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LUCROS DOS BANCOS

Quatro maiores bancos do país 
registram lucro de quase R$43 
bi no primeiro semestre de 2019

Sindicato negocia reintegração 
de duas bancárias do Bradesco

Após Sindicato entrar com processo, 
Santander reinstala portas giratórias e 

restabelece segurança bancária

Mesmo com crise, dó-
lar nas alturas e alto ín-
dice de desemprego, os 
banqueiros não deixam de 
registrar lucros recordes. 
Apenas nos seis primeiros 
meses de 2019, o Brades-
co, Banco do Brasil, Itaú e 
Santander, os quatro maio-
res bancos do país, soma-
ram um lucro de R$42,9 
bilhões, com crescimento 
médio de 20,4% em doze 
meses e rentabilidade va-
riando entre 17,4% (Banco 
do Brasil) e 23,6% (Itaú).

De acordo com o De-
partamento Intersindical 

de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese) os 
lucros continuam batendo 
recordes por conta do cres-
cimento das carteiras de 
crédito, receitas com essas 
operações, alta no resulta-
do com seguros, redução 
de despesas com capta-
ção de mercado e também 
com controle de pessoal.

Mas um dos principais 
motivos pelos ganhos as-
tronômicos são a explora-
ção dos clientes. No pri-
meiro semestre de 2019, 
quase R$56 bilhões foram 
arrecadados com cobran-

ça de tarifas, valor 5,3% 
maior que o mesmo perío-
do do ano passado, dinhei-
ro suficiente para cobrir 
as despesas de Recursos 
Humanos, inclusive paga-
mento da Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR).

Quem também pagou 
o lucro dos patrões foram 
os próprios bancários, já 
que o saldo de postos de 
trabalho ficou no negati-
vo nos bancos Itaú e Ban-
co do Brasil, que encerra-
ram 983 e 1.507 postos de 
trabalho respectivamen-
te em apenas 12 meses.
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Duas bancárias de-
mitidas pelo banco 
Bradesco foram rein-
tegradas ao quadro de 
funcionários do banco 
após negociação entre 
Sindicato e instituição 

Após retirar itens de 
segurança de ao menos 
quatro agências em Gua-
rulhos e da pressão do 
Sindicato dos Bancários 
de Guarulhos e Região 
com uma ação, ampa-
rado pela lei acerca da 
Segurança Bancária de 
autoria do vereador e 
bancário José Luiz (PT), 
o Santander reinstalou as 
portas giratórias de suas 
agências e restabeleceu 
a segurança dos bancá-
rios, bancárias, vigilantes 
e também dos clientes.

As agências afetadas 
estavam sem portas gira-
tórias e dispensou vigilan-
tes e cabine de proteção. 
O Sindicato esteve empe-
nhado na resolução des-
te impasse desde que os 
equipamentos foram reti-
rados, no mês de março, 
e intensificou a ação após 
sanção da lei 7.720/19, 
que trata sobre o assunto.

Durante as negocia-
ções, o banco chegou a 
recusar o recebimento de 
um informativo sobre a 
infração e o Sindicato bus-

cou apoio da Polícia Fe-
deral para que houvesse 
posição dos responsáveis. 
Por fim, depois de quase seis 
meses, o Santander cumpriu 
a lei e adotou novamente 
medidas de segurança.

financeira. Uma delas foi 
desligada durante gesta-
ção e a outra em pleno 
tratamento contra sín-
drome do pânico, com-
provadamente adquirida 
por conta do desempe-

nho de suas atividades.
As funcionárias pro-

curaram o Sindicato em 
busca de orientação e 
conquistaram o direito 
de voltar ao trabalho. A 
funcionária diagnostica-
da com síndrome do pâ-
nico está em tratamento 
desde 2012. “Mesmo que 
a reforma Trabalhista 
tenha excluído a necessi-
dade do acompanhamen-
to da homologação pelo 
Sindicato, os funcioná-
rios têm direito a nos pro-
curarem para analisar os 
cálculos e também para 
busca de informações e a 
prova está aí, mais duas 
reintegrações conquista-
das”, explicou a secretária 
de Saúde, Daniela Cucio.

