
O Bradesco, banco que lucrou mais de R$ 
17 BILHÕES em 2016, segue demitindo 

trabalhadores.
Entre março de 2012 e junho de 2016 foram 
extintos 15.678 postos de trabalho. Somente 
entre setembro e dezembro de 2016 foram 
1.129 demissões.

Com a incorporação do HSBC, em julho de 
2016, o Bradesco aumentou ainda mais seu 
valor patrimonial, além de conquistar tam-
bém novas possibilidades de negócios com a 
migração da carteira de 5 milhões de clientes 
do HSBC.

Este número de demissões, muito acima 
da média, prejudica funcionários demitidos, 
pais e mães de família, e também bancários 

que permanecem na instituição, que ficam 
ainda mais sobrecarregados; além de clien-
tes, que têm o atendimento precarizado e 
enfrentam filas cada vez maiores.

Os cortes se tornam ainda mais injustificá-
veis se analisado o fato de que só com o que 
arrecada com as altas tarifas cobradas dos 
clientes – receita que cresceu 12% em 2016 
e atingiu R$ 21,6 bilhões – o Bradesco cobre 
125% do total das suas despesas
com pessoal.

O movimento sindical bancário avalia que 
é uma irresponsabilidade da direção do ban-
co, no atual momento da economia brasilei-
ra, colaborar para o crescimento da já eleva-
da taxa de desemprego no país.

Para exigir o fim das demissões, mais con-
tratações e, por consequência, um melhor 
atendimento aos clientes do Bradesco, os 
sindicatos filiados à FETEC-CUT/SP está re-
alizando ações sindicais conjuntas a fim de 
mobilizar os trabalhadores na luta em defesa 
do emprego, e por melhor atendimento aos 
clientes. Contamos com sua compreensão
e apoio.

Demite milhares e lucra bilhões!

Para melhorar o atendimento ligue 
145, central telefônica do Banco Central, 
e cobre mais bancários nas agências do 

Bradesco. 

Federação dos Bancários da CUT de
São Paulo (FETEC-CUT/SP)
www.fetecsp.org.br
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