
 
 

Ainda em meio à pandemia causada
pelo coronavírus, uma das mais
graves da história da humanidade, e
que requer distanciamento social, o
projeto de lei que libera a abertura das
agências bancárias aos sábados e
domingos volta a tramitar na Câmara
dos Deputados.

 O PL tão perverso é mais uma tentativa
de golpe contra a categoria e mostra o
alinhamento do Congresso Nacional com
os interesses das grandes empresas,
sobretudo, o sistema financeiro. 

 No momento, a preocupação deveria ser
em torno das crises sanitária e
econômica, com a aprovação de medidas
capazes de fazer o país retomar o
crescimento, com geração de emprego e
distribuição de renda.

Mas, os deputados, alinhados ao governo
Bolsonaro, preferem agradar aos bancos - o
setor mais lucrativo da economia nacional -
e que terão carta branca para aumentar a
exploração, sem pensar na saúde e nas
condições de trabalho dos bancários.

Discussão antiga Não é de agora que a
abertura das agências no fim de semana é
debatida pelo Congresso Nacional. Seja por
projetos de lei, por medidas provisórias ou até
mesmo colocadas como 'jabutis' em propostas
sem qualquer ligação com o tema, vira e mexe,
a questão volta a debate. Mas a pressão
exercida pelos sindicatos e trabalhadores
conseguiu derrubar todas as matérias até aqui. 

 Agora, é hora de mais uma vez a categoria se
unir. É fundamental que os bancários acessem
o site da Câmara dos Deputados e mostrem
contrariedade com o projeto, clicando em
'discordo totalmente' na enquete disponível na
página. 

Fonte: Bancários Bahia.
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A população deve continuar atenta
quanto aos cuidados contra a Covid-
19. Mesmo imunizadas, é essencial
que as pessoas mantenham as
medidas de prevenção.

No Brasil, a vacinação começou muito
tarde e segue lenta devido à negligência
do governo Bolsonaro. Passados sete
meses desde o início da campanha de
imunização, apenas 20,6% dos
brasileiros tomaram as duas doses da
vacina. Cerca de 49% tomaram somente
a primeira dose. 

 
 

No entanto, mesmo com números
ainda baixos, a vacina tem
salvado vidas. A barreira de
proteção da imunização é muito
significativa para a redução de
internações e óbitos pela doença. 

 Os especialistas apontam que
para a proteção e segurança de
toda a população, tem de
transformar as vacinas em bens
públicos e suspender o monopólio
das patentes das empresas
produtoras dos imunizantes. Se a
produção continuar lenta, novas
variantes não vão parar de surgir.

Fonte: Bancários Bahia.
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O plano colocado em prática em
curso para o desmonte do Banco
do Brasil está cada vez pior. Após a
divulgação do lucro de quase R$ 10
bilhões de janeiro a junho deste
ano, o que mais surpreende é o
número de agências fechadas do
BB somente no primeiro semestre. 

Encerrou as atividades de 391
unidades, o que representa mais do
que o triplo das 112 agências
previstas pela reestruturação
anunciada no início de 2021. Em
janeiro, a direção da empresa
anunciou que 361 unidades seriam
desativadas até junho entre
agências (112), postos de
atendimento (242) e escritórios (7).
O BB reduziu a rede própria para
11.768 pontos de atendimento no
período. Corte de 10,8% em
relação a igual período de 2020. 

O quadro de funcionários também
preocupa. Com uma redução de
7,5%, possui 85.518 trabalhadores.
O banco fechou 6.956 postos de
trabalho em um ano. Através da
reestruturação, 2.358 saíram da
instituição financeira no segundo
trimestre.

Apesar de ter 2,9 milhões de novos
clientes em 12 meses, a política
neoliberal do governo Bolsonaro
impõe uma triste realidade para os
bancários e correntistas do Banco
do Brasil. Agora são menos
funcionários, menos agências, mais
clientes, atendimento precarizado,
mais sobrecarga, enquanto lucra
mais.
Fonte: Bancários Bahia.
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