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PANDEMIA

Manifestações contra demissões no Bradesco 
tomam conta em todo País

Durante a pandemia, Banco já demitiu cerca de 2.500 funcionários e diz que vai fechar 1.100 agências em 2020
Com faixas estampando as 

frases “Luto pelo emprego”, “Este 
banco demite”, “Mesmo mantendo 
altos lucros, bancos demitem” e 
‘Este banco demite em massa na 
pandemia”, dirigentes do Sindicato 
dos Bancários de Cascavel e Re-
gião intensificaram os protestos em 
frente às agências do Bradesco, em 
Cascavel,  em novembro. Esses atos 
fizeram parte do calendário de luta 
unificado em defesa do emprego e 
contra as demissões em massa no 
Bradesco durante a pandemia do 
novo coronavírus.

O presidente da Federação 
dos Bancários do Estado do Paraná 
(Feeb-PR), Gladir Basso, justifica 
esse calendário intensificado e 
unificado de luta, citando que os 
bancos privados, com destaque 
para o Bradesco, desrespeitaram 
um acordo firmado no começo do 
ano de não haver demissões du-
rante a pandemia. Mas, em 2020, 
o Bradesco, Itaú e Santander, entre 

Diretores do Sindicato de Cascavel durante manifestação 
em frente a agências do Bradesco em Cascavel

outros privados, já demitiram 12 mil 
bancários, pais e mães de família, 
que ficaram sem emprego em meio 
a uma crise econômica e sanitária. 
Somente o Bradesco já dispensou 
cerca de 2.500 trabalhadores du-

rante a pandemia.
No mesmo período, os três 

maiores bancos privados (Bradesco, 
Itaú e Santander), lucraram juntos 
R$ 35,7 bilhões, rendimento que 
nenhum setor da economia registrou.

FECHAMENTO DE AGÊNCIAS
O Bradesco informou que 

continuará dando sequência 
ao amplo programa de corte de 
custos. Segundo o presidente do 
banco, Octavio de Lazari Jr., as 
despesas de uma corporação são 
muito elevados, então terão que 
continuar o fechamento de agên-
cias e prédios administrativos e re-
duzindo o quadro de funcionários.

O Bradesco informou que 
tem a intenção de fechar ou con-
verter em unidades de negócio 
1.100 agências em 2020. Dessa 
projeção, 683 agências já foram 
encerradas entre os meses de 
janeiro e setembro. Desde o início 
da pandemia, o Bradesco colocou 
praticamente todos os funcioná-
rios para trabalhar em home office, 
também já pensando em fechar 
prédios administrativos.

FILIE-SE, JUNTOS SOMOS MAIS FORTES
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Neste Natal 2020, o Sindicato dos Bancários 
de Cascavel e Região realizou grande promoção 
voltada à categoria da sua base de atuação.

A Diretoria promoveu o sorteio de 15 prêmios, 
somente entre os associados: 5 fornos elétricos 
Philco multifunção com 1500W de potência e 46 
litros; 5 TVs Smart Led 40” Semp TCL Full HD An-
droid – Wi Fi HDR com Inteligência artificial 2 HDMI 
USB; e 5 microondas Eletrolux 34 litros. Além dos 
prêmios, o Sindicato irá distribuir bombons a toda 
a categoria da sua base. Esses chocolates serão 
entregues aos bancários durante visita às agências 
dos diretores neste final de ano. 

O sorteio da premiação foi realizado dia 1 de 
dezembro, às 9 horas, na sede administrativa do 
Sindicato, no Ed. Lince, 7º andar. Concorreram 
todos os associados.
OS SORTEADOS

A baixo, seguem os associados sorteados, com 
respectivos bancos a que pertencem e prêmios que 
ganharam:
TVs SMART 40” SEMP TCL

- Valdir Luza (Caixa)
- Leandro Capuzzo (BB)
- Márcia Maria Balestreri (Bradesco)
- Rute Maciel Zanella (Itaú)
- Marli Dona Wagner (Safra)

Conheça os ganhadores dos 15 prêmios 
da promoção de Natal do Sindicato

FORNOS MICROONDAS ELETROLUX 34 LITROS
- Cleber Guimarães Lima (BB)
- Vanessa A. K. Brigo (Caixa)
- Gabriella Cristo Santin (Bradesco)
- Claiçon Luís Colla (Daycoval)
- Cleidiane V. Kollemberg (Itaú)

FORNOS ELÉTRICOS PHILCO 1500W 46 LITROS
- Simone Slovinski Luchesa (Safra)
- Matheus Willian da Silva (Bradesco)
- Carolina S. F. D’Agostini (Caixa)
- Carmen Lhamas da Silva Piza (BB)
- Eliane A. de Oliveira Faria (Itaú)

Diretores do Sindicato durante o sorteio da premiação de Natal

O Natal é um momento de celebração que 
enche o coração de todas as pessoas de amor. 

A empatia toma conta do nosso ambiente de 
trabalho e nós nos unimos como se fôssemos uma 
segunda família. 

Passamos o ano inteiro lado a lado, vivendo 
lutas, conquistas e muitas vezes derrotas. 

Mas em todo o tempo sempre trabalhamos 
com o mesmo propósito: vencer! 

Mesmo quando os nossos alvos não foram 
atingidos, o companheirismo sempre prevaleceu 
e reforçou que a nossa união nos torna vencedores 
diante de qualquer situação. 

Que o clima natalino duplique o amor que 
paira sobre nós e que tenhamos um Natal repleto 
de boas novas!

