MAS CONTINUA DEMITINDO

 O lucro líquido ajustado do Bradesco teve 
crescimento de 18,6 % nos nove primeiros meses do 
ano em comparação ao mesmo período do ano 
passado. Porém, o banco continua a cortar postos de 
trabalho. Em um período de 12 meses, os empregos 
decaíram 5,2%. É o que mostra o balanço do terceiro 
trimestre divulgado no dia 29.10.
 A receita com prestação de serviço e tarifas 
bancárias cresceu 13,5% em doze meses, totalizando 
R$18,2 bilhões e cobrem em 168,3%, as despesas 
com pessoal, que foi de R$11,2 bilhões. Ou seja, o 
banco paga integralmente os salários dos seus 

trabalhadores somente com as tarifas e ainda sobra 
dinheiro.
 Nos nove primeiros meses de 2015, o Lucro 
Líquido Ajustado do Banco Bradesco chegou a R$ 
13,3 bilhões, com um crescimento de 18,6% em 
relação ao mesmo período de 2014. O retorno anual 
sobre o Patrimônio Líquido médio ajustado foi de 
21,2% e registrou crescimento de 0,8 p.p. em doze 
meses.
 Com todo esses lucros, foram fechadas 66 
agências e 845 unidades do correspondente 
bancário Bradesco Expresso.

financeira se compromete a respeitar os itens do 
acordo com a Fenaban (Federação Nacional dos 
Bancos), com algumas exceções. No entanto, não 
há uma linha sobre a PLR. 
 O movimento tende a ganhar força, para 
que, finalmente, o BNB se posicione de forma 
respeitosa com o funcionalismo.

Contraf-Cut
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NÃO EXISTE CRISE PARA BANQUEIROS
 Apesar de não ter sido o “acordo dos sonhos” 
da categoria, principalmente pela mobilização que 
levou milhares de bancários e bancárias à greve por 
mais de 21 dias, a assinatura do Contrato Cole o de 
Trabalho 2015 garan ários direitos que já exis
e foram renovados. 
 A Fenaban alegou crise para oferecer esse 
reajuste, mas que crise é essa em que os lucros dos 
bancos só aumentam? Essa pergunta sem uma 
resposta lógica foi feita por todos os bancários a nível 
nacional. E a descrença com o argumento dos bancos é 
embasada por números: nos primeiros seis meses de 
2015, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú e 
Santander – os cinco maiores que atuam no país - 
lucraram R$ 36,3 bilhões, resultado 27,3% maior do 
q u e  n o  m e s m o  p e r í o d o  d o  a n o  a n t e r i o r.
 Os bancos lucram com crise e sem crise, 
emprestando dinheiro a juros muito altos; também 
ganham com os juros da dívida pública e ainda acham 
que ofereceram um reajuste decente,o qual, na 
verdade, só cobriu a inflação do período. 
 A greve não deveria ser a solução. Nunca se 
viu banqueiro dar reajuste de livre e espontânea 
vontade, só agindo com muita pressão e resistência, 
para se conseguir a reposição da inflação, pois o 
aumento real foi irrisório, constrangendo toda 
categoria, a nível nacional.

