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O Banco é do Brasil  
O Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal – SINTTEL-DF vem 
a público manifestar apoio irrestrito e solidariedade aos trabalhadores do Banco do Brasil 
(BB) e ao Sindicato dos Bancários contra o fechamento de 361 unidades de atendimento e 
demissão de 5.000 empregados em todo o país. O banco é um patrimônio nacional e não 
pode ser a bola da vez daqueles que estão agindo criminosamente dentro da estrutura do 
Estado brasileiro.  
 
O BB, criado em 12 de outubro de 1808, vem cumprindo com êxito a sua missão de facilitar 
o acesso das populações residentes nas regiões remotas à rede bancária, promovendo assim 
a integração e o desenvolvimento da Nação. Por ser uma instituição financeira pública, tem 
responsabilidade social e suas agências estão presentes na maioria das cidades brasileiras, 
fomentando a agricultura, a indústria, o comércio local e contribuindo para a geração de 
empregos e renda.  
 
A proposta de fechar agências e abrir o Plano de Demissão Voluntária (PDV) é uma ação 
predatória e irresponsável do Governo Bolsonaro, para reduzir a presença do BB nos 
municípios e demitir trabalhadores. O passo seguinte é tentar privatizar o banco, 
entregando-o à iniciativa privada a preço de banana, deixando os usuários da rede bancária 
reféns de tarifas abusivas e serviços de péssima qualidade.  
 
O Sinttel-DF conclama a sociedade brasileira para impedir a consumação de mais um crime 
de lesa-pátria orquestrado pelo Governo Bolsonaro.  O plano deste governo é destruir o 
Brasil. Nos colocamos ao lado dos trabalhadores do Banco do Brasil neste momento de 
ameaças aos empregos e ataques severos ao banco para facilitar a sua destruição e venda. 
Os companheiros e companheiras podem contar com este sindicato na luta contra o 
fechamento das agências e das demissões.  
 
 
Brígido Roland Ramos 
Presidente 
Brasília, 18 de janeiro de 2021 

http://www.sinttel.org.br/