Feliz Natal e ótimo Ano Novo

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE CASCAVEL E REGIÃO
A Diretoria
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De acordo com balan-
ços divulgados, o déficit é 
grande: mais de 17 mil em-
pregados saíram da Caixa 
entre 2014 e 2020. O Banco 
passou de 101.484 traba-
lhadores em janeiro de 2015 
para 84.320 em junho de 
2020. Uma queda de mais 
de 20%. Diante deste qua-
dro, o movimento sindical 
reivindica a recomposição 
do quadro de empregados.

Os empregados têm 
vivido dias estressantes de 
trabalho, com condições pre-
cárias nas unidades e sub-
metidos à pressão constante 
para obtenção de resultados 
através de metas abusivas. 
Recentemente, o Banco au-
mentou as metas mais uma 
vez, chegando a triplicar 
para alguns empregados.

A Caixa não contrata 
mais trabalhadores, o peso 
fica ainda maior. A meta da 
direção Caixa deveria ser 
preservar a vida dos empre-
gados e da população.

Na pandemia, mais de 

Os últimos meses foram de intensas lutas em defesa 
do Banco do Brasil e de seus funcionários. A pandemia 
do coronavírus teve forte impacto nos cenários políticos, 
econômicos e social, colocando o BB entre os assuntos 
mais comentados entre as entidades sindicais com a par-
ticipação da ANABB.

Para defender essa instituição bicentenária e seu cor-
po de funcionários, as instituições, juntamente com a ANA-
BB, posicionaram-se junto ao Conselho de Administração 
do BB, à Comissão de Valores Mobiliários e ao Tribunal de 
Contas da União, além de enfrentar embates para manter 
a missão do BB de ser útil à sociedade.

O Banco do Brasil tem quase 70 milhões de clientes 
e, neste momento, a economia precisa de crédito e solu-
ções para manter os negócios, a renda e os empregos de 
milhões de brasileiros.

O BB é sólido, eficiente e pode contribuir muito para o 
País. Deve ser mantido como empresa pública e continuar 
sendo um banco que dá resultados para os investidores e 
para os cofres do Tesouro. Decisões por parte da adminis-
tração do BB que não correspondam ao interesse público 
e firam direitos, terão sempre nossa firme oposição.

Após forte atuação, acreditamos que nossa mobi-
lização está fazendo efeito. Em sua primeira entrevista 
para apresentação dos resultados do terceiro trimestre, o 
presidente do BB, André Brandão, empossado há cerca de 
dois meses, mostrou que o BB pode seguir com uma visão 
estratégica importante, diferentemente do seu antecessor.

Brandão valorizou a oferta de crédito, a atuação nas 
cadeias produtivas, a necessidade de o BB ganhar mais 
espaço no agronegócio e o foco nos clientes. A possível 
mudança vem em um momento crucial e após um intenso 
trabalho das instituições que defendem o BB como banco 
público.

Ressaltamos que seguimos lutando e que nossas 
ações serão sempre para o fortalecimento do BB e para a 
valorização de seus funcionários.

O BB concentra importantes pilares para a retomada 
da economia: crédito forte, apoio ao agronegócio e incentivo 
a trabalhadores e pequenos negócios.

Continue acompanhando o site de todas as instituições 
que defendem o BB como banco público para estar ligado a 
todos os assuntos de interesse da família Banco do Brasil. 

(Fonte: Anabb)

Entidades defendem mais contratações na
Caixa; 17 mil saíram entre 2014 e 2020 Pandemia fortalece 

instituição bicentenária100 milhões de pessoas tem 
passado pela Caixa mensal-
mente, entre beneficiários 
auxílio emergencial, Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e o Benefí-
cio Emergencial de Preser-
vação do Emprego e da Ren-
da (BEm). Os empregados 
têm atuado incansavelmente 
para garantir o atendimento 
a toda a população.

Diante desta realidade, 
os funcionários da Caixa 
estão adoecendo com as 
jornadas estafantes de atendi-
mento e reforçada por metas 
abusivas. Contratar mais sig-
nifica dar melhores condições 
a todos os trabalhadores e, 
claro, melhor atendimento 
para a população.

A falta de trabalhadores 
tem afetado não apenas aos 
empregados, como a popu-
lação. Sem investimentos, 
a Caixa lida com a precari-
zação dos atendimentos à 
população. Para os trabalha-
dores, o resultado é cansaço 
e adoecimento. 

FILIE-SE, JUNTOS SOMOS MAIS FORTES
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NÚMEROS
Enquanto o déficit 

de empregados cresce, 
as contas e atendimento 
também aumentam. Entre 
2014 e 2020, as contas de 
clientes Pessoa Física e 
Pessoa Jurídica cresceram 
consideravelmente, saltan-
do de 70,3 milhões para 
128 milhões, um aumento 
de 82,11%. O indicador de 
quantidade de contas por 
empregado mais que do-
brou, aumentando de 693 
para 1.519.

Confira abaixo o número 
de empregados da Caixa 
ao longo dos anos:

2010 – 83,2 mil
2011 – 85,6 mil
2012 – 92,9 mil
2013 – 98,2 mil
2014 – 101,5 mil
2015 – 97,5 mil
2016 – 95 mil
2017 – 87.654
2018 – 84.952
2019 – 84.066
2020 – 84.320 (dados 2 tri 2020)

O Mundo do Livro
Venha conhecer O Mundo do Livro. São mais de 4 mil itens de papelaria, escritório 

e material escolar, além de grande variedade de produtos e marcas, vários títulos de 
livros de literatura, contando também com variedade de presentes e decoração para 
todos os gostos! 

Parcelamento em até 4x sem juros nos cartões e descontos o ano todo para fun-
cionários e empresas parceiras.

 Lembrando que temos convênio com o Sindicato dos Bancários de Cascavel, para 
os associados e seus dependentes.

BANCO DO BRASIL


