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BANCÁRIOS NEGOCIAM

teletrabalho
e emprego

Negociações da Campanha Nacional
2020 tiveram início na última semana
com a entrega de uma série de propostas

T

eletrabalho e a defesa do
emprego foram os primeiros
temas debatidos pelo Comando
Nacional dos Bancários com a
Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban). Na mesa de negociação, os representantes dos trabalhadores entregaram uma série
de propostas para regulamentar
o teletrabalho, além da reivindicação em torno à manutenção
dos empregos e a suspensão das
demissões. As duas negociações
foram feitas por videoconferência.
Questões como o agravamento da
saúde após o teletrabalho, custos
com equipamentos não compensados pelos bancos e jornadas de
trabalho excessivas são alguns dos
impactos levantados em uma pesquisa feita em meio à pandemia.

VEJA AS DATAS DAS
PRÓXIMAS NEGOCIAÇÕES

11/8 – Saúde e Condições
de Trabalho
13/8 – Igualdade
14/8 – Cláusulas Sociais
18/8 – Cláusulas Econômicas

FIQUE POR DENTRO

70 mil
14%
51 mil
300 mil

Postos de trabalho
foram fechados nos
bancos de janeiro de 2013
a dezembro de 2019

É o quanto a categoria
bancária foi reduzida
Postos foram cortados
só entre 2016 e 2019
É o número de bancários
em home office nessa
pandemia

BRADESCO
tem ganhos
de R$ 7,6 bi

BB LUCRA R$ 6,7 bi
O

Banco do Brasil obteve
lucro líquido ajustado no primeiro semestre
de 2020 de R$ 6,7 bilhões,
com queda de 22,7% em
relação ao mesmo período
de 2019. A análise é do Departamento Intersindical
de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (Dieese).
Ao final de junho, o banco

O Bradesco lucrou R$ 7,626
bilhões no 1º semestre de
2020, queda de 40%, em relação ao mesmo período de
2019 e crescimento de 3,2%
comparado ao 1º trimestre de
2020 (o lucro do 2º trimestre foi de R$ 3,873 bilhões).
A holding encerrou o 1º semestre de 2020 com 96.787
empregados, com redução de
2.411 postos de trabalho em
doze meses e foram fechadas
414 agências no período.

contava com 92.474 funcionários, com fechamento
de 3.694 postos de trabalho
em doze meses, sendo 283
no 2º trimestre de 2020. Foram fechadas 344 agências
e 17 postos de atendimento
bancário, desde junho de
2019, sendo uma agência e
28 postos de atendimento Na primeira reunião de negociação com a Caixa, realifechados no trimestre.

Reivindicações
são entregues
à CAIXA

zada por videoconferência, a
representação dos trabalhadores entregou a minuta de
empregados no país, com fe- reivindicações para o Acordo
chamento de 818 postos de Coletivo de Trabalho (ACT)
trabalho em doze meses.
dos empregados da Caixa.
Uma conquista dos empregados foi a garantia do banco
de manter em home office
os empregados do grupo de
risco. As próximas reuniões
acontecem dias 12, 17 e 19
de agosto.

ITAÚ fatura R$ 8,1 bilhões

O levantamento do Dieese
aponta Lucro Líquido Recorrente de R$ 8,117 bilhões
registrado pelo Itaú no 1º
semestre de 2020, o que representa uma redução de
41,6% em relação ao mesmo
período de 2019. Ao final
do 1º semestre de 2020, a
holding contava com 84.343

» O Santander lucrou R$ 5,989 bilhões

no 1º Semestre de 2020;
» Resultado poderia ser ainda maior se
o banco não tivesse aumentado em 63%
as provisões para créditos de liquidação
duvidosa (PDD);
» Rentabilidade anual foi de 17,1%;
» Mesmo com o expressivo resultado,
banco reduziu seu quadro de pessoal
em 844 postos de trabalho nos últimos
três meses.

