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Demissão em massa e 
fechamento de agências

O Bradesco tem lucro de bilhões, demite mais de 
3 mil funcionários só no ano de 2021 e fecha mais 
de 1.000 postos de trabalho. O número acumula-
do das demissões gira em torno de mais de 8.000.

#QueVergonhaBradesco

A luta continua contra demissões, 
fechamento de agências, falta de 
segurança, assédio moral, abuso 
na cobrança de metas e objeti-
vos.  O Bradesco diz: “reinvente o 
futuro”, mas ignora o presente
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Fechamento de agências 
pelo Bradesco

Essa postura do banco de fecha-
mento, diminuição do quadro fun-
cional, também prejudica a popula-
ção, pois é obrigada a pagar tarifas 
altíssimas e se autoatender, o que 
gera confusão, insegurança e inco-
modo, principalmente nos idosos, 
grande porcentagem da população 
do litoral paulista.

Vacinas para os funcionários

A luta por vacinas de uma catego-
ria essencial, que numa pandemia 
não parou, foi intensa. 

O Sindicato lutou por implantação 
dos protocolos da Covid-19, home 
offi  ce, rodízio dos funcionários e 
visitou todas as agências durante 
esse período crítico para acompa-
nhar e cobrar do banco a higieni-
zação das unidades e o rodízio dos 

funcionários. Conseguimos que o 
Banco fi zesse gratuitamente para 
os funcionários e dependentes os 
devidos testes para covid.

Reajuste acima da infl ação 
e manutenção de direitos

Desde 2017, nosso acordo coletivo 
tem sido atacado pelo governo e 
banqueiros, na tentativa de reti-
rar direitos e rebaixar salários nas 
negociações. Mas a luta do Sindi-
cato conquistou aumentos acima da 
infl ação e manteve todos os direi-
tos. O reajuste de 2021, por exem-
plo, foi de 10,97% sobre salários 
e demais verbas, como VA e VR, 
PLR e outras. É mais um capítulo 
de conquista na história de luta da 
categoria. 

A força e organização nacional da 
categoria bancária resultaram em 
aumentos acima da infl ação conse-
cutivos ao longo dos anos. Desde 

2004, o ganho acumulado nos salá-
rios é de 21,94%. 

Esse percentual é ainda maior nos 
pisos salariais, onde os bancários 
acumulam ganho além da infl ação 
de 43,56%. Isso porque, em muitos 
anos, os pisos tiveram reajuste di-
ferenciado, acima do reajuste geral 
dos salários.

Convênios

O sindicato possui inúmeros convê-
nios: com hotéis, pousadas, colônia 
de férias, clínicas, médicos, univer-
sidades, escolas, pousadas e muitos 
outros. Com descontos signifi cati-
vos para os sindicalizados.

Em nossa sede, para atendimen-
to dos bancários sindicalizados e 
dependentes, temos departamento 
Jurídico nas esferas: Cível, Traba-
lhista, Criminal e Previdenciário, 
além de plantão de dentistas.
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1. Preservação do Emprego;

2. Reversão das Demissões;

3. Melhoria constante das condi-
ções de trabalho dos funcionários 
que estão sobrecarregados com a 
falta de pessoal, o que vem causan-
do adoecimento dos trabalhadores, 
com o assédio moral na cobrança 
de metas e objetivos por parte de 

alguns gestores.

Os dirigentes sindicais repre-
sentantes dos funcionários do 
Bradesco já retardaram abertura 
das regionais: Santos e Guarujá, 
realizaram manifestações em vá-
rias unidades contra as demissões, 
encerramento físico de agências e 
nos locais que foram transforma-
dos em Unidades de Negócios.

 A falta de vigilantes e de equi-
pamentos de segurança têm sido 
denunciadas junto às prefeituras, 
pois em muitas cidades da região 
existem leis da obrigação de segu-
ranças e porta giratória. As prefei-
turas vêm autuando o banco, bem 
como foi enviado ofício à Polícia 
Federal e denunciado ao Ministério 
Público do Trabalho. A diretoria 
persiste nessas ações.

O Sindicato dos Bancários 
de Santos e Região vem 
lutando pela:

Denunciem pelo e-mail: santosbancarios@uol.com.br, 
Fale Conosco do site: santosbancarios.com.br, pelo what-
sapp do Sindicato (13) 99209.2964 ou procurem os dire-
tores Ednilson, Andrea, Messias, Roger, Odete, Carmem, 
Daniel ou Abud, que iremos tomar as devidas providên-
cias. Sindicalize-se e fortaleça a luta!
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Ser sindicalizado é for-
talecer suas lutas, suas 
reivindicações em todas 
as instâncias, sejam nas 
mobilizações da catego-
ria; nas mesas de nego-
ciações, entre patrões e 
empregados; na justiça; 
na política, enfi m, o nos-
so poder de ação aumenta 
contra qualquer tipo de 
exploração. Com isso, ga-
rantimos nossas conquis-
tas e ampliamos nossos 
direitos e benefícios.

Quanto maior o número 
de bancários do Bradesco 
sindicalizados, maior o 
poder de ação do Sindi-
cato contra as injustiças 
e as explorações, nas 
negociações por meio do 
sindicato. O Sindicato 
somos todos nós forta-
lecendo a luta da nossa 
categoria. Veja algumas, 
nada caiu do céu!

Jornada de 6 horas - em 1934, na 
primeira greve nacional da categoria;

Sábado livre - greve de 1962;

Auxílio creche/babá - após ampla 
mobilização das bancárias em todo 
o país, é uma conquista dos anos 80;

Vale Transporte - A partir de 
outubro de 88, os trabalhadores 
passaram a ter direito à comple-
mentação do que exceder a 6%. 
Em negociação, os bancários 
reduziram para 4% o gasto com 
transporte. O que excede é custea-
do pelo banco;

Vale Refeição - Conquista da cam-
panha de 90;

Vale Alimentação - Conquista da 
campanha de 94;

13ª cesta alimentação - Conquista 
na campanha de 2007;

Plano de Saúde - Conquista da 
campanha de 90;

Inclusão de maridos das fun-

cionárias do Bradesco no Plano 
de Saúde depois de ação judicial 
ganha pelo Sindicato de Santos e 
Região;

Reajustes acima da infl ação - nas 
últimas campanhas salariais;

PLR - Conquista da campanha de 
95; Nova fórmula da PLR linear 
com distribuição mais equilibrada 
desde 2008;

Abono assiduidade - conquista na 
campanha de 2013, e muitas outras 
que fazem parte do nosso acordo 
coletivo;

Ampliação da licença-paternida-
de de 5 para 20 dias;

Manutenção de todos os direitos 
em 2018/19/20/21 - mesmo em 
conjuntura adversa resultante da 
reforma trabalhista, a categoria 
bancária, organizada em seus sindi-
catos, conseguiu fechar um acordo 
de dois anos, nas últimas duas cam-
panhas salariais, que manteve todos 
os direitos da CCT e ainda conquis-
tou reajustes acima da infl ação.

1º Festival Soçaite1º Festival Soçaite
Torneio de Futebol do Sindicato

Inscrições 
abertas
Até o dia 20 de janeiro. 
Inscreva sua equipe pelo site 
santosbancarios.com.br

Algumas das conquistas 
históricas do Sindicato


