
JUSTIFICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente e Senhores Vereadores,

MOÇÃO Nº 00103/2020

Sala das Sessões Tiradentes, 8 de outubro de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO
PROTOCOLO Nº 9290/2020

Apresentada à Mesa, observadas as
formalidades regimentais, MOÇÃO DE REPÚDIO ao Banco
Bradesco que comunicou, em 28 de setembro de 2020, que
realizará processo de demissão de 4.000 trabalhadores em meio
a pandemia do covid 19. 

Considerando, que o Banco Bradesco comunicou aos seus
trabalhadores e trabalhadoras, no dia 28 de setembro de 2020, que apesar da lucratividade
da empresa, fará um processo de demissões em massa da mais de 4.000 trabalhadores na
instituição com o fechamento de 500 agências em todo país; Considerando que há um acordo
com os sindicatos da categoria de não praticar desligamentos enquanto persistir a pandemia
no Brasil; Considerando que no dia do anúncio do Bradesco sobre as demissões, o mundo
ultrapassou a barreira de um milhão de mortes pelo Coronavírus e no Brasil registrou-se mais
de 142 mil óbitos; Considerando que o Bradesco anuncia em seus comerciais publicitários
que está ajudando o país a superar uma pandemia, inclusive utilizando como marketing da
instituição de acordo de não realizar desligamentos; Considerando que a pandemia ainda não
acabou e muitos pais e mães de famílias não encontrarão recolocação no mercado, uma vez
que os demais bancos não estão contratando; Considerando que o Bradesco segue com
altos lucros, sendo que no primeiro semestre de 2020 faturou R $ 7.626 bilhões, com um
crescimento de 3,2% em comparação ao mesmo período do ano passado; Considerando que
a carteira de crédito expandida do Bradesco apresenta alta de 14,9% em doze meses,
atingindo R $ 661,1 Bilhões, como operações com pessoas físicas cresceram 12,3%
chegando a R $ 236 Bilhões, o crédito pessoal foi elevado em 22 , 1%, e o financiamento
imobiliário com alta de 18,8%; Considerando que as operações com pessoas jurídicas
alcançaram R $ 425,1 Bilhões com crescimento de 16, 4% e o segmento de grandes
empresas cresceram 18,2% em doze meses; Considerando que todo o crescimento
econômico do Bradesco apresentado é o resultado construído pelos trabalhadores do banco
diário; Considerando que neste momento tão delicado do país e do mundo, é essencial a
manutenção do emprego e renda, portanto qualquer demissão nesse momento é devastador.
Considerando que não existe razão para tamanha desumanidade, frente as elevadas cifras
lucrativas que apresenta o Bradesco; Considerando a falta do olhar social, humano e solidário
necessário no enfretamento de uma crise tão grave que assola todo país; Por essas razões,
Solicito ao plenário da Câmara Municipal de Osasco a apresentação e aprovação desta
MOÇÃO DE REPÚDIO ao Banco Bradesco e suas empresas afiliadas.
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VEREADORA
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