
O Sindicato dos Bancá-
rios de Juazeiro participará 
d a  2 1 ª  C o n f e r ê n c i a 
Nacional dos Bancários, 
que será realizada entre os 
dias 2 e 4 de agosto, em 
São Paulo. No evento serão 
discutidos temas como 
defesa dos bancos públicos, 
saúde, emprego e luta 
contra a MP 881, que autori-
za o trabalho no fim de 
semana e feriados.

A Federação  e  os 
sindicatos da Bahia e 
Sergipe enviarão 38 repre-
sentantes para a Confe-
rência, sendo 29 delegados 
e delegadas eleitos durante 
a 21ª Conferência Interes-
tadual, 6 convidados e 3 
delegados natos, que são: o 
presidente da Feebbase, 
Hermelino Neto; a presiden-
ta do Sindicato de Sergipe, 
Ivânia Pereira, e o presiden-
te do Sindicato da Bahia, 
Augusto Vasconcelos. .

A Conferência será 
aberta às 18h do dia 2 de 
agosto, com a participação 

de lideranças políticas, 
sindicais e sociais do país. 
Na pauta, temas como con-
juntura, emprego e defesa 
dos bancos públicos, além 
do debate sobre campanha 
nacional e atualização 
sobre o andamento das 
mesas negociações perma-
nentes com os bancos.

O BRADO 
EDIÇÃO Nº 96 | JULHO 2019

J O R N A L 

PUBLICAÇÃO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO E REGIÃO

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO 
PARTICIPARÁ DA  21ª CONFERÊNCIA NACIONAL

A COE (Comissão de 
Organização de Empre-
sa) e a direção do Itaú se 
reúnem no dia 1º de 
agosto, às 10h, em São 
Paulo. Na ocasião, o 
balanço de agências 
encerradas e o processo 
de transferência dos fun-
cionários na rede serão 
apresentados. 

Além disso, os repre-
sentantes dos funcionári-

os e o Itaú vão discutir 
emprego e apresentarão 
o quadro de funcionários, 
por gênero, raça e por 
estado. Até maio, o maior 
banco privado no país, 
que lucrou  R$ 25,7 
bilhões no ano passado, 
havia fechado quase 100 
agências e no último 
trimestre de 2018 fechou 
cerca de 600 postos de 
trabalho. 

Sobrecarga e adoe-
cimento tomam conta das 
un idades.  Recente-
mente, o Itaú também 
demit iu  mais  de  50 
funcionários afastados 
por todo o país. O banco 
realiza as demissões 
após os trabalhadores 
retornarem ao trabalho 
após  pen te  fino  do 
governo aos benefícios 
pagos pelo do INSS.

Itaú discute fechamento
de agências e emprego 



Se para o trabalhador 
brasi leiro,  inclusive  o 
bancário, a situação está 
apertada e a conta não 
fecha no fim do mês, para 
os banqueiros nada de 
preocupação com dinheiro. 
A lucratividade não nega. O 
Bradesco divulgou lucro de 
R$ 12,7 bilhões no primeiro 
semestre de 2019.

Segundo o Dieese, no 
semestre, foram fechadas 
119 agências e 13 postos de 
atendimento (PA). Uma 
contradição. Enquanto au-
menta os ganhos, reduz o 
número de unidades e, con-
sequentemente, a quantida-
de de vagas. 

O  ganho  c resceu 
23,7% na comparação com 
igual período de 2018 e 
3,6% em relação ao trimes-
tre anterior. Fruto da maior 
margem financeira com cli-
entes, elevação das recei-
tas de prestação de servi-
ços e operações de segu-
ros, Previdência e capitali-
zação, o retorno sobre o 

Patrimônio Líquido médio 
anualizado (ROE) aumen-
tou 2,1 p.p e ficou em 
20,6%. Prova de que a 
exploração aos clientes tem 
rendido dinheiro é que a 
receita com prestação de 
serviços e tarifas bancárias 
teve avanço de 5,5% em 12 
meses, somando R$ 13,1 
bilhões.  

A carteira de crédito do 
banco registrou alta de 
8,7% em 12 meses e 2,2% 
no trimestre, totalizando R$ 
560,5 bilhões. As operações 
com pessoas físicas chega-
ram a R$ 209,9 bilhões, 
elevação de 14,8% em 
relação a janeiro. 

Entre os destaques 
para pessoa física, crédito 

pessoal, avanço de 29,2%, 
c r é d i t o  c o n s i g n a d o 
(+23,0%), CDC/LEASING 
veículos (+17,4%) e financi-
a m e n t o  i m o b i l i á r i o 
(+15,9%). As operações 
com pessoas jurídicas subi-
ram 5,4% em 12 meses, 
a lcançando  R$  350,7 
bilhões.
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Lucro do Bradesco soma R$ 12,7 bi no semestre

Maribaldes da Purificação Silva

 1.Deliberação da mudança do endereço estatutá-
rio, para a rua Sete de Setembro 71 – Centro- CEP 
48.903-670 - Juazeiro-Bahia.

O  S i n d i c a t o  d o s  E m p r e g a d o s  e m 
Estabelecimentos Bancários de Juazeiro e Região, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº10.669.404/0001-26, 
Registro sindical nº 947008.000078/2009-64 por seu 
presidente abaixo assinado, convoca todos os empre-
gados em estabelecimentos bancários dos bancos 
públicos e privados, sócios e não sócios, da base 
territorial deste sindicato, para a assembleia geral 
extraordinária que se realizará dia 30.07.2019, às 
17:30h, em primeira convocação, e às18:00 h, em 
segunda convocação, no endereço situado à Rua Sete 
de Setembro nº 71, para discussão e deliberação 
acerca da seguinte ordem do dia:

 

Presidente

Brasileiros não sabem 
quanto pagam de tarifas

Segundo a Febraban 

(Federação Brasileira de 
Bancos), a bancarização 
atingiu 60% no Brasil em 2018. 
Entre contas corrente, poupan-
ça, salário, de investimento ou 
de pagamento, o brasileiro 
bancarizado tem em média 3,7 
contas abertas. 

A poupança ainda lidera, 
com 79% de participação, 
seguida pela conta corrente 
(78%). Mas, seja qual for a 
opção, é bom ficar de olho, 
pois os bancos não vacilam e 
tiram o que podem dos clientes 
na busca ensandecida de 
lucro. 

Os bancos costumam 
cobrar preços diferenciados 
nos pacotes de tarifas. Para 
piorar, reajustem e impõem 
juros exorbitantes. Muitos 
clientes nem imaginam quanto 
pagam. Segundo pesquisa do 
Ibope Inteligência, encomen-
dada pelo C6 Bank, 49% não 
sabem quanto desembolsam 
com as taxas. 

Especialistas aconselham 
ao consumidor renegociar os 
valores dos pacotes, caso 
achem que estão inadequa-
dos, ou mudar de banco para 
uma opção mais vantajosa. 
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