
Sindicato mobiliza bancários em 
defesa da Caixa e do emprego

A Contraf-CUT, federações e sindicatos assinaram dia 13/10, em São Paulo, a 
Convenção Coletiva de Trabalho 2016-2018 com a Fenaban e os Acordos 

Específi cos com BB e Caixa. Com o BNB foi assinado termo de ajuste (pág. 3)
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DIA NACIONAL DE LUTA

O Sindicato realizou 
reunião na agência 
Praça do Ferreira 

dia 23/8 e convocou 
os empregados a se 

mobilizarem em defesa 
da Caixa (pág. 3)

BNB: Contraf e Comissão 
Nacional cobram que 

processo de reestruturação 
seja mais transparente. 

A representação dos 
trabalhadores esteve 

reunida com o Banco na 
quinta, 24/8 (pág. 8)

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE
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ITAÚ

CCV recebe demandas visando solucionar 
confl itos trabalhistas

2

Na terça-feira (22/8), o Sindicato dos Ban-
cários do Ceará recebeu dez bancários em mais 
uma Comissão de Conciliação Voluntária do 
Itaú, com a presença de dirigentes sindicais e 
representantes da direção do banco. Na ocasião 
foram apresentadas demandas a serem levadas 
ao banco, tais como questões relacionadas às 7ª 
e 8ª horas, desvio de função e outros direitos.

Os funcionários do Itaú no Ceará usufruem 
de Comissão de Conciliação Voluntária (CCV), 
desde 2011, onde são negociados acordos, com 
o objetivo de resolver confl itos trabalhistas.  A 
CCV reúne representantes dos trabalhadores e 
do banco, buscando resolver as questões sem 
que seja preciso acionar a Justiça. 

Para tirar dúvidas sobre direitos e legislação, 
procure o Departamento Jurídico do Sindicato 
que mantém advogados plantonistas (Rua 24 
de Maio, 1289 – Centro, ou pelo telefone 85 
3252 4266).

“A defesa do bancário é prioridade para o Sindicato, seja 
negociando, reivindicando ou com ações sindicais. Quando 

os trabalhadores se sentirem injustiçados, devem procurar o 
Sindicato, que vai acionar todos os mecanismos visando defender 

seus direitos”
Ribamar Pacheco, diretor do SEEB/CE e representante da 

Fetrafi /NE na COE Itaú

Foto: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

Breves

Direitos previdenciários em risco
O desmonte da Previdência Social e seus impactos aos tra-
balhadores e segurados é real. Um milhão de aposentado-
rias por invalidez e mais 530 mil benefícios de auxílio-doença 
estão na mira do governo Temer. Dia 21/8 terminou o prazo 
para que os afastados por adoecimento marquem perícia 
no INSS e submetam seus benefícios à revisão. Segundo 
informações do governo federal, até 14 de julho 199.981 
perícias haviam sido feitas e 180.268 benefícios haviam sido 
cortados. Essa é mais uma medida que penaliza e restringe 
o acesso da população à Previdência e Assistência Social, e 
vai no mesmo sentido da reforma da Previdência de Temer 
que, se aprovada, resultará em difi cultar o acesso à aposen-
tadoria, já que para ter direito, o trabalhador irá precisar 
trabalhar mais e ainda terá um benefício menor do que é 
praticado na regra atual.

Reforma política para manter quem já 
ganhou o jogo
Segundo especialista em Direito Eleitoral, o chamado distri-
tão atende apenas aos interesses dos políticos que preten-
dem se manter no poder. Para a advogada Paula Bernardeli, 
integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Po-
lítico (Abradep), a atual proposta de reforma, em especial 
o modelo do distritão, atende somente aos interesses da 
própria elite política. “É uma reforma muito claramente vol-
tada para a essa elite política que já está no poder. São as 
regras do jogo sendo alteradas por quem já ganhou o jogo. 
Eles difi cilmente vão alterar isso de uma forma que os tire 
de lá”, afi rmou. Dada a visibilidade e os recursos à sua dis-
posição, deve atrair “artistas e celebridades”, que podem 
transformar o seu “público” em “eleitorado”.



   Tribuna
Bancária Edição 1490  |  28 de agosto a 2 de setembro de 2017

DIA NACIONAL DE LUTA

Sindicato debate defesa da Caixa com os 
empregados da Praça do Ferreira
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Fotos: Secretaria de Imprensa – SEEB/CE

O Sindicato dos Bancários do Ceará 
fez uma reunião com os emprega-
dos na agência Praça do Ferreira da 

Caixa Econômica Federal na quarta-feira, 
23/8, para debater temas como campanha 
salarial, reestruturação, PDVE, desmonte 
do banco e conjuntura econômica e polí-
tica. A reunião fez parte das atividades do 
Dia Nacional de Luta em Defesa da Caixa, 
orientado pela Contraf-CUT.

