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CINCO MAIORES BANCOS LUCRAM MAIS DE
R$ 65 BI ATÉ O 3º TRIMESTRE DE 2018
Os lucros dos cinco maiores bancos do
Brasil: Bradesco, Santander, Itaú Unibanco,
Caixa e Banco do Brasil, somados, atingiu
R$ 65,1 bilhões, nos 9 primeiros meses de
2018, com crescimento de 20,4% em doze
meses. A rentabilidade variou entre 13,4%
(Banco do Brasil) e 21,7% (Itaú Unibanco),
portanto, seguem elevados a lucratividade e
o retorno desses bancos, independente do cenário econômico em que o país se encontre.
Seus ativos somados totalizaram R$ 6,4
trilhões, com alta média de 6,3% em relação
a setembro de 2017. A carteira de crédito total dos cinco bancos juntos atingiu R$ 2,9
trilhões, com alta de 4,8% no período. No
segmento de pessoa física, os itens com as
maiores altas são empréstimos consignados,
financiamento imobiliário e cartão de crédito. Para pessoa jurídica, os destaques foram

PROJETO ALTERA AS REGRAS DOS
FUNDOS DE PENSÃO
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara Federal aprovou por unanimidade o PLP 268/16 que altera as regras de
governança dos fundos de pensão.
O projeto, de relatoria do deputado federal Jorginho Mello (PR-SC), com substitutivo,
contém avanços importantes para a defesa do
patrimônio dos participantes, como o fim do
voto de Minerva. Agora, precisa ser aprovado
no plenário da Câmara e no retorno ao Senado.
O voto de Minerva, ou voto de qualidade,
dá ao presidente de um órgão o direito a um
voto adicional de desempate, caso não haja
consenso entre os membros do colegiado.
Fonte: SBBA

CONFRATERNIZAÇÃO 2018
23/11/18 - Camacan
Local: Churrascaria Sal e Brasa
Atração: Claudinha e banda
Horário: 21:00

as carteiras de comércio exterior e veículos.
A inadimplência, para atrasos acima de
90 dias, segue estável e relativamente baixa,
entre 2,4% (Caixa) e 3,6% (Bradesco). Dessa
forma, observou-se significativas quedas nas
despesas com Provisões para Devedores Duvidosos (PDD), exceto para o Santander, onde
cresceram 5,3% e, função do crescimento de
sua carteira (de 13,1%).
Fonte: Contraf

JUSTIÇA TORNA SEM EFEITO
ASSEMBLEIA DA ELETROBRAS
A 49ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro
tornou sem efeito a 170ª assembleia geral extraordinária da Eletrobras, que decidiu pela
venda das distribuidoras de energia elétrica
da estatal. A atividade aconteceu em fevereiro deste ano.
A juíza Raquel de Oliveira Maciel determinou que não fosse dado prosseguimento
ao processo de privatização ou liquidação
das distribuidoras. Também decidiu que
as partes têm de apresentar estudo sobre o
impacto da privatização nos contratos de
trabalho e nos direitos adquiridos pelos funcionários, sob pena de pagamento de R$ 1
milhão.
A decisão surgiu após a Eletrobras ter realizado a venda de quatro distribuidoras em
2018. (SBBA)

CORTES NO BNB DEVEM REDUZIR
ACESSO AO CRÉDITO

Os pequenos produtores nordestinos podem
ser prejudicados com o corte de 30% dos cargos
políticos dos bancos federais. A medida anunciada pelo presidente eleito pode limitar o acesso ao
crédito e o atendimento à população em municípios com pouca estrutura bancária ofertados pelo
BNB.
A luta do movimento sindical é para ampliar a
atuação do Banco do Nordeste, a quantidade de
funcionários e a rede de agências. Mas, o novo
governo vai na contramão. Pretende reduzir as
contratações de vários programas, além de dificultar o acesso aos produtos e impactar nas políticas
públicas de crédito que a instituição opera.
O Crediamigo pode ser um dos atingidos. Em
toda área de atuação do BNB, o programa contratou R$ 7,20 bilhões, valor 11,90% maior do que
o registrado no mesmo período e 2017 (R$ 6,44
bilhões) até 31 de outubro. O programa é direcionado aos empreendedores de setores informal ou
formal da economia. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIAMARA
Tarde: CRISTIANE
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