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FOLHA BANCÁRIA

Nesta terça-feira, 23 de novembro, ocorreu 
mais um Dia Nacional de Luta Contra as 
Demissões no Bradesco. Bancárias e bancários 
de todo país estão mobilizados para mostrar à 
população o que o banco projeta para o futuro 
dos seus funcionários: o desemprego.

Sem dó nem piedade, o Bradesco demite 
empregados por todo o Brasil. São mais de 8 mil 
trabalhadores colocados para fora em 12 meses, 
apesar de ter lucrado R$ 19,602 bilhões nos no-
ve primeiros meses de 2021. Em Presidente 
Prudente e Região, o segundo maior banco pri-
vado do país  demitiu18 bancários em 2021.

Para cobrar respeito aos funcionários, que 
dão duro diariamente para atender os clientes e 
vivem apreensivos com medo de serem desliga-
dos no final do dia, e ao povo brasileiro, o Sindi-
cato dos Bancários de Presidente Prudente e 
Região realiza esta manifestação com a entrega 
de carta aberta à população.

“É inadmissível que um banco que se diz 
preocupado com o futuro continue adotando 
métodos de gestão do passado, que exploram e 
agridem os funcionários e não são nada susten-
táveis ou socialmente responsáveis. Ao que pa-
rece, no futuro do Bradesco não há respeito pe-
las pessoas!”, conclui Edmilson Trevizan, pre-
sidente do Sindicato.

“Vamos continuar denunciando à socieda-
de, com protestos nas agências e nas redes so-
ciais os abusos do banco. Não há jusitificativa 
para que o setor mais lucrativo do país continue 
engrossando os índices de desempregados. Os 
clientes também são prejudicados com a 
dispensa de trabalhadores e os empregados que 
continuam no emprego ficam sobrecarrega-
dos”, afirma Trevizan.
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QUE VERGONHA BRADESCO!

PARE DE DEMITIR



Na chegada do fim de ano, e ainda com a 
pandemia em curso, que mantém um saldo de 
mais de 13 milhões de desempregados, o Itaú – 
que obteve lucro de R$ 19,7 bilhões apenas en-
tre janeiro e setembro de 2021 – voltou a promo-
ver dezenas de demissões nos últimos dias, 
muitas delas na Central de Atendimento.

Muitas das dispensas foram de trabalhado-
res que estavam voltando de licença médica por 
doenças como depressão, síndrome do pânico e 
síndrome de burnout – adquiridas justamente no 
trabalho para o banco.

Desculpas esfarrapadas
Na hora da demissão, os bancários frequen-

temente ouvem justificativas como “o banco es-
tá reestruturando e você não se encaixa mais no 
perfil da área”, “você não está mais nos planos 
do banco” ou, simplesmente, “o banco optou 
por te demitir”.

“Grande parte dos gestores inventam des-
culpas esfarrapadas e não tem sequer a sensibi-
lidade ou a dignidade de dizer o motivo real da 
demissão. Até nesta hora difícil os trabalhadores 
merecem respeito, e o Itaú deve, antes de tudo, 
cessar as demissões e diminuir as metas, além de 
promover um curso de RH para os seus gestores, 
que muitas vezes não sabem lidar com seus 
subordinados”, afirma Edmilson Trevizan, pre-
sidente do Sindicato.

Assédio moral
Além das demissões, os trabalhadores tam-

bém enfrentam assédio moral constante, o que 
gera muita angústia e adoecimento.

Os bancários contam que ouvem ameaças 
do tipo “se você não bater a meta, não tem mais 
como te segurar na empresa”, ou “você vai ser o 
próximo a ser demitido”.

Os funcionários em home office recebem 
ligações e mensagens constantes por meio das 
quais são pressionados por resultados, sob risco 
de dispensa.

“Os controladores do Itaú têm de perceber 
que este ambiente é contraproducente para o 
próprio banco, pois gera muitos adoecimentos e 
afastamentos. Se a empresa quer aumentar seus 
lucros, deve promover mais contratações para 
que os empregados possam lidar com o volume 
de trabalho e com as metas crescentes, e com um 
ambiente profissional mais saudável”, afirma 
Trevizan.

