
O Sindicato dos Bancários de Juazeiro e
Região repudia a conduta do presidente da
Caixa, Pedro Guimarães, denunciado por
empregadas do banco de assédio sexual, e
pede a imediata investigação dos fatos. As
denúncias são extremamente graves e
causam grande indignação, exigindo o
afastamento de Guimarães durante a
apuração para assegurar segurança a todos
os que atuam na instituição pública.

É lamentável que, apesar de contar com canal
de denúncias, a Caixa tenha chegado a essa
situação sob a presidência de Pedro
Guimarães, com vários relatos de assédio
sexual por parte das trabalhadoras e o medo
de punições. É um cenário que vai na direção
contrária do que se espera da gestão do
banco, que deveria ser pautada pela
transparência, democracia, promoção da
igualdade e respeito.

A Caixa, suas empregados e seus
empregados não merecem tal situação, como
a sociedade brasileira não merece gente
desse naipe no comando de um dos mais
importantes bancos que atuam no
desenvolvimento do Brasil.
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PEDRO GUIMARÃES QUADRUPLICOU
SALÁRIO EM 2022

 
 
 

De forma irregular, o ex-presidente
da Caixa, Pedro Guimarães,
acumulou cargos em comissões
internas e de empresas subsidiárias
do banco em 2021, além de ter
alcançado remuneração de R$ 230
mil. Na prática, o amigo de Jair
Bolsonaro feriu a Lei das Estatais, de
2016, pois o acúmulo de
remunerações por cargos em
comissões é limitado a dois. 

Guimarães era membro de 21
conselhos de administração de
empresas ligadas ao banco no ano
passado, permitindo que o salário
saltasse de R$ 56 mil - base para um
presidente da Caixa - para R$ 230
mil, em julho de 2021. Atuava como
presidente dos conselhos de
administração do Banco Pan, da Elo,
da Caixa Cartões, da Caixa
Seguridade e da Caixa Participações,
além de ser membro de outros
órgãos.

 Segundo a Lei das Estatais em seu
artigo 20, é proibida "a participação
remunerada de membros da
administração pública, direta ou
indireta, em mais de 2 (dois)
conselhos, de administração ou
fiscal, de empresa pública, de
sociedade de economia mista ou de
suas subsidiárias". 
Fonte: Bancários Bahia



LUCRO DOS GRANDES BANCOS DO BRASIL SALTA 32,5% EM 2021 E
ATINGE RECORDE DE R$ 81,6 BILHÕES

 
 
 

Os quatro grandes bancos do país de capital
aberto tiveram lucro líquido somado de R$
81,6 bilhões em 2021, um salto de 32,5% em
relação ao ano anterior, segundo
levantamento da provedora de informações
financeiras Economatica.

Trata-se do melhor resultado nominal (sem
considerar a inflação) já registrado pelos
grandes bancos com capital aberto na bolsa.
O lucro conjunto de 2021 superou inclusive o
resultado de 2019 (R$ 81,5 bilhões) – o
maior até então.

O levantamento considera os demonstrativos
financeiros contábeis disponibilizados pelo
Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander
desde 2006.
Em valores ajustados pela inflação medida
pelo IPCA, porém, o resultado do ano
passado foi o quarto maior, atrás do
registrado em 2019 (R$ 93,7 bilhões), 2015
(R$ 84,3 bilhões) e 2018 (R$ 82,8 bilhões).

Itaú lidera ganhos

O maior lucro entre os grandes bancos em
2019 foi o do Itaú, que registrou ganhos de
R$ 24,98 bilhões, o segundo maior resultado
nominal da história de um banco brasileiro
de capital aberto, atrás apenas do lucro
registrado pelo Itaú em 2019 (R$ 26,5
bilhões).
O Bradesco registrou um lucro líquido R$
21,9 bilhões no ano passado, uma alta de
32% na comparação com 2020.

O terceiro lugar fica com Banco do Brasil,
com ganhos de R$ 19,7 bilhões, com um
salto de 55,2%. Por fim, o Santander
acumulou R$ 14,98 bilhões no ano passado.
O crescimento do lucro dos bancos em 2021
foi impulsionado pelo avanço das carteiras
de créditos, pela redução nas despesas com
provisões de crédito e pelo aumento nas
receitas de prestação de serviços em meio a
um cenário de elevação da taxa básica de
juros.

No 4º trimestre, o lucro dos quatro bancos
somou R$ 18,5 bilhões, um recuo de 13% na
comparação com os R$ 21,3 bilhões do 3°
trimestre.

Bancos distribuíram R$ 33,4 bilhões a acionistas

O ano de 2021 também foi de bonança para os
acionistas dos quatro bancos. No total, foram
distribuídos R$ 33,4 bilhões, em dividendos e
juros sobre capital próprio (JCP).
O valor distribuído em 2021 superou os R$ 29,7
bilhões de 2020, mas ficou abaixo dos R$ 33,4
bilhões de 2019.

O Itaú Unibanco continua sendo o maior banco
por ativos no Brasil e na América latina, com R$
2,16 trilhões, seguido pelo Banco do Brasil com
R$ 1,93 bilhão, Bradesco com R$ 1,65 trilhão e
Santander com R$ 963 bilhões.
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