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INFORMATIVO 10 CAMPANHA SALARIAL 2009

BNB frustra entidades e “obriga”
funcionários a continuarem em greve
A terceira rodada de negociação da Campanha
Salarial entre as entidades representativas dos funcionários
e o BNB, que aconteceria hoje (8) foi cancelada pela
Comissão Nacional dos Funcionários, diante da posição
do Banco em não apresentar proposta para atender as
reivindicações.

revisão no valor das diárias, criação de grupo para trabalhar
uma proposta de formação do Fundo Especial de Custeio
a Saúde e conversão da função GSN-Pronaf em gerente
de negócios. O Banco informou que seguirá negociação
da FENABAN nas demais cláusulas: reajuste benefícios e
PLR dentro das limitações impostas pelo DEST.

A superintendente de Desenvolvimento Humano do
BNB, Eliane Brasil, apresentou informalmente o que o
Banco considera como proposta, mas que na visão das
entidades se configuram em
promessas, entre elas; o
comprometimento da Diretoria
em negociar com os órgãos
controladores, a extensão da
licença-prêmio para todos que
tenham direito adquirido em
janeiro de 1997. Assim como em
relação ao benefício da licençaprêmio, o Banco prometeu
negociar com os órgãos a
autorização para aplicação do
percentual de 3% na tabela de
cargos, a partir de 1º de
setembro com a retomada da
avaliação da proposta de revisão
a partir de 1º de novembro com conclusão em junho de
2010. A AFBNB entende que essa iniciativa já deveria ter
sido feita há muito tempo, uma vez que consta no acordo
2008/09 a reformulação do PCR em três meses, cujo
prazo terminou em março desse ano e o Banco não
cumpriu. A Associação reitera que é necessário que o
Banco apresente uma proposta concreta como fez o Banco
do Brasil, órgão também do Governo Federal.
“Compromisso não é promessa, então não podemos leválas para serem apreciadas pela base”, destaca Dorisval de
Lima, diretor de Comunicação da AFBNB.

A AFBNB considera insensível a forma como a
Direção do Banco do Nordeste tem se mostrado, após
15 dias de forte greve no BNB. Enquanto integrante da
Comissão Nacional dos
Funcionários, a Associação
considera coerente a posição
do Comando de não
participar de uma reunião
que seria de “embromação”,
diante do fato do Banco não
apresentar uma proposta
concreta que contemple as
reivindicações apresentadas.

O Banco apresentou ainda, propostas que
contemplam questões negociadas na mesa permanente:
unificar ausência abonada e folgas, reajuste da bolsaeducação, que passa de R$332,15 para R$ 380,77,

Por fim, as entidades
registraram junto ao
Banco que a proposta não
foi considerada concreta e
digna de ser levada para
apreciação da base. Dessa forma, enfatiza que
nenhum procedimento nesse sentido será adotado nas
assembléias dos sindicatos, uma vez que as matérias
a serem postas em discussão nas assembléias é de
exclusiva competência e alçada dos sindicatos.
Sem proposta, a Comissão Nacional dos Funcionários
orienta a continuação da greve no BNB!
Confira quadro da greve atualizado até às 12h do dia
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AL - Todas as 9 agências estão paradas.
BA - Todas as 36 agências estão paradas.
CE - Das 28 agências, 18 estão paradas ou aderiram à
greve parcialmente, além de vários ambientes do Passaré.
São elas: Aracati, Brejo Santo, Boa Viagem (parcial), Cam-

pos Sales, Canindé (parcial), Crato, Crateus, Iguatu, Itapipoca (parcial), Juazeiro do Norte, Maracanaú (parcial), Lavras
da Mangabeira (parcial), Nova Russas, Sobral (parcial), Tauá (atendendo apenas ao INSS), Tianguá (parcial). Em
Fortaleza, agências Bezerra de Menezes (parcial) e Aldeota (parcial), Fortaleza Centro (parcial), Montese; no Passaré,
há adesão em vários ambientes: Tecnologia da Informação (parcial), Central de Retaguarda, Educação Corporativa
(parcial), ASCOM, Central de Cadastro, Ambiente de Políticas Públicas, Ouvidoria, Ambiente de Desenvolvimento
Territorial, Etene, Gráfica, Pronaf, Ambiente de Gestão de Pessoas, Ambiente de Recuperação de Crédito, Núcleo de
áudio-visual, Unidade de Orientação ao Cliente, Posto Bancário, Ambiente de Marketing, Corporate, Ambiente de Micro
e Pequenos Negócios.
ES - As duas agências no estado, Colatina e Linhares, aderiram à greve.
MA - Das 15 agências, 12 estão paradas ou aderiram à greve parcialmente, são elas: São Luis Renascença, São Luis
Centro (parcial), Cenop, Central de Retaguarda (parcial), gerência de controle (parcial), Açailândia, Bacabal, Barra do
Corda (parcial), Caxias, Chapadinha, Codó (parcial), Imperatriz, Pinheiro (parcialmente), Pedreiras (parcial), Zé Doca
(parcial)
MG - Das 12 agências, 7 estão paradas ou aderiram parcialmente à greve: Montes Claros, Monte Azul, Brasília de Minas
(parcial), Januária, Janaúba (parcial), Pirapora e Teófilo Otoni, além da URC, Controle Interno, Cenop e Central de
Retaguarda.
PB - Todas as 14 agências estão paradas.
PE - Todas as 19 agências estão fechadas ou aderiram à greve parcialmente.
PI - Todas as 16 agências estão fechadas.
RN - Das 13 agências, 10 estão paradas ou aderiram parcialmente à greve: Natal Centro, Natal Prudente de Morais,
Assu, Angicos, Apodi (parcial), Caicó, Macau, Mossoró, Santo Antônio e Santa Cruz , além da Central de Retaguarda,
Controle Interno, Cenop, Crediamigo, Agroamigo, Central de Retaguarda do Pronaf e URC Natal.
SE - 14 das 15 agências estão paradas ou aderiam à greve parcialmente . São elas: Aracaju Centro, Aracaju Siqueira
Campos e as centrais (retaguarda, URC), Boquim, Carira (parcial), Estância, Gararu, Itabaiana, Lagarto, Laranjeiras,
Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Propiá, Simão Dias, Tobias Barreto, Neópolis.
As informações estão sendo atualizadas em tempo real. Você pode colaborar conosco informando se a agência do BNB
em sua cidade está em greve.

