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Demissões enchem os 
COFRES DOS BANCOS
Mesmo contabilizando aumento em seus lucros a cada ano, as 
principais instituições financeiras do País continuam demitindo

BRADESCO

O lucro líquido gerencial 
do Bradesco em 2015 

foi de R$ 17,873 bilhões, que 
representa um crescimento de 
16,4% em relação a 2014. Mes-
mo assim, a holding encerrou 
o ano de 2015 com 92.861 
empregados, uma redução de 
2.659 postos de trabalho em 
relação a 2014. Foram fechadas 
152 agências nesse período.

ITAÚ
O Itaú obteve em 2015 o 

maior lucro anual da história de 
um banco registrado até hoje, 
de R$ 23,8 bilhões, aumento de 
15,6% em relação ao resultado 
do ano anterior, superando seu 
próprio recorde de 2014. Apesar 
do excelente desempenho, o 
banco reduziu 2.711 postos de 
trabalho, contribuindo para o 
aumento do desemprego no País 
e para a piora das condições de 
trabalho em suas unidades. Fo-
ram abertas 63 agências digitais 
e foram fechadas 120 agências 
físicas no País no ano.

SAFRA
Quinto maior banco privado 

do País, o banco Safra teve lucro 
líquido de R$ 1,654 bilhão em 
2015, resultado 6,9% superior 
ao do ano anterior. Os ativos 
consolidados do Safra atingiram 
R$ 151,8 bilhões, crescimento 
de 6,2% sobre o ano anterior.

SANTANDER
O Santander obteve em 

2015, lucro líquido gerencial de 
R$ 6,6 bilhões, com crescimento 
de 13,2% em relação a 2014. 
O retorno sobre o Patrimônio 
Líquido Médio Anualizado 
(ROE) fi cou em 12,8%, com 
crescimento de 1,3 ponto per-
centual em doze meses. Os bons 
resultados, entretanto, não se 
refl etiram nas remunerações, 
em contratações sufi cientes e 
na melhoria das condições de 
trabalho no banco. Segundo 

a análise feita pelo Dieese, a 
holding encerrou o ano de 
2015 com 50.024 empregados, 
com aumento de 715 postos 
de trabalho em relação a 2014. 
Foram abertas 10 agências nesse 
período e o número de clientes 
cresceu em 1,3 milhão.

HSBC
O lucro líquido mundial 

do HSBC em 2015 foi de 
US$ 13,52 bilhões, queda de 
1,2% no lucro líquido, na com-
paração com o ano anterior. Os 

números apontam ainda um 
prejuízo inesperado no quarto 
trimestre de US$ 858 milhões. 
Apesar da redução no volume de 
negócios (2,36%), o presidente 
do banco, Douglas Flint, cha-
mou o desempenho do grupo 
de “globalmente satisfatório”. 
A Contraf-CUT apontou que 
o superprovisionamento feito 
pelo banco nos últimos anos 
só prejudicou a maioria dos 
funcionários enquanto altos 
executivos levavam e levam 
altos bônus.
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O balanço de 
2015 dos 

principais bancos 
do País mostrado  
na capa desta edição 
do Alerta Bancá-
rios deixa claro que 
a crise econômica 
mundial nem de 
longe atinge o setor 

financeiro. Somente o Itaú, Bradesco 
e Santander faturaram juntos no ano 
passado R$ 48 bilhões, que representa 
um aumento de 15,15% do volume 
computado em 2014. 

Mesmo com esses resultados tão ex-
pressivos, continuam cortando postos de 
trabalho, desvalorizando funcionários e 
encarecendo o crédito ao cobrarem altas 
tarifas e juros exorbitantes. Um enorme 
desrespeito à classe trabalhadora e a toda a 
sociedade, que fica refém de um péssimo 
atendimento ocasionado pelo déficit de 
funcionários, pelas taxas elevadas e por 
essa grande exploração dos banqueiros 
em todos os sentidos. 

Os bancos são concessões públicas e, por 
isso, devem dar um retorno à sociedade. 
Isso mostra que mais do que nunca é 
preciso unir forças e que essa luta deve 
vir de todos: trabalhadores, clientes e a 
sociedade em geral. Só assim será possí-
vel vencer essa grande estagnação social 
provocada pelo setor financeiro.  

FALA PRESIDENTE!
CHEGA DE EXPLORAÇÃO!

