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CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

CAMPANHA NACIONAL 2015
Mais Pessoas Melhor Atendimento 

 O Sindicato dos Bancários de Campo Grande-MS e Região realiza hoje, sexta-feira 
(18), manifestação nas agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal de Campo 
Grande-MS solicitando a contratação de mais funcionários que é uma das principais 
reivindicações para reposição das vagas em todos os locais de trabalho, principalmente nas 
agências.  para que OS CLIENTES SEJAM RESPEITADOS, QUE TENHA MELHOR ATENDIMENTO, 
a fim de  ACABAR COM AS ENORMES FILAS NAS AGÊNCIAS. 

 Somente neste ano, o Banco do Brasil cortou mais de 3 mil vagas da dotação das 
agências, reduzindo a possibilidade de mais contratações no futuro. Para piorar a situação, 
recentemente implantou o Plano de Aposentadoria Incentivada (PAI), que teve adesão de 5.023 
funcionários. Isso representa um corte de mais de 8 mil postos de trabalho.

 O Banco do Brasil, é maior banco do país em ativos, que teve lucro líquido de R$ 3,008 
bilhões no segundo trimestre de 2015. Frente ao mesmo período do ano passado, o lucro 
cresceu 6,3%.
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