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São Paulo, 01 de março de 2021. 
                 Ofício nº 040/2021 

 

AO EXECELENTÍSSIMO PREFEITO DE CARAPICUÍBA 

 

Sr. Marcos Neves, 

 

O SINDICATO DOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE SÃO PAULO, OSASCO E 

REGIÃO, vem, por sua presidenta, solicitar à Vossa Senhoria, a realização, com a 

máxima urgência, de audiência pública, para discutir o tema para impedir o 

fechamento da única agência bancária do Bradesco na Cidade Ariston, em 

Carapicuíba. 

 

Esta entidade sindical tomou conhecimento, pela própria população da 

região, de que o Bradesco estaria encerrando as atividades e fechando a 

Agência 3936-5, localizada na Av. Comendador Dante Carraro, 516 - Cidade 

Ariston, onde há muito comércio e movimentação de pessoas. 

 

Esse fechamento, previsto para o dia 19 de Março de 2021, se 

efetivamente ocorrer, afetará diretamente à população, já que essa é a única 

agência do Bradesco no Bairro. 
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Evidente que o Bradesco não tem qualquer planejamento e 

preocupação social, pois essa decisão atinge o bairro mais populoso de 

Carapicuíba, obrigando os moradores e comerciantes a buscarem outros meios 

e locais para a utilização dos serviços bancários, além dessa reestruturação 

causar desempregos. 

 

Essa comunidade, já tão carente de serviços, ficará ainda mais 

prejudicada, tendo em vista que a outra agência bancária do Bairro fica 

bastante distante, sendo necessário, inclusive, se deslocar com a utilização de 

transporte público. 

 

Além disso, a maioria dessa população é de idosos e pessoas de renda 

mais baixa, que não têm conhecimento ou condições financeiras para acessar 

o banco através da internet. 

 

Nesse sentido, esta entidade, que é um Sindicato Cidadão, vem apoiar 

essa reivindicação dos comerciantes e moradores da Cidade Ariston, com 

protestos e divulgação para participação do abaixo-assinado contra o 

fechamento de mais esta unidade bancária do Bradesco, que causará enorme 

impacto, afetando principalmente a economia local. 
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Desta forma, por se tratar de assunto de grande relevância para a 

comunidade da Cidade Ariston, é urgente que alternativas sejam criadas para 

evitar o fechamento dessa Agência em Carapicuíba, e, para tanto, o Sindicato 

vem solicitar a vossa excelência o apoio à realização de uma audiência 

pública nesta Ilustre Prefeitura. 

 

Certos de vossa atenção, aguardamos providências para nos ajudar 

nessa causa. 

 

 
 

Ivone Maria da Silva 

Presidenta 

 

Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região – CUT 

 


