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PUBLICAÇÃO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO E REGIÃO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FORTALECENDO A CATEGORIA

Bradesco estuda fechar até 200 agências no país

A LUTA 
CONTINUA!

O Bancário Eloi Manoel Galdino, após 34 anos trabalhando na Caixa Econômica Federal se aposentou. E 
no dia 20 de março foi feita a homologação no Sindicato dos Bancários de Juazeiro. “Me aposentei, mas a luta 
continua. Esse é o espírito de um grande guerreiro e agradecemos toda ajuda dada ao sindicato”, disse o 
bancário.O Sindicato parabeniza o bancário pela história construída em tantos anos de trabalho e dedicação à 
carreira bancária e agradece pela participação na solidificação da categoria em nossa região.“Acreditamos 
que tempo de trabalho, garra e dedicação devem ser recompensados com muito respeito. Por isso, não medi-
mos esforços para garantir os direitos dos bancários, principalmente, através da assessoria jurídica. 
Felizmente, temos obtido grandes vitórias judiciais em prol dos aposentados”, informou o Presidente dos 
Bancários de Juazeiro, Maribaldes da Purificação.

Eloi Manoel Galdino, no centro da foto, 
após 34 anos trabalhando na Caixa 
Econômica Federal se aposentou.

O  n o v o  p r e s i d e n t e  d o 
Bradesco já chegou mostrando 
que bancário e cliente não são 
prioridades. Octavio Lazari decla-
rou que o segundo maior banco 
privado do país estuda fechar até 
200 agências este ano. O corte faz 
parte da revisão da rede de 4.750 
pontos de atendimento.

Depois de adquirir o HSBC 
Brasil em 2016 e agregar 800 
agências do banco, o Bradesco 
fechou 565 unidades no ano 
passado. Fica claro que o objetivo 
é reduzir custos para lucrar ainda 
mais – foram R$ 19 bilhões em 
2017. Na primeira lista das econo-
mias, o quadro funcional. 

Para não deixar dúvidas, o 

novo presidente disse que con-
centra esforços para expandir os 
serviços digitais. Em paralelo, a 
empresa quer aumentar o número 
médio de produtos vendidos de 
1,6 atualmente para 2 por cliente 
até o fim de 2018. Ou seja, 
explorar ainda mais os 30 milhões 
de correntistas, mesmo que não 
haja bancários suficientes para 
atendê-los. 

Em 2017, o Bradesco fechou 
9.985 postos de trabalho. Em julho 
do mesmo ano, lançou um PDVE 
(Plano de Desligamento Voluntário 
Especial), responsável pela saída 
de 7,4 mil funcionários. Ou seja, 
corte em cima de corte. 



A nação brasileira está diante de uma 
encruzilhada e é preciso aglutinar forças 
políticas, econômicas, culturais e sociais, 
com bandeiras amplas, para superar a 
crise, restaurar a democracia e retomar o 
crescimento. Mas, sem o Estado nacional 
soberano é impossível seguir para o 
caminho da reconquista dos direitos, do 
desenvolvimento econômico com foco nos 

investimentos. “As bases da democracia e 
as conquistas sociais estão abaladas. 
Estamos em Estado de exceção sob a 
fachada de Estado de direito”. A opinião é 
do presidente da Fundação Maurício 
Grabois, Renato Rabelo. Para o ex-
presidente do PCdoB, a reindustrialização 
do Brasil é necessária. Assim como pensar 
políticas para a geração de emprego, meio 
ambiente, o desenvolvimento sustentável, 
a educação, a saúde e a segurança 
pública. O mesmo posicionamento tem o 
presidente da Fundação Perseu Abramo, 
Márcio Pochmann. Para ele, a nação vive a 
mais grave crise do capitalismo brasileiro. 
“Não somos mais um país de base 
industrial. Houve o estrangulamento da 
antiga classe trabalhadora”. Pochmann 
afirma que o povo está diante de uma 
tragédia anunciada, com um governo que 
impõe medidas que têm levado à rápida 
decadência, à incivilidade e à derrotas 
irremediáveis. “A mudança de rumo 
depende de saídas que não são tradiciona-
is. Não podemos continuar operando de 
forma fragmentada. Só a nossa união e 
organização podem mudar o jogo. 
Sejamos o povo com confiança e atitu-
de”.Renato Rabelo e Márcio Pochmann 
integraram o debate e a divulgação do 
Manifesto das Fundações “Unidade para 
Reconstruir o Brasil”, elaborado por 
fundações partidárias, que aconteceu no 
dia 22 de março, como parte do Fórum 
Social Mundial, em Salvador.
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Santander 

EXPLORA OS CORRENTISTAS BRASILEIROS
O Santander deita e rola no 

Brasil. O banco cobra em emprésti-
mo até 20 vezes mais dos clientes 
brasileiros quando se compara aos 
correntistas espanhóis. O braço 
brasileiro da empresa espanhola 
contribuiu com R$ 10 bilhões, cerca 
de 2,5 bilhões de euros, com o lucro 
mundial da empresa. O valor repre-
senta 26% da lucratividade global do 
ano passado. 

Na Espanha, os lucros repre-
sentaram apenas 15% dos ganhos 
da organização financeira. Já o 
Brasil proporcionou ao Santander 
um crescimento de 42% em 2017, 
fruto das operações de crédito, taxas 
e serviços, que somaram R$ 3,8 
bilhões. 

Enquanto enche os cofres com 
a exploração, os funcionários são 
penalizados com a política nefasta 
do banco. O assédio nas agências é 
constante. A sobrecarga também. 
Faltam funcionários, condições de 
trabalho e respeito ao bancário. Já 
os clientes, sofrem com filas, 
equipamentos muitas vezes inope-
rantes e taxas e tarifas altíssimas. 

EFEITOS DA REFORMA TRABALHISTA 
COMEÇAM A APARECER

Embora o governo tenha come-
morado o crescimento do emprego 
formal em janeiro, com registro de 
saldo positivo de 77.822 vagas com 
carteira assinada, o que não foi 
divulgado é que 2.860 foram contra-
tos intermitentes e 4.982 com jornada 
parcial, ou seja, não atinge as 40 
horas semanais.

O resultado já é um dos desdo-
bramentos da nova legislação 
trabalhista. O início da precarização 
formal, da perda de qualidade e de 
garantias nos postos de trabalho. São 
novas formas de contratação que 
deterioram as relações de trabalho. 

Na esteira do que é chamado 
pelo governo de modernização 

trabalhista, dados do Caged (Cadas-
t r o  Ge ra l  de  Empregados  e 
Desempregados), do Ministério do 
Trabalho, revelam que acordos entre 
patrões e empregados resultaram em 
9.356 desligamentos no mês de 
janeiro, com a contratação de 7.842 
trabalhadores nas novas modalida-
des previstas na lei trabalhista.

Além da precarização, o IBGE 
chama atenção para a subutilização 
da mão de obra. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, 
no ano passado, 23,6% de trabalha-
dores brasileiros eram subutilizados, 
isso quer dizer que trabalham menos 
de 40 horas por semana e gostariam, 
ou precisam, de trabalhar mais.

É PRECISO REAGIR PARA RETOMAR 
O CRESCIMENTO DO PAÍS

O banco arrecadou R$ 10 bilhões no lucro mundial da empresa. 
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