 Na contramão dos resultados os, a Caixa 
Econômica Federal, que obteve nos três primeiros 
trimestres de 2015 lucro superior ao mesmo período do 
ano passado, ignora novas contratações e reduz mais de 
dois mil portos de trabalho em relação a setembro de 
2014. Segundo dados do Dieese, entre janeiro e 
setembro de 2015, a Caixa acumulou lucro líquido de R$ 
6,5 bilhões, crescimento de 23,3% em 12 meses. O lucro 
no trimestre foi de R$ 3,0 bilhões, 60,0% superior em 
relação ao mesmo trimestre do ano anterior e 57,0% 
sobre o segundo trimestre de 2015. O retorno sobre o 
patrimônio líquido médio anualizado ficou em 13,2%, 
ante 17,79% no mesmo período do ano anterior.
 A Carteira de Crédito Ampliada cresceu 15,5% 
em doze meses, a um montante de R$ 666,1 
bilhões. A carteira comercial pessoa a cresceu 13,1% 
em relação a setembro de 2014, chegando a R$ 103,7 
bilhões, com destaque para o crédito consignado, cujo 
saldo chegou a R$ 58,3 bilhões, com evolução de 13,1% 
em 12 meses. Em setembro de 2015 as operações com 
pessoa jurídica chegaram a R$ 94 bilhões, uma leve 
queda de 1,3% em relação a setembro de 2014. O crédito 
voltado para a habitação (c ão de 67,5% do 
mercado) cresceu 17,2% e totalizou R$ 375,7 bilhões.
 Postos de Trabalho - Quanto ao emprego, a 
redução de 2.416 postos de trabalho em relação a 
setembro de 2014 deixa claro o forte impacto do 
Programa de Apoio à Aposentadoria (PAA) sobre o 
quadro funcional do banco.

CAIXA ACUMULA LUCRO 
DE R$6,7 BILHÕES

Contraf-CUT

 Inves to no modelo de Atenção Integral 
à Saúde, manutenção do princípio da solidariedade 
e garan a de cobertura do plano para a vos, 
aposentados, dependentes e pensionistas. Essas 
foram algumas das premissas defendidas pelos 
representantes do funcionalismo, da a va e 
aposentados, durante a retomada da mesa de 
negociação específica com o Banco do Brasil sobre a 
situação deficitária da Cassi (Caixa de Assistência dos 
Funcionários do BB), em 19 de novembro.
 Na reunião, os trabalhadores discordaram da 
proposta do banco público de criação de um fundo 
para pagamento de compromisso pós-laboral. Isso 
significaria o BB antecipar suas contribuições à Cassi 
mas, em contrapar da, deixar de repassar à 
en seu percentual (4,5%) rela o a futuras 
aposentadorias.
 Os funcionários propuseram cronograma de 
negoc iações  mais  intens ivo  e  que  se jam 
apresentadas novas propostas para serem 

tanto no âmbito da sustentabilidade de 
longo prazo da caixa de assistência quanto em 
questões financeiras emergenciais.
 Wagner Nascimento, coordenador da 
Comissão de Empresa dos Funcionários do BB, 
destaca que a retomada das negociações é de 
extrema importância. “Os sindicatos prepararão 
debates sobre o assunto com os funcionários de 
todos os segmentos dentro do banco, para 
iniciarmos calendário de mobilização em prol da 
Cassi. A construção de acordo que garanta a 
sustentabilidade da Cassi passa pelo envolvimento 
de todos.”

Contraf-CUT

CASSI TEM DE SER FORTE E PARA TODOS
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São os votos de toda família do União Bancaria
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 Os bancos passam muito longe do agravamento 
da crise econômica mundial e con a alavancar os 
lucros. Basta analisar os resultados do terceiro trimestre. 
O Bradesco foi de R$ 3,88 bilhões para R$ 4,12 bilhões. O 
Itaú subiu de R$ 5,4 bilhões para R$ 6,1 bilhões. O a 
divulgar a parcial, o Banco do Brasil, passou de R$ 2,78 
bilhões para R$ 3,1 bilhões na comparação entre o terceiro 
trimestre de 2014  e o de 2015.
  É fácil explicar o porquê de tanto dinheiro. Juros lá 
em cima, ganhos com o spread bancário (diferença entre o 
que o banco paga para captar e o que cobra para 
emprestar), taxas abusivas em todos os serviços e o 
chamado controle nas despesas, mais conhecido como a 

a de redução do quadro de pessoal, que reduz os 
custos, mas aumenta a sobrecarga de trabalho nas 
agências. 
  Além das demissões, a seleção rígida para os 
tomadores de emprés , a concentração bancária, que 
reduz a concorrência no setor, e a diversificação dos 
negócios proibida em muitos países, mas no 
Brasil, deixam o caminho livre para o lucro crescer ainda 
mais. 

