
ANÚNCIO DE FECHAMENTO DE AGÊNCIAS DO BB CAUSA INDIGNAÇÃO NO SINDICATO DOS
BANCÁRIOS DE JUAZEIRO

O Banco do Brasil anunciou que pretende demitir 5 mil funcionários até o início
de fevereiro e desativar 361 unidades, entre as quais 112 agências e 242
postos de atendimento. Além do ataque aos direitos dos trabalhadores, que
estão sendo removidos dos seus pontos, com comissões reduzidas, esse
desmonte também deve afetar o atendimento à população.

Diante da atitude, o Sindicato dos Bancários de Juazeiro e Região afirma que
o BB vem desrespeitando os funcionários e clientes. “Além da demissão, os
caixas serão extinguidos. O banco vai precarizar os atendimentos e a
população ficará impossibilitada de resolver as pendências bancárias. Nada
justifica o desmonte do Banco do Brasil, uma instituição sólida e que, de 2016
a 2019, registrou crescimento, em termos nominais, de 122% no lucro líquido.
No mesmo período, a receita de tarifas aumentou 22%, também em termos
nominais”, disse o Presidente dos Bancários de Juazeiro, Maribaldes da
Purificação.
 
Enquanto isso, a direção do banco tem reduzido o quadro de funcionários
cada vez mais. De 2016 até o terceiro trimestre de 2020, o número de
funcionários caiu de 109.864 para 92.106, uma redução relativa de 16%.No
mesmo período, o número de agências foi reduzido de 5.428 para 4.370, uma
redução de 19%. É o desmonte em andamento.

Daniela Duarte e Thalita Bezerra/ SEEB Juazeiro

Participaram da atividade ainda, o diretor da Fenae Carlos Lima, o
presidente da APCEF Bahia, John Ralph Goodwin, e o da AGCEF Bahia,
Carlos Alberto Costa, o Presidente do Sindicato dos Bancários de
Juazeiro e Região, Maribaldes da Purificação e demais presidente de
sindicatos.
 
Reeleito para um segundo mandato, o presidente Hermelino Neto
agradeceu à diretoria que encerra o mandato e deu boas vindas aos
novos companheiros. Em sua fala final destacou as lutas que a entidade
enfrentará diante de uma pandemia e do governo Bolsonaro. “São
muitos os desafios, mas a diretoria da Feebbase que tomou posse está
preparada para fazer a defesa da soberania, da democracia e dos
direitos, a defesa do emprego e da renda, das estatais, dos serviços e
bancos públicos”, ressaltou.

Neto também agradeceu aos presidentes dos sindicatos pelo apoio
recebido e os dirigentes que tiveram papel essencial para as lutas da
Feebbase, citando o exemplo do ex-presidente e atual secretário
Geral Emanoel Souza.

A diretoria Plena da Federação dos Bancários da Bahia e
Sergipe para o quadriênio 2021/2025 tomou posse no dia
12 de janeiro. Devido à pandemia do coronavírus, a
solenidade foi realizada por videoconferência, com a
participação dos novos dirigentes e de representantes dos
sindicatos da base.
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PRESIDENTE DOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO PARTICIPA DE POSSE DA FEEBBASE



CARTA ABERTA À POPULAÇÃO SOBRE O 
DESMONTE DO BANCO DO BRASIL

O ano de 2021 começou com o anúncio da direção do
Banco do Brasil de um plano de reestruturação que
prevê o fechamento de agencias e outras unidades,
além de um Plano de Demissões Voluntários (PDV)
que tem por meta dispensar 5 mil trabalhadores do
banco, entre outras medidas que prejudicam os
funcionários e o atendimento ao público. A direção do
Banco do Brasil quer fazer mudanças em 870 pontos
de atendimento por meio do fechamento de agências,
postos de atendimento e escritórios. Serão centenas
de agências fechadas, muitas delas em cidades do
interior do país que não dispõem de outras instituições
bancárias. Outro ponto do plano é a meta de dispensar
5 mil funcionários, agravando ainda mais o
atendimento à população. Lembramos que essas
medidas são anunciadas em meio a uma pandemia
que cresce a cada dia, na qual o desemprego é uma
crueldade que atingirá milhares de bancários e outros
trabalhadores que prestam serviços nas agências e
outras unidades do banco. O que está por trás dessas
medidas é o desmonte do Banco do Brasil, um banco
público que tem um papel histórico no desenvolvimento
econômico do país. O Banco do Brasil e seus
funcionários atuaram na linha de frente no atendimento
à população durante a pandemia, com todas as
dificuldades que a falta de estrutura da instituição
trouxe para nosso trabalho. A população será
prejudicada de diversas formas com essa
reestruturação. Uma delas é a redução dos caixas
executivos, que vai afetar diretamente o serviço de
atendimento ao público. O Banco do Brasil é um banco
público ameaçado por um governo que leva o país a
uma situação desesperadora. É parte dos serviços
públicos que prestam serviços essenciais à população,
como o Sistema Único de Saúde (SUS) e o ensino
público e gratuito do nível básico ao superior. É o
serviço público que atende à população mais carente e
que está ameaçado pelo atual governo. Os
funcionários do Banco do Brasil não vão aceitar essa
arbitrariedade da direção do banco. Estão dispostos a
iniciar um calendário de lutas que não descarta a greve
como ferramenta para barrar esse ataque ao BB.
Convocamos a população a protestar contra essa
reestruturação do Banco do Brasil, que aumenta o
desemprego e piora o atendimento, uma
reestruturação que faz parte de um plano maior de
desmonte geral do serviço público no Brasil.

Sindicato dos Bancários de Juazeiro e Região

A reestruturação do Banco do Brasil prevê economia de R$ 353
milhões em 2021 e R$ 2,7 bilhões em 2022, conforme nota do
Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos). Acontece que a empresa obteve lucro líquido
ajustado de R$ 10,189 bilhões apenas nos primeiros nove meses
do ano passado.  Ou seja, quer economizar dinheiro às custas dos
funcionários. 

A reestruturação prevê a desativação de 361 unidades, sendo 112
agências, 7 escritórios e 242 Postos de Atendimento (PA), além do
desligamento de 5 mil trabalhadores. O plano desconsidera
totalmente os impactos na vida dos funcionários e da população,
sobretudo, a mais carente, que vive em municípios distantes. Ao
invés de desmontar a instituição, o governo e a direção do BB
deveriam promover um banco público dinâmico e competitivo, que
atue para o desenvolvimento econômico em áreas que os privados
não querem agir.

Fonte - Bancários de Salvador

BB QUER ECONOMIZAR ÀS CUSTAS DOS FUNCIONÁRIOS