Os diretores do Sindicato Marcos 
Saraiva, Áureo Júnior e Rochael Almei-
da (também presidente da Apcef/CE) se 
reuniram com os empregados no fi nal do 
expediente e destacaram, principalmente, 
a importância da mobilização e da união 
neste momento que o banco está nitida-
mente sob ameaça. Eles alertaram para os 
perigos do desmonte que vem sendo feito 
dentro da Caixa (reestruturação, PDVE), 
além dos ataques ao Saúde Caixa e a Funcef.

“Vários normativos internos vêm 
sendo implementados para reduzir os 
ganhos dos empregados, além do fecha-
mento de unidades importantes da área 
meio e a reabertura do PDVE para reduzir 
também o quadro funcional. Tudo isso 
tem um objetivo claro: promover não 
só a redução dos custos como também o 
esvaziamento do banco”, alerta Marcos 
Saraiva, que completa: “Nossa campanha 
é para defender a Caixa, seu papel social 
no desenvolvimento do País e seus empre-
gados, mas nós precisamos contar com a 
mobilização de todos, para que possamos 
mostrar nossa força e nossa determina-
ção”, fi naliza.

Os dirigentes explicaram ainda as es-
tratégias para a Campanha Nacional 2017 
onde a defesa do emprego está na ordem 
do dia. Como os bancários assinaram no 
ano passado uma Convenção Coletiva 
de dois anos, a parte econômica já está 
defi nida, entretanto, diante do cenário 
político-econômico adverso, com o go-

verno golpista de Temer ainda no poder 
e com claro ataque às empresas públicas, 
a defesa do emprego bancário será o eixo 
mais importante da campanha deste ano. 
“O governo golpista fez em um ano mais 
do que FHC em oito. Precisamos combater 
esse projeto neoliberal que voltou a domi-
nar esse país. Defender a Caixa é defender 
também nosso emprego. Esse é o mote de 
nossa campanha”, disse Rochael Almeida.

O diretor do Sindicato Áureo Júnior 
destacou ainda a importância do diálogo e 
da representação dos trabalhadores para 

o crescimento da Funcef nos últimos anos 
e alertou para o problema com o conten-
cioso, criado pela patrocinadora – a Caixa. 
“O movimento sindical está fazendo a sua 
parte, tentando combater essa questão, 
mas estamos numa queda de braço com 
um governo que não tem o mínimo com-
promisso com os trabalhadores. Precisa-
mos nos unir, nos mobilizarmos, disputar 
a opinião pública, alertar a sociedade e 
derrubar esse governo golpista que aí está. 
Só assim, barraremos mais retrocessos”, 
concluiu ele.
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A Convenção Coletiva de Trabalho da categoria
conquistados com muita luta e não deixaremos qu

junte-se ao Sindicato na luta em def

Acordo de dois anos 
garante aumento real 

A partir do dia 1º de setembro, data base 
da categoria, os bancários terão reposição 
total da infl ação (INPC) mais 1% de aumento 
real em salários e demais verbas, inclusive na 
PLR (Participação nos Lucros e Resultados). 
Essa foi uma conquista da Campanha Nacional 
Unifi cada 2016, após 31 dias de uma greve 
histórica, um acordo de dois anos garantiu 
aumento real e, em meio a uma conjuntura 
de desmonte trabalhista, preserva direitos 
previstos na Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) até 31 de agosto de 2018. A estratégia 
mostrou-se ainda mais acertada diante da 
política de retirada de direitos pelo governo 
Temer com a reforma trabalhista e a terceiri-
zação irrestrita.

Entretanto, esse ineditismo pode gerar 
algumas dúvidas na categoria. Nosso papel é 
contribuir para que os bancários tenham total 
consciência dos rumos da campanha deste ano 
e da importância que foi a realização do acordo 
que valerá até 2018.

Eixos da campanha
Devido ao acordo de dois anos, os bancários 

não entregarão uma minuta de reivindicações 
da categoria para a Fenaban este ano. Por não 
termos que brigar pelo reajuste, conseguiremos 
fazer uma campanha em defesa do emprego e 
de direitos. Por isso, já estamos negociando 
com os bancos em cima da nova legislação 
trabalhista. Nosso intuito é evitar a redução 
de postos de trabalho, a precarização do em-
prego e a redução dos direitos da categoria. 

