
 

  FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS 

 

CARTA AOS SENHORES DEPUTADOS E SENHORAS 

DEPUTADAS CANDIDATOS (AS) À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS 

 

Brasília-DF, 1º de fevereiro de 2021. 

 

Prezados candidatos e prezadas candidatas, 

 

O Banco do Brasil está, novamente, sofrendo graves 

ameaças. Por isso, as entidades representativas de funcionários da 

ativa e aposentados do BB (ANABB, AAFBB, FAABB, CONTRAF-CUT 

e o Sindicato dos Bancários de Brasília) estão unidas, em parceria 

com a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos Públicos, 

para defender o Banco, os seus funcionários, trabalhadores 

terceirizados e demais prestadores de serviços (que, juntos, somam 

mais de 125 mil trabalhadores), os seus milhões de clientes e toda a 

sociedade contra as tentativas de desmantelamento dessa instituição.  

Como bem sabem Vossas Excelências, o Brasil é um país de 

grandes desigualdades. Temos regiões que são privilegiadas por 

terem agências bancárias em cada bairro. Porém, em outras, em 

especial nas regiões Norte e Nordeste, a realidade é bem diferente. 

A presença do Banco do Brasil em um município é 

esperança para prefeitos, vereadores, governadores, trabalhadores, 

pequenos negócios, enfim para a estrutura da cidade. 



As medidas anunciadas pela Diretoria do BB, no último dia 

11 de janeiro, são preocupantes, já que se concretizam por meio do 

fechamento de agências e pontos de atendimento, com inequívocos 

reflexos negativos para a população e, especialmente, para milhões 

de clientes do Banco. 

Fechar uma agencia do BB impacta fortemente na atividade 

econômica dos municípios menores, aumenta o desemprego e 

encolhe a circulação de dinheiro entre a população. 

Hoje, em meio à maior crise econômica do País, precisamos 

estimular os pequenos negócios, os trabalhadores autônomos, os 

agricultores e as cooperativas que contam com a parceria do Banco 

do Brasil nos locais mais longínquos desse país, para fazer a 

economia girar. 

O Banco do Brasil carrega todas as características de um 

banco forte, eficiente, estratégico, com relevante papel social e de 

mercado e que tem a confiança do povo brasileiro. 

Em razão disso, nós, parlamentares federais membros da 

Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos Públicos – em 

parceria com as entidades representativas de funcionários da ativa e 

aposentados do BB - estamos iniciando uma maciça mobilização 

em todas as cidades do país para expormos aos cidadãos e 

cidadãs sobre os prejuízos que a privatização do BB causará ao 

povo brasileiro. 

Por tudo isso, contamos com o apoio de Vossas 

Excelências nessa luta em defesa do patrimônio brasileiro de 

modo geral, e do Banco do Brasil em especial, para que não 

venham a ser concretizadas as referidas medidas anunciadas no 

último dia 11 de janeiro pela Diretoria do BB, consistentes essas 

medidas no fechamento de centenas de agências e pontos de 

atendimento e no encerramento de mais de 5 mil postos de trabalho, 



com a adoção do programa de demissão anunciado, dificultando o 

atendimento à população e sobrecarregando ainda mais a já intensa 

carga de trabalho dos funcionários. 

 

Atenciosamente, e representando o conjunto de 

parlamentares federais membros da Frente Parlamentar Mista em 

Defesa dos Bancos Públicos,  

                                                         

Zé Carlos                                                                                            

Deputado federal – PT/MA e Coordenador da Frente            

 

                                                                                            

                                         Carlos Veras 

     Deputado Federal – PDT/RS                                        Deputado Federal – PT/PE 

 

                                                     

       Jaques Wagner                                                            Érika Kokay                                      

     Senador – PT/BA                                                    Deputada Federal – PT/DF             

                                               

        Patrus Ananias                                                     Zenaide Maia 

Deputado Federal – PT/MG                                Senadora – PROS/RN 