 SETOR FINANCEIRO SEMPRE LUCRANDO

 O Itaú, maior banco privado em a no 
Brasil, que de janeiro a setembro de 2015 lucrou mais de 
R$ 18 bilhões, segue com a polí ca perversa de 
demissões. Em Salvador, três gerentes foram 
no dia 16/11.
  Os desligamentos foram feitos com requintes de 
crueldade, sem nenhum cuidado com o trabalhador. Em 
um dos casos, o funcionário foi dispensado durante o 
expediente, na frente de colegas e clientes. Um 
constrangimento total.
  O clima nas agências está de mal a pior. O medo 
de perder o emprego é generalizado. Para piorar, o 
superintendente Regional Comercial, Caio Testa Vono, 
conhecido pela postura de carrasco, disse que, se 
necessário, demite uma equipe inteira. Nos 
tempos, 10 gerentes gerais foram 
  A a perversa do Itaú é sen no dia a dia. 
Faltam bancários nas agências e, como se não bastasse, 
os que ficam têm de cumprir metas absurdas, 
impossíveis de serem a ngidas. Sobretudo porque 
quando chegam nas mesas para atendimento os clientes 
já estão irritados por conta da demora, consequência do 
número reduzido de pessoal.
  O movimento sindical cobra uma reunião com o 
Itaú para tratar dos problemas há muito tempo, antes da 
campanha salarial. Mas, até hoje, não houve um 
posicionamento do banco. Um descaso que não será 
esquecido. 

SEM LIMITES, ITAÚ DEMITE 
TRÊS GERENTES EM SALVADOR

SEEB-BA

Nos primeiros dez meses deste ano os bancos que operam no 
Brasil fecharam 6.319 postos de trabalho, de acordo com a 
Pesquisa de Emprego Bancário, divulgada no dia 24.11 pela 
Contraf-CUT. O estudo é feito mensalmente, em parceria com o 
Dieese, e usa como base os números do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE).

Os bancos com carteira comercial, categoria que 
engloba grandes ins ões, como Itaú, Bradesco, Santander, 
HSBC e Banco do Brasil, foram os principais responsáveis pelo 
saldo nega o. Eles eliminaram 3.980 empregos. O número 
também foi impactado pelos planos de aposentadoria 
incen ada promovidos pela Caixa e BB. Somente na Caixa 
foram fechados 2.356 postos.

A Contraf-Cut fechou com os bancos uma dura negociação e um 
dos pontos que mais insis mos foi a necessidade de 
convencionar salvaguardas para proteger empregos. Claro que 
os bancos não aceitaram isso.  Através da rota vidade 
con re ando do salário médio os impactos do aumento 
real. Isto significa que os bancos seguem altos 
salários e contratando bancários com salários mais baixos. Para 
piorar, estão mais do que contratando. Mostram o 
seu baixo compromisso com a realidade brasileira pois o setor 
que mais lucrou na verdade, que contratar mais

No total, 23 estados registraram saldos nega os de emprego. 
As reduções mais expressivas ocorreram no Rio de Janeiro (-
1126), São Paulo (-1088), Rio Grande do Sul (649) e Distrito 
Federal (-646). Já o Pará, foi o estado com maior saldo o, 
com geração de 132 novos postos de trabalho.