Os debates serão aprofundados nas me-
sas permanentes de negociação sobre Saúde 
do Trabalhador, Igualdade de Oportunidades, 
Segurança Bancária e Prevenção de Confl itos. 
São temas tão importantes quanto os defi nidos 
nas chamadas cláusulas econômicas.

Termo de compromisso
Para assegurar que a CCT não seja des-

respeitada, por meio do desmonte da CLT, o 
Comando Nacional dos Bancários entregou 
documento à Fenaban, aprovado na 19ª Con-
ferência Nacional, para construção de um 
termo de compromisso que proteja empregos, 
resguarde direitos históricos e que delimite os 
atos nocivos que podem advir das referidas leis 
e de outras que ainda tramitam no Congres-
so Nacional. A Fenaban informou que precisa 
de um tempo para avaliar o documento e vai 
retornar ao Comando. A união e mobilização 
da categoria foi essencial para garantirmos 
aumento real este ano, em uma conjuntura 
difícil, de rebaixamento de salários e corte de 
direitos. A luta continua e a mesma mobilização 
é necessária para garantir a manutenção dos 
direitos conquistados.

Defesa dos 
bancos públicos

Outra linha da Campanha Nacional dos 
Bancários em 2017 é a defesa das empresas 
públicas e especifi camente dos bancos públicos. 
O governo golpista de Temer está promovendo 
um verdadeiro desmonte nos bancos públicos, 
com redução do quadro de pessoal, fechamento 
de agências e a mudança na forma de atuação. 

“Temer não tem legitimidade para fazer qu
Ainda mais provocar mudanças profunda
prejudicam somente a classe trabalhadora

até o fi m para derrubá-lo e, mais do que 
lutar para que sejam revertidas as medid

e revogadas as leis promulgadas em seu e
benefi ciam apenas a classe empresarial”
presidente do Sindicato dos Bancários

Carlos Eduardo Bezerra.

Para conferir a nossa 
www.bancariosce.org.br/
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ria bancária é uma das poucas que é válida em todo o território nacional. São direitos 
que nenhum governo golpista nos imponha retrocesso. Por isso, informe-se, mobilize-se e 
defesa de nossas conquistas! Nenhum direito a menos! Só a luta te garante!

A Caixa e o BB estão reduzindo o quadro 
de pessoal, principalmente pela utilização de 
planos de demissão voluntária e incentivo à 
aposentadoria, sem convocação de aprovados 
em concurso público. Agências consideradas 
não lucrativas estão sendo fechadas e os tra-
balhadores remanejados para outras unidades, 
acarretando perdas na remuneração, longos 
deslocamentos para o trabalho, separação 
das famílias. 

A Caixa perdeu ainda capacidade de fi -
nanciamento habitacional. O governo está 
descentralizando o controle dos recursos do 
FGTS, que eram utilizados pelo banco para 
fi nanciamento de políticas sociais, como a 
construção de moradias e a garantia de renda 
mínima, entre outras. 

O Banco do Brasil perdeu o poder de fi nan-
ciamento rural, mudanças na remuneração da 
LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) tirou a 
atratividade do investimento e reduziu o volume 
de recursos do banco. 

O BNB também está realizando readequa-
ção no modelo de suas agências, alterando para 
uma atuação mais digital e visando a realização 
de negócios, diminuindo funções comissionadas 
e pessoal dentro das unidades.

Tudo isso mostra que nossa campanha em 
defesa dos bancos públicos não é uma reivin-
dicação apenas corporativista, para preservar 
o emprego da categoria. É uma campanha em 
defesa do caráter público dos bancos, de sua 
capacidade de contribuir com o desenvolvimento 
social e econômico do país.

Defesa dos direitos
Desde quando assumiu a presidência 

da República, Temer tratou de acelerar um 
processo de mudanças na atuação política 
e na legislação do país. Ambas causam 
diversos impactos na vida dos trabalhado-
res e da população que mais necessita de 
auxílio do governo.O golpista aprovou um 
“teto de gastos” que, na prática, reduz 
drasticamente os investimentos em saúde, 
educação, infraestrutura e transportes, 
entre outras políticas sociais. Algumas das 
consequências desta medida já podem ser 
vistas nos cortes promovidos em programas 
governamentais como o Minha Casa Minha 
Vida, Bolsa Família, Ciência Sem Fronteiras, 
Fies, ProUni, entre outros.

