
CARTA ABERTA AO PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL 

À V.S.ª, Presidente do Banco do Brasil 

 

Prezado Senhor, 

 

Nós, as lideranças comunitárias e moradores dos bairros que compõem o Complexo Cohab-

Cohatrac (Cohatrac I, II, III, IV, V, Parque Aurora, Jardim Primavera, Jardim das Margaridas, 

Jardim Alvorada, Jardim Araçagy I, II e III, Chácara Itapiracó, Cohab Anil I, II, III, IV, Forquilha, 

Cohabiano, Novo Cohatrac, Isabel Cafeteira, Planalto Anil I, II e III e demais bairros), estamos 

estarrecidos com a notícia que a Agência Cohatrac (4288-9) está em processo de encerramento 

de suas atividades. 

Como é do conhecimento desta direção, a referida agência passou, há poucos meses, por uma 

reforma completa, instrumentalizando o espaço apropriadamente para atender à demanda 

existente por serviços bancários diversos. Observamos que os bairros citados são residências de 

funcionários públicos federais, estaduais e municipais. 

Destacamos, ainda, que a decisão administrativa encontra-se na contramão do propósito desta 

empresa que “é estar próxima das pessoas e ajudar a preservar o que é importante para os 

clientes, acionistas, funcionários e toda a sociedade”, apesar de termos consciência de que a 

tecnologia vem permitindo, gradativamente, esta proximidade mediada pelo App do banco. 

Por outro lado, ao longo de dezoito anos de existência da agência Cohatrac, verificamos um 

aumento substancial das atividades comerciais na área, o que tem demandado por serviços 

bancários, sobretudo no financiamento de crédito. 

Estamos cientes de que a decisão administrativa penaliza outras dependências em todo o Brasil 

e resultará em impactos substanciais, sobretudo na atual conjuntura em que a nação luta contra a 

Pandemia COVID 19 e procura superar esta tragédia que afeta a todos. 

Diante disso, declaramos apoio ao movimento bancário pelo não fechamento da referida agência 

em que contamos com o declínio da presidência Banco do Brasil nesta decisão. 

 

São Luís, 24 de janeiro de 2021. 

 

Conselho Comunitário Pela PAZ 6° DP 

Conselho Comunitário pela PAZ 13° DP 

Fórum do Complexo Cohab-Cohatrac 

Fórum da APA Itapiracó 

Associação dos Moradores da Chacara Itapiracó 

Associação dos Moradores do Cohatrac I 



Associação dos Moradores do Cohatrac III 

Comitê Gestor da Praça das Árvores 

Comitê Gestor da Praça da Praça Boa Vista  

Comitê Provisório da Praça Governador Jackson Lago 

 


