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Com o Brasil em crise Com o Brasil em crise 
sanitária e econômica, bancos  sanitária e econômica, bancos  

continuam lucrando maiscontinuam lucrando mais
Bradesco, Itaú e Santander veem seus ganhos saltarem no mesmo ritmo em que 

aumenta o assedio moral, a pressão por metas e a demissão de bancários

A crise econômica, apro-
fundada pela pandemia da Co-
vid-19 e pela política econômica 
recessiva do ministro da Econo-
mia Paulo Guedes, que atinge 
em cheio os setores produtivos, 
como a indústria e o comércio, 
e principalmente a vida dos tra-
balhadores, com desemprego e 
queda na renda média e no po-
der de compra das famílias, não 
passou nem perto dos bancos. O 
Sistema fi nanceiro continua ele-
vando ainda mais os seus lucros. 
Em janeiro deste ano, a con-
fi ança do comércio caiu ao me-
nor nível desde abril de 2021, 
segundo dados da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), atingin-
do 84,1 pontos, o menor nível 
desde abril do ano passado. Já 
na indústria, a confi ança teve a 
sexta queda seguida em janeiro: 
caiu 1,7 ponto.

GANHOS EM ALTA

O banco Bradesco informou 
na terça-feira passada (8) que 

registrou lucro líquido contábil 
de R$ 21,945 bilhões em 2021, 
uma alta de 32% em relação 
a 2020 (R$ 16,546 bilhões).
Maior banco privado do País, 
o Itaú Unibanco teve alta de 
45% em seu lucro em 2021, na 
comparação com o ano anterior 
(R$ 26,9 bilhões). O Santander 
Brasil fechou 2021 com lucro 
de R$ 16,347 bilhões, uma alta 
de 7% em relação a 2020. Os 
três maiores bancos privados 
do país tiveram, juntos, um ga-

nho de R$69,4 bi, alta média de 
34,8%. 

EMPREGO EM BAIXA

Por trás dos resultados sem 
precedentes no mundo, o siste-
ma fi nanceiro nacional eleva os 
lucros aumentando a explora-
ção dos funcionários, com as-
sédio moral e pressão por me-
tas e demissões sem levar em 
conta sequer a situação delica-
da da pandemia da Covid-19. 

Somente no período da crise 
sanitária, os cinco maiores ban-
cos do país extinguiram 2.189 
agências e encerraram 15,4 mil 
postos de trabalho. Segundo o 
Dieese (Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), Itaú, Bra-
desco, Santander, Caixa Econô-
mica Federal e Banco do Brasil 
somavam 389.179 trabalhado-
res em 2021, 2.532 a menos do 
que em 2020 e 15.406 do que 
em 2019. O resultado são uni-
dades bancárias mais cheias, 
piora no atendimento aos clien-
tes e aumento da sobrecarga de 
trabalho na categoria. 

“O número de demissões na 
categoria só não é maior por-
que o Departamento Jurídico 
do Sindicato tem conseguido 
seguidas vitórias na Justiça 
Trabalhista, reintegrando ban-
cários e bancárias”, explica o 
presidente da entidade, José 
Ferreira, que para a alegria de 
sindicalistas, amigos, funcioná-
rios e da categoria, está de vol-
ta, pouco a pouco, às atividades 
após superar um enfarto e um 
período de cerca de um mês de 
internação.

A boa notícia vem dos sindicatos: bancos antecipam PLRA boa notícia vem dos sindicatos: bancos antecipam PLR
Os bancários e bancárias sabem o quanto é impor-

tante a antecipação da segunda parcela da PLR (Parti-
cipação nos Lucros e Resultados) neste início de ano. 
São impostos (IPTU, IPVA), contas e dívidas no car-
tão de crédito e despesas extras com material escolar e 
no caso de escolas privadas, matrícula e mensalidades. 
“Nossa categoria, a primeira a conquistar a PLR, garantiu 
esta vitória com muita mobilização e unidade e nada mais 
justo do que os bancos atenderem ao movimento sindical e 
anteciparem a segunda parcela o quanto antes”, avalia José 
Ferreira, presidente do Sindicato do Rio.