Outro feito do governo Temer foi a 
aprovação da Lei das Terceirizações (Lei 
13.429/2017), que regulamentou a contra-
tação de trabalhadores terceirizados até 
mesmo para as atividades-fi m em empresas 
públicas e privadas. Temer também aprovou 
a tal nova Lei Trabalhista (Lei 13.467/2017), 
que promove alterações na CLT e retira diver-
sos direitos dos trabalhadores em benefício 
da classe empresarial. O próximo passo 
é a aprovação da reforma da Previdência, 
que, como proposta pelo governo, será, na 
verdade, o desmonte da Previdência Social. 
Enquanto isso, Temer libera recursos federais 
para os deputados e senadores para que 
estes aprovem tudo o que o governo quiser. r qualquer coisa. 

ndas no país, que 
ora. Vamos lutar 

que isso, vamos 
edidas tomadas 
u exercício, que 
ial”, afi rmou o 

rios do Ceará, 
a.

sa Convenção, acesse: 
br/acordos_coletivos.php
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Aprovada cláusula de criação de centros 
de realocação e requalifi cação profi ssional
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O programa “Cantares - Mostra 
de Corais” do Theatro José de Alen-
car contou com a apresentação dos 
Corais do Sindicato dos Bancários 
do Ceará e Afabec, sob a regência 
do maestro Rogério Jales.

A noite de lançamento do progra-
ma Cantares aconteceu no dia 24/8, 
num evento para se reverenciar a 
música de canto, regentes e corais. 
Participaram da programação: Quar-
teto Fews, Hemocanto, Sindicato dos 
Bancários/Afabec, Vozes da Uece e 
Cherry Boys, no palco principal. A 
programação da Mostra encerrou-se 
na sexta, dia 25/8.

Coral do Sindicato/Afabec 
participou do Cantares – 
Mostra de Corais do TJA

O Comando Nacional dos Bancários e a 
Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) 
chegaram a um acordo na quinta-feira, 
dia 24/8, sobre a redação da cláusula 
62 (criação de centros de realocação e 
requalifi cação profi ssional) da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria.

“Esta era uma pendência que havia 
fi cado da mesa de negociações do ano 
passado. Neste contexto de reestru-
turações e aumento do desemprego, 
trata-se de um importante avanço. A 
criação destes centros vai permitir a 
realocação de trabalhadores de agên-
cias fechadas e daqueles que ocupam 
funções que estão sendo extintas que 
não tenham as habilidades necessárias 
para as novas funções, ao invés de serem 
demitidos”, explicou Roberto von der 
Osten, presidente da Contraf-CUT e um 
dos coordenadores do Comando Nacional 
dos Bancários.

CLÁUSULAS 37 E 65 – Os represen-
tantes dos trabalhadores não aceitaram 
as alterações nas cláusulas 37 (monitora-
mento de resultados) e 65 (adiantamento 
emergencial de salários nos períodos 
transitórios de afastamento por doença) 
e elas não voltarão mais à mesa de nego-
ciações neste ano.

TERMO DE COMPROMISSO – Sobre 
a proposta de Termo de Compromisso 
a representação dos bancos disse que 
ainda não houve discussão com os ban-
cos sobre o assunto e fi cou de informar 
à Contraf-CUT uma data para que o 
assunto seja tratado.

ANTECIPAÇÃO DA PLR – A Contraf-
CUT entregou um ofício à Fenaban solici-
tando a antecipação da primeira parcela 
da PLR. Segundo a Convenção Coletiva 
de Trabalho, os bancos teriam até 30 
de setembro para efetuar o pagamento. 
Com os reajustes já defi nidos desde o ano 

passado, o pedido é para que o pagamento 
seja efetuado assim que for divulgada a 
infl ação do período. A previsão é de que o 
IBGE divulgue o INPC entre o dia 9 e 10 
de setembro. A Fenaban vai encaminhar 
o ofício aos bancos e cada um tem uma 
política própria sobre a possibilidade, ou 
não da antecipação.

Mesmo que não haja o adiantamento, 
o pagamento da PLR em 30 de setembro 
já será realizada antes do que o de cos-
tume. A primeira parcela da PLR é paga 
somente depois que é assinado o aditivo à 
CCT. No ano passado foi paga em meados 
de novembro.