FRANCISCO CANDIDO É PRESIDENTE DO SINDICATO DOS 
BANCÁRIOS DE MOGI DAS CRUZES, SUZANO, POÁ, BIRITIBA 
MIRIM E SALESÓPOLIS

PRIVATIZAÇÕES

ESPORTES

Lores (ao centro) venceu com o tempo de 23min26s

A luta contra o PLS 555 foi decisiva para 
adiar, por tempo indeterminado, a votação 
do projeto que estava prevista para 16 de 
fevereiro. Para ser derrubado, são necessá-
rios 41 votos. De autoria de uma comissão 
mista composta por cinco parlamentares 
do PSDB e do Solidariedade, o PSL 555 
pretende abrir caminho para a privatização 
de todas as empresas públicas. 

O triatleta mogiano 
e um dos diretores 

do Sindicato, Henrique 
Garcia Lores, foi campeão 
em sua categoria (55 a 59 
anos) na 1ª etapa do Cir-
cuito Performance Run 
Aquathlon. Organizado 
pela TH5 Eventos, a com-
petição foi realizada no dia 
30 de janeiro na praia do 
Indaiá, em Bertioga. 

Lores venceu a prova 
com o tempo de 23min26s 
e conquistou o 14º lugar 
na classificação geral, per-
correndo 500 metros de 
natação e três quilôme-
tros de corrida no litoral 
paulista – em piso rústico 
(areia e pedra).

Funcionário do Santan-
der, Lores também é faixa 
preta em Karatê. Ele atribui 
a conquista à dedicação  
aos treinos. 

Henrique Garcia Lores venceu 1ª etapa do Circutio  
Performance Run Aquathlon, na praia do Indaiá

DIRETOR DO SINDICATO É 
campeão em corrida e natação

Votação do PLS 
555 é adiada  

Prestação de contas: Em assembleia realizada na noite do dia 22 de fevereiro, os 
bancários da base do Sindicato aprovaram as contas da entidade referentes ao exer-
cício de 2015. No encontro realizado na sede do Sindicato, a diretoria apresentou seu 
balancete do ano passado e detalhou as despesas e receitas.

APROVADO



Março / 2016 Página 3

FORMAÇÃO

O Sindicato concluiu em janeiro mais 
uma turma dos cursos CPA-10 e 

CPA-20. A grande procura e participação 
dos bancários da região fez com que a 
capacitação fosse realizada em uma sala 
de aula do Colégio Gutemberg, em Mogi. 

De acordo com Gerson Lima, diretor do 
Sindicato, a mudança se deu para acomodar 
melhor os alunos: “Além de uma estrutura 
mais adequada, o ambiente proporcoiona 
um melhor aproveitamento do conteúdo 
abordado”, explica. 

O curso foi ministrado pelo professor e 
bancário Jorge Liba com o objetivo de levar 
aos trabalhadores conhecimentos necessá-
rios para a obtenção de uma certificação 
exigida pelas instituições financeiras para 
o exercício da atividade bancária. 

Valor: R$ 70 - Saída: 7h30 - sede do Sindicato  
(R. Eng. Eugênio Motta, 102, Jd. Santista)

Informações: 4724-9117 
com Beto ou Clayton

EXCURSÃO dia 19/3
Reservas 

até 15/3

Novas turmas dos cursos
CPA-10 E 20 SÃO CONCLUÍDAS
Com a grande procura e participação dos bancários, capacitação foi ministrada em 
uma sala de aula do Colégio Gutemberg, em Mogi, para garantir melhor estrutura

Ministrado por Jorge Liba (2º da esq. para a dir.), curso reuniu bancários de toda base

8 de Março - Dia  
Internacional da Mulher
Prestamos nossa 

homenagem  
a todas as  
mulheres
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Alerta Bancários é o informativo do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Financiários de Mogi das 
Cruzes e Região. Sede: Rua Engenheiro Eugênio Motta, 102 – Jardim Santista – Mogi das Cruzes. Contato: (11) 4724-9117

E-mail: sindicato@bancariosmogi.com.br Site: www.bancariosmogi.com.br Presidente: Francisco Carlos Candido 
Secretária de Imprensa: Regina Cardoso de Siqueira Jornalista responsável: Gisleine Zarbietti (MTB:39.294) 

Com informações da Fetec, CONTRAF e Sindicato dos Bancários de São Paulo.
Mogi das Cruzes

URB Santander Mogi

CEF Mogi

Bradesco Poá

MAIOR PONTUADOR: Troféu foi 
para Marcelo, do Santander Suzano

Itaú Mogi

Itaú Suzano

HSBC 
Mogi

CEF Suzano Shopping

2º lugar 
foi para 
Santander 
Suzano2Campeonato 

de Boliche

3
3º lugar:

Bradesco 

Suzano

1 Bradesco Prime 

foi a equipe 

campeã