Aumento da sobrecarga de trabalho
No terceiro trimestre de 2016, o Itaú tinha 

67,9 milhões de clientes, número que saltou 
para 87,5 milhões no terceiro trimestre de 2021. 
Um aumento de 28,9%. A quantidade de 
trabalhadores, por sua vez, aumentou apenas 
5,5% no mesmo período, passando de 81.737 
para 86.195. Os dados são do Banco Central e 
das Demonstrações Financeiras do Itaú.

ITAÚ UNIBANCO

DEMISSÕES VOLTAM A ASSOMBRAR 

BANCÁRIOS DO ITAÚ NO FIM DE ANO

 Um homem pega o telefone e liga deses-
perado:

— Socorro, a minha sogra quer se suicidar... 
Ela quer se atirar da janela!

É que a janela não quer abrir!

O homem do outro lado diz:

— Eu sei! 

— Tá, mas o senhor errou o número... Aqui é 
da carpintaria!

      PEDIDO DESESPERADO

HUMOR
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Outro ataque no decreto de Bolsonaro é que 
o abatimento dos vales só deverá ser aplicado 
para os rendimentos de até cinco salários míni-
mos. A previsão é que o decreto pode ser ques-
tionado na Justiça. Cerca de 280 mil empresas 
em todo o país oferecem os benefícios para parte 
dos 22,3 milhões de trabalhadores. Sem a isen-
ção fiscal, a tendência é que os empresários 
desistam desses benefícios.

Canetada
“Bolsonaro já estava tentando passar essa 

restrição pelo Congresso, quando houve reação 
contrária e os parlamentares recuaram. Agora 
quer praticar essa maldade pela canetada. Mas 
esse benefício está previsto em lei e somente ou-
tra lei poderia restringir”, afirmou a presidente 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Juvandia 
Moreira. O decreto é contrário à redação da Lei 

O governo Bolsonaro prepara novo ataque 
aos trabalhadores. Agora o presidente quer 
limitar por decreto a dedução do Imposto de 
Renda das empresas na concessão de vales 
refeição e alimentação. O Decreto nº 10.854 
pode entrar em vigor a partir do dia 11 de 
dezembro e estabelece que apenas os valores 
pagos até um salário mínimo poderão ser 
descontados da base de cálculo do Imposto de 
Renda das empresas que oferecem o benefício a 
seus trabalhadores.

Nova tentativa
O decreto que restringe esses benefícios é 

mais uma tentativa do governo de acabar com 
direitos dos trabalhadores. Na metade do ano, 
Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo 
Guedes, propunham a extinção dos vales refei-
ção e alimentação. A extinção foi incluída na 
proposta de Reforma Tributária, mas retirada 
diante das inúmeras críticas de vários setores da 
sociedade.

“Restringir os vales refeição e alimentação 
prejudica os trabalhadores que conseguiram 
esses benefícios com muita luta, mas também é 
um ataque às pequenas e médias empresas que 
oferecem refeições e alimentos a esses trabalha-
dores. A economia vai ficar ainda mais travada e 
a alimentação ficará mais cara. É assim que 
Bolsonaro afunda mais o país”, criticou a presi-
dente da Contraf-CUT.

“De acordo com a Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais), do Ministério da Econo-
mia, em 2019, 55% da categoria bancária, mais 
de 280 mil pessoas, ganhavam acima de cinco 
salários mínimos. Portanto, o valor gasto pelos 
bancos com o vale dessas pessoas não entraria 
mais nos benefícios fiscais. Isso é um desincen-
tivo para as empresas pagarem ticket”, alertou 
Gustavo Cavarzan, economista do Departa-
mento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Diesse) e assessor da 
Contraf-CUT.

nº 6.371, de 1976 e cria restrições que não cons-
tam na lei.

MAIS UMA VEZ, GOVERNO TENTA ACABAR

 COM VALES REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

DIREITO
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