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Num momento em que a 
miséria bate recorde no 

Brasil, onde mais de 13,5 mi-
lhões de brasileiros vivem com 
menos de R$ 145 por mês, o 
Sindicato deu um exemplo de 
solidariedade e com o apoio dos 
bancários de sua base distribuiu 
cestas básicas para 100 famílias 
carentes neste Natal. 

A ação faz parte do Sindicato 
Cidadão, iniciativa que mostra 
que mais do que garantir o em-
prego e a renda do trabalhador, 
o Sindicato também tem o dever 
social de lutar por melhorias à 
toda a sociedade.

As cestas montadas com os ali-
mentos arrecadados nas agências 
bancárias, a partir de doações 
voluntárias dos funcionários, 
foram distribuídas a famílias de 
três cidades da base do Sindicato. 

Em Mogi, as entregas foram 
realizadas no Rio Abaixo, região 
de Jundiapeba, e na Divineia. 
Em Suzano, no Jardim Miguel 
Badra Baixo e em Poá na Vila 
Varela. Além das 100 cestas, vários 
alimentos avulsos foram doados 
ao Lar Mãe Mariana, em Poá. 

“Agradecemos a colaboração 
de todos os bancários de nossa 
base, pois sem essa sensibilidade 
não teríamos condições de de-
senvolver uma ação desse porte 
e alimentar tantas famílias neste 

No Brasil onde a miséria cresce, bancários dão 
exemplo e distribuem 100 CESTAS BÁSICAS

CAMPANHA ALIMENTA 
mais de 100 famílias carentes

Campanha desenvolvida pelo Sindicato Cidadão beneficiou famílias carentes de três 
cidades da base do Sindicato e mais uma instituição de caridade com vários alimentos
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Natal, principalmente nesse 
momento em que a pobreza 
cresce no Brasil, onde o número 

de pessoas vivendo na miséria é 
maior que a soma de todos os 
habitantes de países como Por-

tugal, Bélgica, Cuba e Grécia”, 
enfatiza o presidente Clayton 
Teixeira Pereira. 
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Bancários fazem entrega dos alimentos