Homologação com par-
ticipação do Sindicato – 
Apesar da lei 13.467/2017, 
que instituiu novas regras 
trabalhistas e dispen-
sar a obrigatoriedade de 
homologar no Sindica-
to, os bancários e bancá-
rias podem buscar orien-
tação para que sejam 
feitos os cálculos rescisó-
rios e devidas orientações.

Além disso, é direito do 
trabalhador e da trabalha-
dora exigir o acompanha-
mento de um terceiro nesse 
processo ou solicitar um 
período de análise da docu-
mentação antes de assinar. 
Se houver pressão para assi-
natura, o bancário e a ban-
cária devem buscar orienta-
ção jurídica no Sindicato.

SANTANDER Fique ligado: 
Sindicato provoca-
rá audiências públi-
cas em defesa dos 
Bancos Públicos

Os bancos públicos, 
fundamentais para o de-
senvolvimento do país, são 
alvo de um grande desmonte 
promovido pelo governo de 
Bolsonaro (PSL) para aten-
derem a um plano maior do 
Planalto, o da privatização. 
    O Sindicato dos Bancários 
de Guarulhos e Região está 
acompanhando todo o pro-
cesso, participando de ações 
de defesa das instituições pú-
blicas e está organizando uma 
Audiência Pública na Câmara 
Municipal de Guarulhos, com 
data a ser definida, para con-
seguir o apoio dos parlamen-
tares e da sociedade civil na 
defesa do patrimônio de todos 
os brasileiros e brasileiras.

Pagamento PLR 
Com exceção do Ban-

co do Brasil, que pagou a 
PLR aos seus funcionários 
e funcionárias no dia 30 de 
agosto, os demais bancos 
devem efetuar o pagamen-
to até o dia 20 de setembro.  
   Já a Caixa tem até o dia 
30 de setembro para quitar 
a PLR e até o fechamen-
to desta edição nenhum 
banco havia informado ao 
comando sobre a possibili-
dade de antecipar o paga-
mento da primeira parcela.

Sobre a festa...

A comemoração organizada pelo Sindicato dos Ban-
cários em homenagem ao Dia do Bancário colocou 
todo mundo para dançar ao som da banda CLT 40, 
que tocou grandes sucessos do pop rock dos anos 
80 e 90 e premiou a bancária Viviane Oliveira dos 
Santos do Bradesco e Celso Luiz Meucci do Banco 

do Brasil com dois televisores Smart de 40 polegadas 
pela Campanha de Sindicalização, Sou Parte.

Veja a galeria completa em nosso site:
www.bancariosdeguarulhos.com.br
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Expediente
O jornal dos Bancários é uma publicação do Sindicato dos Bancários de Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Arujá, Ferraz de Vasconcelos e Mairiporã. 
Endereço: Rua Paulo Lenk, 128 Centro - Guarulhos

Presidente: Luis Carlos dos Santos
Diretora de imprensa: Silvana Kaproski
Jornalista responsável: Ana Paula Almeida 
Diagramação: Tarcísio Silva
Correio: imprensa@bancariosdeguarulhos.com.br

Pousada Vale dos PássarosChalés Estrela do Mar

Descontos de até 15% para bancá-
rios e bancárias

Endereço: 
Estrada do Maeda, 1.100 – Curral (74km 

de São Paulo) Ibiúna – SP
Telefones: 
11-2717-6098 / 2216-4480

Para conhecer os outros convênios 
firmados pelo Sindicato, acesse nosso site 
www.bancariosdeguarulhos.com.br 
e clique na aba convênios.

Bancários e bancárias têm descontos de 
até 10%, em qualquer época do ano

Endereço: 
Rua Tapiá, 362 – Praia do Lázaro
Ubatuba – SP
Telefone: 
12-3842-2472 
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