BANCOS FECHAM 6.319 POSTOS DE TRABALHO 
ENTRE JANEIRO E OUTUBRO DE 2015

Contraf-CUT

CAIXA FECHA 2.416 POSTOS DE TRABALHO

 A Caixa fechou 2.416 postos de trabalho em 12 
meses, concluídos em setembro. O corte aumenta 
ainda mais a sobrecarga de trabalho e a espera nas 
agências, sobretudo com o aumento da carteira de 
corren tas em 5,3 milhões, totalizando 82,4 milhões 
de clientes, elevação de 6,8%.
 O problema, no entanto, pode ser resolvido. 
Basta boa vontade da direção da empresa. Mais de 30 
mil aprovados no concurso público aguardam a 
convocação, mas até agora nada. Inclusive, terminou 
nesta quarta-feira (25/11), o prazo dado pelo 
Ministério Público do Trabalho para que o banco 
apresente o cronograma de contratações.
 Condições para ampl iar  o  quadro de 
empregados a ins ão financeira tem. De janeiro a 
setembro de 2015, o lucro líquido bateu na casa dos R$ 
6,5 bilhões, crescimento de 23,3% em 12 meses. 
Somente no terceiro trimestre, o ganho foi de R$ 3 
bilhões.

Fonte: SBBAContraf-CUT
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 Lucro ajustado de R$ 11,88 bilhões de janeiro a 
setembro de 2015, alta de 43,5% em relação a igual período em 
2014 e negócios fechados nos meios eletrônicos junto a Cielo que 
renderam R$ 3,212 bilhões. Este é o balanço do Banco do Brasil, 
que, mesmo assim, fechou agências e postos de trabalho no 
período. Incoerência. 
  Segundo resultado divulgado pela empresa, o corte foi 
de 2.552 empregos em doze meses terminados em setembro. 
Também houve o fechamento de 120 agências por todo o país só 
no terceiro trimestre deste ano.  Dados que refletem a falta de 
responsabilidade da ins ão pública e resulta na sobrecarga 
dos 109.352 funcionários que permanecem no BB.
  Para se ter ideia, apenas a receita com tarifas e serviços 
(R$ 19,675 bilhões), cobre 107% do total das despesas de pessoal. 
Ou seja, dinheiro tem para inves e contratar funcionários. Falta 
compromisso. 
 Enquanto a empresa enche os cofres, os funcionários passam por 
maus bocados, com agências sempre cheias. Situação agravada 
com a adesão de mais de 5 mil bancários ao PAI (Plano de 
Aposentadoria Incen ada).
  O assédio moral também é outro problema. A a do 
BB hoje não difere em nada dos bancos privados. A ins ão 
preza pelo lucro fácil em detrimento do bem estar de clientes e 
funcionários. O resultado é observado nos balanços, sempre 
crescentes. 

LUCRO DO BB NÃO 
RESULTA EM ADMISSÕES

Contraf-Cut

 A Caixa liderou o ranking de reclamações do Banco 
Central em outubro deste ano, segundo levantamento 
divulgado no dia 16.11 pela autoridade monetária. Neste 
caso, foram considerados bancos e financeiras com mais de 2 
milhões de clientes.

 No mês passado, a Caixa, que conta com 77,78 
milhões de clientes, recebeu 863 reclamações consideradas 
procedentes. Com isso, registrou um índice de reclamações de 
11,09. Segundo o BC, a maior parte das reclamações da Caixa 
(355) ocorreu por "irregularidades rela as a integridade, 
confiabilidade, segurança, sigilo ou legi midade das 
operações e serviços relacionados a cartões de crédito". Em 
segundo lugar no ranking de reclamações de outubro deste 
ano, aparece o Bradesco, com 705 reclamações. O banco 
possui 76,69 milhões de clientes. Com isso, seu índice de 
reclamações ficou em 9,19 no mês passado.

 Em terceiro lugar, ficou o Itaú, banco que possui 
59,47 milhões de clientes. Foram registradas em outubro 426 
reclamações procedentes. Seu índice de reclamações, com 
isso, somou 7,16 no mês passado. Em quarto lugar, no ranking 
de outubro, está o HSBC. Com 12,68 milhões de corren tas.

CAIXA LIDERA RANKING DE RECLAMAÇÕES 
DO BANCO CENTRAL EM OUTUBRO

 Fonte: G1


