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OFÍCIO Nº 03/2021/GAB/PRES                                             Brasília, 13 de janeiro de 2021 
 
 
 
A 
Sua Excelência Deputada ÉRIKA KOKAY 
 
 
ASSUNTO: Solicitação de agenda acerca da reestruturação do Banco do Brasil  
 
 
Vossa Excelência, 

Ao dirigirmo-nos estas considerações, objetivamos requeremos vosso apoio para 1) Auxiliar na 

mobilização das presidências das Frente Parlamentares Mista em Defesa dos Bancos Públicos e da Frente 

Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional 2) discutir, em face da profunda reestruturação 

anunciada pelo Banco do Brasil, os reflexos dos fechamentos de agências, departamentos e que juntas 

somam mais de 870 pontos e que em muito afetará a prestação e as condições de prestação do serviços 

á população em diversos municípios brasileiros. Sabemos a importância da capilaridade do banco no 

Brasil e o impacto de tal medida não deve ser subestimado. Além disso os efeitos sobre o emprego e 

renda que recairão sobre funcionários e demais trabalhadores que prestam serviços ao Banco do Brasil 

alerta-nos diante de uma reestruturação que – na realidade é uma desestruturação do BB, haja visto, que 

esse ataque prevê a demissão via programa de demissão com alcance de 5000 trabalhadores.  

Face ao exposto acima e a importância e tempestividade do ataque apresentado pela direção do Banco 

do Brasil sob as ordens de Guedes/Bolsonaro, pedimos o apoio de Vossa Excelência para articularmos 

essa agenda de trabalho com as presidências dessas frentes e – no que couber, articular inclusive com a 

frente em defesa do consumidor, para que possamos discutir e propor encaminhamentos de urgência, a 

partir da interlocução e manifestação dos membros do congresso nacional em defesa do BB público e 

de seus funcionários.  

Por sua inquestionável presença e importância para o conjunto de operações e atuações para os 

brasileiros, dirigimo-nos, enquanto representante da categoria bancária, para requer o apoio do 

Excelentíssima Senhora para essa agenda em defesa do Banco do Brasil. 

Respeitosamente, 

                                             KLEYTTON GUIMARÃES MORAIS 
Presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília 