• Bradesco - Pagou na sexta (11)• Itaú, Santander e Safra - Pagam no dia 25/2

Bancos que já anunciaram a data da PLR

*Confi ra a atualização dos demais bancos em 
nosso site: www.bancariosrio.org.br
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Sede campestre funcionaráSede campestre funcionará
sexta e sábado de Carnavalsexta e sábado de Carnaval

Espaço estará fechado na segunda e terça do feriado. Para usufruir da sede, 
é preciso apresentar comprovante de vacinação e fazer uma pré-reserva

A sede campestre está aberta para os bancários sindicalizados, mas o uso do espaço de
 lazer continua com regras e protocolos para proteger a saúde e a vida dos usuários

A Sede Campestre, em Jacarepaguá, esta-
rá aberta para os bancários e bancárias asso-
ciados no sábado e no domingo do carnaval. 
No entanto, na segunda e terça do feriado, o 
espaço não irá funcionar, como sempre ocor-
re neste período.Mas lembre-se: para utilizar 
o espaço é necessário fazer uma pré-reserva 
pelo WhatsApp (21) 98013-0190 informan-
do o número de dependentes que o associado 
pretende levar, para que haja um controle no 
número de pessoas, em função da pandemia 
da Covid-19. Após o pré-cadastro será envia-
do um link para o aplicativo Sympla, onde 
deverá ser feito o cadastro, e o aplicativo ge-
rará um código QR Code que deverá ser apre-
sentado no momento de entrada. 

“Nossa Sede continua funcionando, desde 

a sua reabertura, com todos os protocolos de 
segurança, com capacidade reduzida, uso de 
máscaras, totens com álcool, aferição de tem-
peratura e a exigência do certifi cado de vaci-
nação para ingressar no clube. É importante 
que toda categoria se mantenha vigilante, 
pois a pandemia não passou. É preciso cuida-
do especial no trabalho, nos deslocamentos, 
no lazer e também nesses dias de carnaval”, 
aconselha o diretor de Administração e Pa-
trimônio do Sindicato, Alexandre Batista.  
O diretor do Cultural do Sindicato, Gilberto 
Leal, lembra que obras foram realizadas para 
melhorar o principal espaço de lazer da ca-
tegoria. 

“Os associados vão perceber as melhorias 
que temos feito e novidades que certamen-

te irão agradar a família bancária, que tem a 
nossa sede como um xodó para o lazer nos 
fi nais de semana e feriados”, afi rma. 

CONTRA A COVID

Em ofício enviado no dia 1º de fevereiro 
ao secretário municipal de Saúde do Rio de 
Janeiro, Daniel Soranz, a diretoria do Sindi-
cato ofereceu o espaço da Sede Campestre 
para a vacinação contra o novo coronavírus. 
A decisão foi tomada diante do aumento bru-
tal dos casos de contaminação no estado do 
Rio e em todo o país, sobretudo pela variante 
Ômicrom, de mais rápida transmissão, poden-
do ser letal no caso de não vacinados e inte-
grantes do grupo de risco com comorbidades.

CONVÊNIOS

Sindicalizados têm descontos 
na Faculdade Souza Marques

A Secretaria de Formação do Sindica-
to fi rmou um novo convênio que garante 
descontos especiais para bancários e ban-
cárias sindicalizados. A parceria é com a 
Faculdade Souza Marques, cujas inscri-
ções do primeiro vestibular de 2022 já 
estão abertas, tanto em relação aos cursos 
presenciais como à distância. Mais infor-
mações  pelo telefone 2128-4900 ou pelo 
WhatsApp 97218-4241.

Foto: Nando Neves

STF NA COLA

Governo negacionista
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo 

Tribunal Federal (STF), proibiu na segunda-feira 
(14) o governo federal de usar o Disque 100 "fora 
de suas fi nalidades institucionais". Lewandowski 
atendeu a um pedido do partido Rede Sustentabi-
lidade, que acionou a Corte questionando a utili-
zação do canal de denúncias para “receber quei-
xas de pessoas contrárias à vacina da Covid-19”.
A decisão vem em boa hora: a postura negacio-
nista ofi cial no Ministério da Saúde, seguindo a 
atitude criminosa do presidente Jair Bolsonaro e 
as fake news nas redes sociais resultaram em um 
número ainda baixo de crianças e adolescentes 
imunizados no Brasil, um risco iminente neste pe-
ríodo de volta às aulas.
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Eleições do CA da Caixa Eleições do CA da Caixa 
vão até quinta-feira (17)vão até quinta-feira (17)

Direção da empresa defi niu na sexta (11), mudança no meio para votar, que não 
será mais pela intranet, mas através do acesso à eleicaoca.caixa.gov.br/siele

Por que votar em Rita Serrano?
• Todas as iniciativas para a manutenção da Caixa Pública, 
sustentável, íntegra, focada na melhoria de qualidade de vida 
do povo brasileiro;
• Continuidade das políticas de prevenção à Covid-19;
• Respeito aos direitos dos empregados, condições de trabalho 
dignas, garantia do Saúde Caixa e da Funcef;
• Investimentos na tecnologia do banco;
• Modelo de governança que democratize a gestão, com mais 
conselheiros eleitos e respeito à diversidade;
• Ação conjunta com as entidades de representação.

