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Moção de Repúdio ao Banco Bradesco pelo anuncio no fim de 2020 de
demissões em massa de trabalhadoras e trabalhadores de sua instituição e
afiliadas em um período muito grave da história do Brasil em que todos
precisam de apoio e solidariedade,
sobretudo a manutenção de seus empregos em tempos
de grave crise em decorrência da pandemia.”
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“Moção de Repúdio ao Banco Bradesco pelo anuncio
no fim de 2020 de demissões em massa de
trabalhadoras e trabalhadores de sua instituição e
afiliadas em um período muito grave da história do
Brasil em que todos precisam de apoio e solidariedade,
sobretudo a manutenção de seus empregos em tempos
de grave crise em decorrência da pandemia.”

Considerando, que o Banco Bradesco comunicou aos seus trabalhadores e
trabalhadoras no dia 28 de setembro de 2020, que apesar da lucratividade da empresa, fará um
processo de demissões em massa de mais de 4.000 trabalhadoras e trabalhadores na instituição com
o fechamento de 500 agências em todo o país:
Considerando que há um acordo com os sindicatos da categoria de não praticarem
desligamentos enquanto persistir a pandemia no Brasil;
Considerando que no dia do anúncio do Bradesco sobre as demissões, o mundo
ultrapassou a barreira de um milhão de mortes pelo Coronavírus e no Brasil registrou- se 471
mortes, no dia, chegando a 153.905 óbitos no Brasil;
Considerando que o Bradesco vincula em seus comerciais publicitários que está
ajudado o país a superar a pandemia, inclusive serviu de marketing para a instituição o acordo de
não desligamentos;
Considerando que a pandemia ainda não acabou e muitos pais e mães de famílias não
encontrarão recolocação no mercado, uma vez que os demais bancos não estão contratando;
Considerando que no momento não há perspectivas de solucionar a pandemia e a crise
sanitária;
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Considerando que o Bradesco segue lucrando alto e no primeiro semestre de 2020,
Bradesco faturou R$ 7,626 bilhões, um crescimento de 3,2% em comparação ao mesmo período do
ano passado:
Considerando que a carteira de crédito expandida do Bradesco apresentou alta de
14,9% em doze meses, atingindo R$ 661,1 Bilhões, as operações com pessoas físicas cresceram
12,3%, chegando a R$ 236 Bilhões, o crédito pessoal foi elevado em 22,1%, financiamento
imobiliário com alta de 18,8%;
Considerando que as operações com pessoas jurídicas alcançaram R$ 425,1 Bilhões
um crescimento de 16,4% e o segmento de grandes empresas cresceu 18,2% em doze meses:

Considerando todos os números apresentados pelos órgãos de comunicação do país o
banco Bradesco, ainda assim, não tem um olhar o para a solidariedade da pessoa humana, o lado da
sociedade e da precariedade, mesmo, que no primeiro semestre de 2020 foi à empresa de capital
aberto que mais lucrou na América Latina.
Essa Moção de Repúdio foi apresentada na Câmara no inicio de novembro de 2020,
como manda o protocolo da casa o processo foi arquivado pelo fim da Legislatura, razão pela qual
se reapresenta com os requerimentos a seguir:
-Pelos motivos e números apresentados solicito ao plenário da Câmara tão bem
representada pelos nobres colegas a apresentação e aprovação desta MOÇÃO de REPÚDIO, ao
Banco Bradesco e suas empresas afiliadas.
- Solicito ainda que seja comunicado a todos os órgãos de imprensa do município, da
mídia regional e às agências instaladas no município e que seja encaminhado oficio à direção
executiva do Banco Bradesco.
Sala das Sessões, 23 de março 2021.
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Considerando que todo o crescimento econômico do Bradesco apresentado
recentemente é o resultado construído pelos trabalhadores do banco diariamente. Trabalhadores
estes que, neste momento tão delicado do país e do mundo, não podem ser demitidos. Não existe
qualquer razão para tamanha desumanidade. Estamos falando de vidas, famílias, não de números.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que a presente moção foi encaminhada para publicação no

Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 24 de março de 2021.

SGP-42 - Equipe de Publicação

Matéria DSP 10789/2021. Documento assinado digitalmente por LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA em 24/03/2021 e juntado ao MOC 23/2021 por Luiz Henrique de Almeida. Sua validade pode ser conferida em
https://www.splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pID=286165.

autuado por Luiz Henrique de Almeida em 24/03/2021 09:04:24.
fls. 3