Foto: Jailton Garcia – Contraf/CUT
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Bancários debatem estratégias contra 
violência nas agências
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O novo parceiro do Sindicato dos Bancários do Ceará é o Centro de Forma-
ção de Condutores – Auto Escola Máxima, que oferece descontos e condições 
de pagamento especiais para os bancários sindicalizados.

A auto escola Máxima oferece habilitação em até 60 dias nas categorias 
A, B e A/B com condições facilitadas de pagamento.

Funciona em três endereços: Avenida Duque de Caxias, 1342 – Centro – 
3253-1716; Avenida D, 164 - Conjunto Nova Metrópole – Caucaia – 3213-338 
e  Rua Coronel Virgílio Correia, 500 – Centro – Iguatu - (88) 99636 9682.

Parceria: Sindicato faz convênio com 
Auto Escola Máxima

Aconteceu na terça-feira (22/8), em 
São Paulo, o 1º Seminário de Segu-
rança Bancária da Contraf-CUT. O 

evento abordou as mudanças na Lei de Se-
gurança Privada, Inovações Tecnológicas 
na Segurança Bancária, Organização dos 
Trabalhadores contra a violência e como 
os vigilantes e bancários enfrentam as 
situações de medo nas agências. O diretor 
do Sindicato dos Bancários do Ceará, José 
Eduardo Marinho, representou a entidade 
no evento.

De acordo com o presidente da 
Contraf-CUT, Roberto von der Osten, 
esse seminário visa disseminar os de-
bates sobre segurança bancária entre 
as federações e sindicatos, para que seja 
possível diminuir os casos de violência 
contra a categoria. “Não queremos 
violência e riscos no nosso trabalho. Os 
ataques a bancos, principalmente os que 
colocam em risco a vida humana e que 
nos amedrontam, tem que ser evitados”, 
disse o presidente da Contraf-CUT, que 
ressaltou que o seminário discutiu os 
ataques e a estratégia para impedir ou 
minimizar os danos físicos e psicoló-
gicos. 

Mesmo com a preocupação em aprimo-
rar os cuidados com a segurança, ainda há 
muita difi culdade em mensurar os casos 
de violência nas agências. “Essa cultura de 

segurança precisa ser repassada às enti-
dades. Não temos estatísticas precisas de 
ataques aos bancos porque nem todos os 
sindicatos fazem esse acompanhamento”, 
afi rmou Gustavo Tabatinga, coordenador 
do Coletivo de Segurança Bancária da 
Contraf-CUT.

A implantação de portas de segurança 

“Esperamos poder levar o conteúdo discutido aqui para diversas 
entidades, fazer encontros regionais e com a ajuda dos sindicatos e 
federações fazer com que os bancários tenham acesso a uma cultura de 
segurança, que auxilie a enfrentar o medo e a reduzir os ataques”
José Eduardo Marinho, diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará

com recuo antes do autoatendimento, 
câmeras de monitoramento em tempo 
real, vidro blindado nas faixadas, abertu-
ras das agências feitas pelas agências de 
segurança, biombos entre fi las e caixas 
estão entre as propostas do advogado 
Gutemberg Oliveira para a melhoria da 
segurança bancária.

Foto: SEEB/CE
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Contraf e Sindicatos 
questionam reestruturação e 

cobram transparência

NEGOCIAÇÃO COM O BNB
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Esponja contra o diabetes 
tipo 2

A gordura libera compostos que con-
tribuem para mudar todo o metabo-
lismo – inclusive, com alterações que 
levam ao desenvolvimento de diabetes 
tipo 2. Um experimento da Universi-
dade da Carolina do Sul (EUA) desen-
volveu uma esponja de polímero que 

impede que a gordura “converse” com 
o restante do corpo. Após três sema-
nas de dieta rica em gordura, ratos 

com as esponjas tiveram aumento de 
10% na gordura corporal, enquanto 

que cobaias sem o implante ganharam 
30%. A ideia é ajustar a estratégia 

para que ela seja mais efi caz e vire um 
tratamento viável para diabetes tipo 2 

no futuro. 

• • •

• • •
Hospital Veterinário Público

A Câmara Municipal de Fortaleza 
aprovou dia 22/8 projeto de lei que 
cria um hospital veterinário público 

para a cidade, visando oferecer aten-
dimento veterinário gratuito, princi-

palmente para famílias de baixa renda 
ou cadastradas em programas sociais 

e ONGs que cuidem de animais. O 
projeto, de autoria do vereador Célio 
Studart, abranges consultas, trata-

mentos, vacinas, castrações, interna-
mentos, partos e cirurgias. Agora o 
projeto será enviado para deliberação 
do prefeito Roberto Cláudio. Estima-

se que existem cerca de 60 mil 
animais abandonados em Fortaleza, 

potenciais transmissores de doença.