Os bancários 
da Caixa Eco-
nômica Fede-
ral têm até esta 
quinta-feira, dia 
17 de fevereiro, 
para votar nas 
eleições para a 
escolha do re-
presentante dos 
empregados no Conselho de Ad-
ministração da empresa. A vota-
ção começou na segunda (14). 

“Participam todos os traba-
lhadores, inclusive os que estão 
em férias, de licença e cedidos”, 
explica o diretor do Sindicato do 
Rio, Rogério Campanate. 

COMO VOTAR

Para votar basta acessar o 
eleicaoca.caixa.gov.br/siele. A 
direção do banco alterou o meio 
de votação na última sexta-fei-

ra (11), que não 
será mais pela 
intranet, como 
tradicionalmen-
te era realizado. 
Depois de entrar 
no endereço ele-
trônico, os em-
pregados devem 
fazer o login 

com CPF e senha. A orientação 
do banco é utilizar a senha dos 
seguintes aplicativos para aces-
sar o sistema de votação: FGTS, 
Loterias Online, Sou Caixa ou 
Saúde Caixa Mobile. Podem vo-
tar todos os empregados ativos 
da Caixa com contrato de traba-
lho não encerrado, não extinto e 
não suspenso.

IMPORTÂNCIA DA ESCOLHA

O Conselho de Administra-
ção é composto por oito mem-

bros e apenas um representa os 
trabalhadores. A Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT) 
apoia a reeleição da atual conse-
lheira, Rita Serrano. Para votar 
em Rita, digite 0007.   “Preci-
samos fazer valer esta conquista 

dos empregados, que é o direito 
de escolher um representante dos 
trabalhadores no CA, assegurado 
pela Lei 12.353/2010. Por isso, 
apoiamos Rita Serrano, que é 
comprometida com os anseios 
dos bancários”, afi rma o diretor 
do Sindicato Paulo Matileti.

 BC disponibiliza site para 
consulta de dinheiro esquecido

Você pode ter um dinhei-
ro esquecido em bancos para 
receber e não sabe. O Banco 
Central disponibilizou no 
site valoresareceber.bcb.gov.
br para a consulta. Em segui-
da basta digitar o número de 
seu CPF e sua data de nas-
cimento.  Os valores serão 
liberados somente a partir 
do próximo dia 7 de março. 
A previsão é que o dinheiro 
seja depositado via Pix, TED 

ou DOC em até 12 dias úteis. 
No caso de pessoa jurídica 
(empresas) é necessário digi-
tar o CNPJ e a data da aber-
tura do mesmo.

Quem nasceu antes de 
1968, por exemplo, sabe-
rá o valor exato que poderá 
ser resgatado e solicitar as 
transferências entre os dias 7 
e 11 de março. Já para quem 
nasceu após 1983, a libera-
ção ocorrerá entre 21 e 25 de 

março. Quem perder a data 
agendada, tem de esperar  
uma nova data de repesca-
gem indica no resultado da 
consulta. Quem tem dinhei-
ro a receber precisa atualizar 
ou abrir uma conta no portal 
gov.br, com nível de seguran-
ça ouro ou prata, que, segun-
do o BC, são os mais segu-
ros. Só assim o cliente poderá 
consultar quando receberá e 
pedir a transferência.

O Banco Central chama a 
atenção para os cuidados com 
os golpistas, que estão se apro-
veitando da consulta ao dinhei-
ro esquecido em bancos para 
atrair novas vítimas. O discurso 
é sempre o mesmo: promessas 
de facilidades para o resgate dos 
valores.

MENSAGENS FALSAS

Segundo matéria de  O Glo-
bo, o site Fato ou Fake reve-
lou uma tentativa de golpe que 
prometia a consulta ao saldo 
e o saque instantâneo via PIX 
dos valores devidos por ban-
cos e instituições fi nanceiras.
A mensagem falsa que circulava 
nas redes dizia "Consulte agora 
se você tem algum valor a rece-
ber. Saque instantâneo via PIX, 
mais de 7 milhões de brasileiros 
já consultaram e sacaram. Con-
sulte agora." Fique de olho vivo.

Cuidado
com golpes



Sindicato apoia chapa

Sindicato cobra do BB respeito ao protocolo 
da Covid-19 e conserto de ar-condicionado
O Sindicato esteve nesta quin-

ta-feira (10/2) na Cesup do Banco 
do Brasil, no prédio da Senador 
Dantas, para cobrar o respeito às 
normas estabelecidas no proto-
colo contra a Covid-19 que não 
estariam sendo respeitadas. Tam-
bém cobrou o conserto de apare-
lhos de ar condicionado das agên-
cias Barra Shopping e Botafogo. 
Participaram da reunião com o 
BB os diretores José Henrique, 
Marcos Rosa e Roberto André, 
além da ex-presidente do Sindi-
cato, Fernanda Carísio.

