
DESCASO:
Bradesco demite e clientes
sofrem as consequências

fechar agências?
Desafiar o futuro é

Demonstrando total descaso com a população, o Bradesco demitiu durante a 
pandemia da Covid-19 e continua realizando demissões e precarizando o 
atendimento aos clientes.

O Bradesco realizou, neste ano, pelo menos 30 demissões em Campo Grande 
e região. Em todo o país, são mais de 8 mil desligamentos entre setembro de 
2020 e setembro de 2021. Além disso, em 2020, o banco fechou cinco agên-
cias bancárias na capital de Mato Grosso do Sul. 



Consequências:

1 - As demissões em plena pandemia foram devastadoras nas vidas de 
bancários e bancárias. Muitos, que se sacrificaram para dar lucro para o 
banco, foram acometidos pela doença ou morreram, perderam entes 
queridos e o emprego.

2 - A população fica horas na fila esperando por atendimento enquanto o 
banco continua registrando altos lucros. Nos primeiros nove meses de 
2021, o Bradesco lucrou R$ 19,602 bilhões. O resultado representa alta 
de 54,9% em relação ao mesmo período de 2020.

Os bancários estão sobrecarregados e ainda enfrentam a insatisfação da 
população, diante da queda na qualidade do atendimento provocada pela 

redução do número de agências e do quadro de funcionários.

A decisão do banco prejudica a população e os trabalhadores, e o 
cenário pode piorar, pois o Bradesco não descarta a possibilidade de 
novas demissões e fechamento de agências.

O Sindicato dos Bancários de Campo Grande-MS e Região repudia 
este tipo de atitude e exige o fim das demissões no Bradesco!

Os clientes e os bancários merecem respeito! Está na hora 
de exigir melhorias no atendimento! É preciso barrar as 

demissões no Bradesco! Chega de tanto descaso.
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