
ESPECIAL RAIOS (BRADESCO)

A Campanha de Valori-
zação tem caráter na-
cional e seu principal 
objetivo é de mobilizar 
os bancários do Bra-

desco, assim como pressionar o 
banco a atender às reivindicações 
especí� cas dos trabalhadores.

A cada ano, o Bradesco au-
menta sua lucratividade. Em abril, 
divulgou seu último balanço e o 
lucro líquido apresentado é de 
R$ 4.274 bilhões, ou seja, 23,1% 
maior do que em 2014. E mesmo 
com tanta rentabilidade, nos úl-
timos 12 meses, o banco reduziu 
4.562 postos de trabalho.

Outro problema enfrentado 
pelos trabalhadores é o atual Pro-
jeto Atendimento, realizado pelo 
banco e que, na contramão de sua 
propaganda, “impede” a entrada 
dos clientes nas agências, impon-
do-lhes as � las do autoatendimen-
to ou a precariedade dos corres-

pondentes bancários.
Prejudicados no contato com 

os clientes, os funcionários ain-
da são pressionados a cumprir 
metas de vendas, muitas vezes 
abusivas, abordando os poucos 
clientes selecionados para aden-
trarem a agência conforme seu 
potencial � nanceiro.

“É importante o envolvimento 
de todos os trabalhadores para 
que haja avanços nas negocia-
ções. O Bradesco tem de reconhe-
cer que os trabalhadores são os 
principais responsáveis pelo seu 
lucro. Faremos uma grande Cam-
panha de Valorização para dialo-
gar estes temas com os bancá-
rios e fortalecer ainda mais nossa 
organização. Nossa mobilização 
será de fundamental importância 
para que o banco atenda às justas 
reivindicações dos trabalhadores”, 
a� rma Maria de Lourdes, a Malu, 
diretora da FETEC-CUT/SP.
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Funcionários querem 
valorização



ENCONTRO NACIONAL
DEFINE PAUTA ESPECÍFICA

A Comissão de Organização dos 
Empregados (COE) entrará em con-
tato com a direção do Bradesco para 
entregar a Pauta Especí� ca de Rei-
vindicações e cobrar início do pro-
cesso negocial.

Sindicalize se! Este é o primeiro 
passo para a mobilização. Os bancá-
rios de todo o estado poderão acom-
panhar os debates realizados com o 

banco e a agenda de mobilizações 
no site da FETEC-CUT/SP (www.fete-
csp.org.br) e nos endereços eletrôni-
cos dos sindicatos � liados.

Além disso, é importante que 
acompanhem e participem da cam-
panha - que vem com o mote “Agora 
é Bancário” - nas redes sociais (Face-
book, Twitter e Whatsapp) e utilizar 
as hashtags:

Mobilização
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Nos dias 26 e 27 de maio, di-
rigentes sindicais de todo 
o país se reuniram no En-
contro Nacional dos Ban-
cos Privados. Os dirigen-

tes funcionários do Bradesco da base 
FETEC-CUT/SP estiveram presentes e 
contribuíram na atualização da pauta 
especí� ca de reivindicações.

As demandas estaduais foram or-
ganizadas no dia 19, na reunião do 
Coletivo Estadual dos Trabalhadores 
do Bradesco. Os dirigentes sindicais 
representantes dos funcionários do 
Bradesco debateram os problemas 
que prejudicam os trabalhadores 
como demissões, assédio moral, saú-
de, metas abusivas e falta de seguran-

ça. Após dois dias de debates, a pauta 
foi atualizada com acréscimo em suas 
formulações. Também foram de� ni-
dos os principais eixos da campanha 
e estratégias de mobilização para en-
volver os bancários e a sociedade. 

Os dirigentes levaram propostas 
para intensi� car a organização sindical 
e pressionar o Bradesco a reabrir o ca-
nal de negociações de forma urgente.

“A Campanha de Valorização 2015 
é o momento de unir forças para lutar 
por avanços e contra retrocessos, como 
o Projeto de Lei das Terceirizações (PL 
4330 atual PLC 30/2015)”, ressalta Ju-
vandia Moreira, presidenta do Sindica-
to dos Bancários de São Paulo, Osasco 
e Região.

PRINCIPAIS
REIVINDICAÇÕES
1. Emprego
 mais contratações.

2. Melhores Condições de Trabalho
 � m do desvio de função
 “Não” ao Projeto Atendimento
 � m das campanhas relâmpago e 

especí� cas por produto
 mais bancários para o processa-

mento dos envelopes.

3. Implantação do PCCS
 plano de cargos, carreiras e salários 

com critérios claros e transparen-
tes que garanta a “Igualdade de 
Oportunidades”.

4. Remuneração Total

5. Auxílio Educação
 para primeira e segunda gradua-

ção, também para pós graduação.

6. Plano de Saúde
 expansão da rede de atendimento
 cobertura de todos os procedi-

mentos no “Plano Odontológico” 
inclusive implantes

 onde não houver cobertura o ban-
co deve reembolsar 100% do valor 
da consulta.

#AgoraéBancário

#clienteBRAvo

#bancariocoBRAdo

#AgoraécoBRAr

#AgoraéBANcario

Con� ra a pauta completa em www.fetecsp.org.br