A Cesup explicou que são 
enviados sistematicamente aos 
gestores de agências, escritórios 

Diretores do Sindicato em negociação na Cesup
e prédio administrativos e-mails 
orientando sobre o respeito aos 
protocolos. Mas acrescentou 
que, a partir das denúncias sobre 

descumprimentos vai reforçar a 
orientação. Os protocolos preve-
em o uso de máscara, fornecimen-
to de álcool gel, distanciamento, 

afastamento de contaminados, 
entre outros.

Em relação ao ar-condiciona-
do do Barra Shopping a Cesup 
disse que será consertado nesta 
sexta-feira (11/2). O de Botafogo 
está com a máquina comprome-
tida tendo que ser trocada. Não 
adiantou o prazo para que a troca 
fosse feita.

"Vamos continuar fi scalizan-
do as agências com problemas 
de ar condicionado neste verão 
e com outras demandas. É im-
portante que os bancários denun-
ciem ao Sindicato os problemas 
nas unidades", afi rma o dirigente 
sindical José Henrique.

“Unidos por uma “Unidos por uma 
Cassi Solidária”Cassi Solidária”

De 18 a 28 de março os as-
sociados da Caixa de Assistência 
dos Funcionários do Banco do 
Brasil (Cassi) estarão elegendo 
parte de seus representantes na 
Diretoria, no Conselho Delibe-
rativo e no Conselho Fiscal da 
instituição. A chapa apoiada por 
praticamente todas as forças po-
líticas do movimento sindical 
bancário, inclusive pelo Sindi-
cato do Rio de Janeiro, e pelas 
associações do funcionalismo, é 
a “Unidos por uma Cassi Solidá-
ria”, cujos candidatos a diretor 
e a membros do Conselho Deli-
berativo estão na Chapa 6, e os 
candidatos ao Conselho Fiscal, 
na Chapa 77. Diferentemente das 
demais, identifi cadas com a dire-
toria do BB, a chapa “Unidos por 
uma Cassi Solidária”, por sua 
formação, tem, além da prepara-
ção técnica, o compromisso com 
a defesa dos direitos dos asso-
ciados, promovendo o resgate e 
o fortalecimento da Cassi, como 
o próprio nome diz, mantendo 
o seu princípio mais importante 
que é a solidariedade, garantindo 
a todos um atendimento de qua-
lidade, através de uma contribui-
ção com o mesmo percentual. Os 
eleitos terão mandatos de 1º de 
junho de 2022 a 31 de maio de 
2026.

COMPROMISSOS DA CHAPA

Entre as propostas da “Unidos 
por uma Cassi Solidária” estão o 
aumento do compromisso fi nan-
ceiro do banco para garantir a 
sustentabilidade da instituição, e 
a retomada dos percentuais de co-
participação anteriores à reforma 
estatutária de 2019, compromis-

so assumido pela atual gestão da 
Cassi e não cumprido. Além dis-
to, estão entre as suas propostas 
interromper a política de redução 
da rede credenciada imposta pela 
atual gestão, aperfeiçoar e am-
pliar a Estratégia de Saúde da Fa-
mília, avaliar a melhor forma de 
atendimento em telemedicina e 
criar novos programas de saúde, 
para cuidar com a devida atenção 

daqueles que precisam de acom-
panhamento permanente.

OS CANDIDATOS

A diretoria da Cassi tem qua-
tro titulares, dois eleitos e dois 
indicados pelo banco com seus 
suplentes. Em 2020, foi eleito 
para um mandato de quatro anos, 
o diretor de Planos e Relacio-
namento com Clientes. Agora, 
em 2022, será eleito o diretor 
de Risco Populacional, Saúde e 
Rede de Atendimento.  O can-
didato a diretor pela Chapa 6, 
“Unidos por uma Cassi Solidá-
ria”, é Fernando Amaral, que foi 
Garef (Gabinete Representante 
dos Funcionários) no Conselho 
Administrativo do BB, ex-presi-
dente do Sindicato dos Bancários 
do Rio de Janeiro e assessor e di-
retor em exercício da Diretoria 
de Saúde e Tecnologia da Cassi.
São, ainda, candidatos pela Cha-
pa 6, estes, ao Conselho Delibe-
rativo, como titulares, Cristiana 
Silva Rocha Garbinatto e Al-
berto Alves Júnior, tendo como 
suplentes, Cláudio Nascimento 
e Gilmar Santos. A candidata 
da “Unidos por uma Cassi So-
lidária” para o Conselho Fiscal 
é Fernanda Lopes, e a suplente 
Diusa Almeida, pela Chapa 77.


