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Bancos maquiam balanços para tentar
reduzir a PLR dos bancários
vários objetivos com essa mágica e
um deles é reduzir a PLR dos
bancários.
Além de tirar PLR dos
trabalhadores, com a maquiagem dos
balanços para reduzir contabilmente
o lucro, os bancos tentam justificar a
contenção da oferta de crédito e a
manutenção das maiores taxas de
juros, spreads e tarifas do mundo.
O Comando Nacional defende
outra fórmula de distribuição da PLR,
propondo três salários mais uma
parcela fixa de R$ 4.961,25. Uma
regra simples e mais justa.
Os bancos reconheceram
que a atual fórmula é complexa e
“diabólica” e que um modelo simples
seria melhor, mas salientaram que
não pretendem mudar neste momento
as atuais regras da PLR.

UM EXEMPLO PRÁTICO

HSBC usa o truque da PDD para
reduzir seu lucro e demitir
A análise do balanço do HSBC
do 1º semestre de 2012, realizada
pela subseção do Dieese da ContrafCUT, aponta que, enquanto o lucro
líquido registrado nos primeiros seis
meses do ano atingiu o montante de
R$ 602 milhões, com queda de 1,6%
comparativamente ao mesmo período
de 2011, os valores destinados para
provisões para créditos em liquidação
duvidosa (PDD) aumentaram em
63,4%, atingindo a cifra de R$ 1,8
bilhão, ou seja, três vezes o valor do
lucro.
A PDD (como já demonstrado
na matéria acima) é um velho truque
contábil usado pelos banqueiros para
maquiar resultados.
No mesmo período o índice de
inadimplência aumentou apenas 1,2
ponto percentual, atingindo 4,8% no
semestre.
Para o Dieese, fica claro que
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OLHA O GOLPE AÍ, GENTE!!!

Os seis maiores bancos do
sistema
financeiro
nacional
registraram em seus balanços lucro
líquido conjunto de R$ 25,2 bilhões no
primeiro semestre de 2012. E
debitaram como provisões para
devedores duvidosos (PDD) R$ 39,15
bilhões - 64,3% a mais que o lucro
líquido.
O aumento das PDDs variou
de 22,2% (Caixa) a 63,43% (HSBC),
enquanto o índice de inadimplência do
sistema financeiro como um todo no
período, segundo o Banco Central,
subiu apenas 0,7 pontos percentuais
na média.
A maquiagem dos balanços é
um velho truque dos bancos para
esconder seus lucros, mas isso
nunca ficou tão claro como agora. As
instituições financeiras cumprem
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o HSBC está usando a PDD para
reduzir seus lucros no Brasil, não
mantendo qualquer relação com a
carteira de créditos em atraso, que
deveria ser a referência para a
formação destas reservas.
Quanto ao emprego, os dados
do balanço mostram que, apesar do
lucro milionário, o banco eliminou
1.836 postos de trabalho entre junho
de 2011 e junho deste ano, na
contramão da economia brasileira
que gerou empregos.
Na última vez em que esteve
reunida com o Comando Nacional dos
Bancários, a representação da
Fenaban afirmou que estava
finalizando uma proposta global para
a categoria e que a mesma será
apresentada nesta terça-feira (28)
como um “presente” aos bancários
no seu dia. Mobilizados , aguardamos
a
tal
“proposta-presente”.

Algumas agências
abrirão até as 20h
O Itaú mudará o horário de
atendimento ao público de inúmeras
agências a partir de hoje (27), com
abertura a partir das 9h e fechamento
até as 20h. A maior parte das
unidades está localizada em
shoppings e corredores mais
movimentados de grandes cidades.O
objetivo do banco é chegar a 1,5 mil
agências com horários ampliados em
todo o país.
O movimento sindical não
concorda com a ampliação do horário
de expediente até as 20h. Não existe
demanda da sociedade para fazer
essa mudança. Mais uma vez, o Itaú
foca o crescimento do lucro, sem
atentar para o aumento do ritmo de
trabalho que a medida ocasiona e
coloca em risco a vida de seus
funcionários e clientes, uma vez que
à noite existe mais insegurança.
O banco lucrou no primeiro
semestre de 2012 o montante de R$
7,12 bilhões e, mesmo assim, fechou
mais de 9.014 mil postos de trabalho
nos
últimos
12
meses.
FESTA DOS BANCÁRIOS

Ingressos para o dia
31 estão acabando
Informamos aos bancários
que os ingressos para a festa da
categoria estão acabando. O evento
acontece na sexta-feira (31), na sede
da APCEF, em Passo Fundo.
A festa que comemora o Dia
do Bancário também servirá para
informar sobre o andamento da
Campanha
Salarial.
Haverá
desgustação de vinhos e espumantes
PIADINHA
Um caipira ganhou um Smartphone
num sorteio. Lhe perguntaram o que
faria com o aparelho e ele respondeu:
-O fone “vô guardá” prá mim e o tal
de “Esmarte” “vô dá” para a minha
irmã passar nas ‘unha”.