Impressão 3D em cirurgias
O Instituto Nacional de Ortopedia e de 
Traumatologia (INTO) já está utilizando 
impressão 3D em cirurgias. A tecnolo-
gia passou a ser utilizada em cirurgias 
de ombro, pois um dos desafi os desse 
tipo de cirurgia é conseguir colocar a 
prótese na posição correta. A ado-

ção da nova tecnologia contribui para 
superar essa difi culdade possibilitando 
a impressão de peças plásticas sob 
medida. O próximo passo, segundo o 
cirurgião-chefe do Instituto, Geraldo 
Motta, será a aplicação da impressão 
3D também para substituir membros 
amputados, principalmente em crian-

ças.

A Contraf-CUT, as-
sessorada pela Co-
missão Nacional 

dos Funcionários do BNB 
(CNFBNB), esteve reuni-
da com a direção do Banco 
do Nordeste do Brasil 
(BNB) na quinta-feira, 
24/8, para debater o pro-
cesso de reestruturação, 
mais especifi camente o 
novo modelo de agências 
proposto pelo Banco, que 
vem causando expectati-
va e preocupação ao corpo funcional.

O Banco apresentou aos representantes 
dos trabalhadores o novo modelo alegando 
o crescimento de operações digitais como 
um dos fatores que norteiam as mudanças 
organizacionais dentro da Instituição. O novo 
modelo prevê extinção ou redução na quan-
tidade e nos valores de funções comissiona-
das, principalmente aquelas ligadas à área 
do desenvolvimento e atendimento, como é 
o caso de funções de gerente de negócios/
Pronaf e caixas.

A Contraf e os sindicatos que compõem a 
Comissão Nacional registraram de imediato o 
clima de temor e indignação do funcionalismo 
com a reestruturação e a ameaça premen-
te de perda de função e transferências ou 
desligamentos. 

Diante desse quadro de apreensão, a 
Contraf-CUT está orientando a realização de 
um Dia Nacional de Luta no dia 30/8. As en-
tidades sindicais acreditam ser necessária a 
suspensão da reestruturação até que se faça 
um debate mais transparente sobre todos os 
impactos do novo modelo de agências tanto 
para o funcionalismo como para o próprio 
Banco enquanto agente de desenvolvimento. 

CAMPANHA SALARIAL – A Contraf-CUT 
destacou ainda que, devido ao acordo coletivo 
de dois anos assinado com o Banco, o mote 
principal da campanha salarial deste ano é a 
defesa do emprego e dos direitos dos traba-
lhadores. Com base nisso, a entidade propôs à 
direção do BNB um calendário de negociações 
para o mês de setembro, com o objetivo de 
continuar discutindo temas aprovados no 
último Congresso dos Funcionários que não 

constam do acordo coletivo vigente. O ponto 
eletrônico também será alvo de discussão em 
cumprimento ao que prevê o acordo aditivo 
que o implementou.

FALTAS DA GREVE GERAL – Nos dias 
28 de abril e 30 de junho, os trabalhadores 
realizaram greves gerais contra o governo 
golpista e a retirada de direitos. As duas 
greves foram aprovadas em assembleias 
da categoria e tiveram avisos à população 
publicados em jornais de grande circulação. 
Mesmo assim, os funcionários do BNB que 
aderiram tiveram seus dias descontados como 
“falta não justifi cada”. A Contraf solicitou 
que fosse dado aos trabalhadores o mesmo 
tratamento das faltas de greve, como está 
previsto no Acordo Coletivo.

“A sociedade nordestina 
e os funcionários 

precisam urgentemente 
se mobilizarem para 
defender o BNB, pois 
a reestruturação em 
curso na Instituição 

pode ser apenas a ponta 
do iceberg no processo 
de enfraquecimento e 

até extinção do BNB. Não se trata de terrorismo. As 
evidências são claras em um governo que aprofunda a 
cartilha dos anos 90, quando a consultoria Booz-Allen 

foi contratada pelo governo FHC para questionar o 
papel dos bancos públicos. Agora, o BNB abre licitação 

para contratar consultoria que vai avaliar o papel 
do FNE no desenvolvimento do Nordeste. Isso é, no 

mínimo, preocupante”
Tomaz de Aquino, diretor do SEEB/CE e 

coordenador da CNFBNB 


