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Bradesco anuncia fechamento de 
plataforma de apoio a varejo de Goiânia 

 
 Tão logo tomou 
conhecimento do anúncio 
do Bradesco sobre a fim 
das atividades da DROC 
(Plataforma de Apoio a 
Negócio Varejo) de 
Goiânia, o Sindicato 
manteve contato com o 
setor de relações sindicais da instituição financeira em São Paulo(SP), visando a 
garantia do emprego de todos os empregados que prestam serviços naquela unidade, 
bem como evitar transferências para lugares indesejados pelos funcionários. 
 Através de contato telefônico, o banco garantiu que nenhum empregado será 
dispensado em razão do fechamento da DROC em Goiânia. Quem não está lotado na 
DROC voltará para sua unidade de origem e aos demais será ofertada transferência 
para agência localizada mais próxima do endereço residencial cadastrado. 
 O Sindicato está acompanhando de perto o andamento dessas transferências e 
continuará à disposição dos companheiros para viabilizar soluções de possíveis 
conflitos.  

 
 
 
Campanha Salarial 2015 
Rodadas de negociações com a Fenaban continuam amanhã, 10 
  

 As discussões sobre a Campanha Salarial dos Bancários foram retomadas nesta quarta-
feira, 09, com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e prossegue ate amanhã, 10. Na 
oportunidade serão discutidos os temas: Igualdade de Oportunidades, Liberdade Sindical e 
Disposições Transitórias. O calendário ainda prevê negociação com a Federação no dia 17 
deste mês. A pauta de reivindicações foi entregue pelo movimento sindical no dia 11 de agosto 
à Fenaban. 
  Nesta campanha, os bancários reivindicam: reajuste de 5% de aumento real mais INPC 
dos últimos doze meses (setembro de 2014 a agosto de 2015); piso salarial com base no valor 
calculado pelo Dieese (R$ 3.299,66 em junho); maior participação nos lucros e resultados; 
combate às metas abusivas e ao assédio moral; fim das terceirizações e das demissões nos 
bancos; melhoria da segurança nas agências e no ambiente de trabalho para prevenir e 
combater doenças ocupacionais. 
 


