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VENHA COMEMORAR DO DIA DAS CRIANÇAS

COBRANÇAS EXCESSIVAS NO
BANCO DO BRASIL

A situação dos funcionários do Banco do Brasil é preocupante. Com a saída de 9.409 bancá-

O Sindicato preparou uma programação
especial para toda a família no Clube dos
Bancários. O Dia das Crianças será comemorado com muitas brincadeiras e muita
diversão.
A partir das 8h, a equipe de recreação
começará a organizar a criançada, pois haverá muitos jogos e campeonatos no campo
sintético do clube. Claro que não faltará os
brinquedos preferidos da criançada como
piscina de bolinha, cama elástica e vários
outros.
O nosso parquinho estará aberto à meninada, com o balanço, escorregador e gira-gira. Já no pátio, irá rolar um campeonato
de macaco (amarelinha).
Para a festa ficar mais animada, a Fanfarra Falcões irá divertir a criançada com muita
música boa.
“Tragam a criançada para curtir este dia
tão especial no Clube dos Bancários. Será
um dia especial e de muita diversão!”, convidou Jorge Barbosa, presidente do Sindicato.
Para quem gosta de uma boa comida, haverá a 4ª Feijoada Ame Vidas, uma feijoada

beneficente que será servido a partir das
12h, por apenas R$ 20,00. Toda renda
da feijoada é destinada ao instituto Ame
Vidas, que cuida de jovens, adultos e idosos em condições sociais precárias.
Por isso, participe deste dia que haverá muita diversão para toda a família,
mas também de responsabilidade social
com a nossa feijoada.

rios, através de PEAI (Plano Extraordinário de
Aposentadoria Incentivada), piorou o quadro nas
agências. A cobrança de metas é excessiva.
Com o déficit de trabalhador, o dia a dia no
trabalho é estressante e exaustivo. Além de acumular função e ter de se desdobrar para cumpri-la, o bancário tem de enviar aos superiores relatórios nos turnos da manhã e da tarde, sobre os
indicadores de inadimplência. O objetivo é evitar
resultados negativos para a instituição. A pressão
e o assédio aumentaram consideravelmente, o
que eleva o risco de doenças ocupacionais.
O processo de desmonte do BB, imposto pelo
governo Temer, se agrava a cada dia. Além de redução no número de trabalhadores e descomissionamentos, agências têm sido fechadas. A população também é prejudicada com a medida. O
Movimento Sindical tem feito mobilizações em
defesa dos bancos públicos e do funcionalismo.
O ataque do governo é agressivo.
Fonte: O Bancário
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã:LIAMARA
Tarde: PAULINHO
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