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Após realizar mais uma 
greve, que desta feita 
durou 23 dias, é natural 

que os trabalhadores reflitam so-
bre os resultados. Muitos se ques-
tionam se há o que comemorar 
diante de um movimento cujo ín-
dice de reposição sequer foi além 
da inflação, que ficou bem abaixo 
do que era reivindicado e no seu 

conjunto ignorou as demandas 
específicas mais uma vez, como 
foi o caso do BNB. É hora hora de 
uma mudança na maneira de or-
ganizar  e encaminhar as lutas? É o 
caso de se cobrar atitude diferente 
de quem comanda o movimento 
e as negociações? Que lições são 
necessárias   tirar diante desse ce-
nário, ainda mais numa realidade 

que apresenta os Bancos com lucros 
cada vez mais altos e com posturas 
intransigentes?

Nesta edição do Nossa Voz a 
AFBNB convida à reflexão, resgata 
a cobertura da greve e  traz análises 
sobre o movimento. É necessário se 
fazer um balanço  com vistas à con-
tinuidade das lutas que não termi-
naram com o fim da greve.

Campanha salarial/greve:

        

Decisão sobre PEC 87/2015 
preserva Fundos Constitucionais, 

mas ainda exige luta.

Confira matéria em relação aos 
dias da greve e antecipação da 

PLR

   Acordo Coletivo Fundos Constitucionais E mais: Entrevista

Presidente do Conselho Fiscal 
da AFBNB, Henrique Moreira, 

fala sobre o movimento

Novembro 2015
Informativo
da AFBNB

Que lições tirar do movimento?
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Expediente

Por que mobilizar?

A data base da catego-
ria bancária é 1º de 
setembro. Ou seja, já 

não é novidade que o segundo 
semestre é marcado por mobi-
lizações e greve. As negociações, 
que ocorrem ainda no primeiro 
semestre em alguns casos, quase 
sempre são infrutíferas devido à 
intolerância dos patrões - que só 
começam a ouvir os interlocutores 
da categoria quando o barulhinho 
das cédulas reduz o ritmo. Isso 
mesmo, apenas reduz, nunca si-
lencia, sobretudo hoje com a inter-
net banking e outros mecanismos 
que permitem acessar os serviços 
bancários de fora da agência.

Olhando com mais atenção, em-
bora pareça igual, o cenário sempre 
é diferente: a cada ano novas pesso-
as se somam à greve, novas reflexões 
são feitas, trabalhadores acordam 
para a luta de classe e compreen-
dem a importância da organização 
da categoria.

Mas temos de admitir que algu-
mas práticas insistem em se tornar 
parte do script e uma delas é a pos-
tura de passividade que o comando 
de greve tem adotado, lamentavel-
mente, enfatize-se. 

Da construção das minutas (geral 
e específicas) à condução das nego-
ciações, o que se ouve dos  traba-
lhadores são relatos de decepção, 
descontentamento e insatisfação, 

paracendo para muitos, coisa óbvia. 
Como explicar a orientação pela 

aprovação da proposta quando as 
negociações estavam apenas come-
çando após a deflagração da greve? 
Como orientar a aprovação se as 
demandas específicas sequer foram 
tratadas? Como orientar pela apro-
vação se o poder estava do lado de 
cá, com uma greve forte, crescente, 
nacional, coesa? Como agendar as-
sinaturas dos acordos antes mesmo 
de as assembleias deliberaram os ru-
mos do movimento?

Mas se o caminho se faz ao ca-
minhar, até esses tropeços são im-
portantes para a caminhada, para a 
construção de uma consciência co-
letiva de que é preciso avançar.

A organização dos trabalhado-
res é sempre positiva! Afinal, vida é 
movimento! O importante é a com-
preensão de que juntos somos mais 
fortes e que, embora iniciativas indi-
viduais tenham a sua força e sejam 
relevantes, é somente quando se 
unem em coletivo e se reconhecem 
enquanto classe, é que os trabalha-
dores podem avançar nas lutas e nas 
conquistas.

A greve terminou; os motivos 
que levaram à sua deflagração con-
tinuam postos, o que exige mobiliza-
ção permanente. 

A luta continua!

 Boa leitura!
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A greve no BNB acabou 
após 23 dias de mui-
to empenho, ousadia 
e determinação dos 

trabalhadores. Vencendo a intran-
sigência dos patrões/Governo e a 
colaboração de classe de  setores 
do movimento sindical, os bancá-
rios puderam mostrar mais uma 
vez o poder da organização e a 
insatisfação ao fecharem quase 
todas as agências do BNB.

Os motivos que levaram à ade-
são em massa no BNB - envol-
vendo os diversos segmentos do 
Banco, são questões que afetam 
a todos, uns mais que outros (no 
caso da previdência) e dizem res-
peito à vida laboral e ao futuro na 
instituição. 

Uma das principais bandeiras 
das greves no BNB tem sido o 
Plano de Cargos e Remuneração/
PCR. Defasado e repleto de in-
consistências - a exemplo da pro-
moção do nível 1 ao 3 na carreira 
sem o devido impacto financeiro? 
- a necessidade da sua revisão já 
constou de vários Acordos; gru-
pos de trabalho foram criados, in-

clusive com estudos concluídos, 
mas nada de concreto e positivo 
se efetivou até o momento. 

Ao PCR somam-se questões 
como falta de isonomia de tra-
tamento, assédio moral, convo-
cação de concursados, transpa-
rência, quitação de passivos tra-
balhistas, reintegração de demi-
tidos, recuperação do plano BD 
da Capef e retorno dos genitores 
ao plano natural da CAMED, den-
tre outras que a AFBNB cobra há 
anos e questiona algumas inclusi-
ve judicialmente, como é o caso da 
caixa de saúde.

No entanto, embora o movi-
mento tenha sido forte, ao final res-
tou a frustração dos funcionário do 
BNB em ver suas demandas ignora-
das mais uma vez!

A AFBNB encaminhou mais 
uma vez ofício, já após a greve, à 
presidência do Banco reiterando as  
demandas específicas que sequer 
constaram do pacote que resultou 
no fim da greve e que, esperava-se, 
deveriam ter sido pontos chaves da 
negociação com o BNB. Além disso, 
no mesmo documento solicitou 

que o Banco divulgasse os cálculos 
da PLR de forma transparente, para 
não gerar mais ansiedade e frustra-
ção no funcionalismo. 

Inexplicávelmente, o Banco não 
só não divulgou, como creditou um 
valor irrisório, ainda enaltecendo o 
grande “esforço” para que isso ocor-
resse. Resultado: revolta geral! Os 
trabalhadores querem respostas 
tanto do Banco quanto do coman-
do de negociação que se apressou 
em pactuar os termos do acordo de 
forma urgente. 

Se o ditado diz que “após a tem-
pestade vem a bonança”, no BNB a 
tempestade ainda não parou. Os 
motivos que levaram à greve ainda 
permanecem, o que exige da base 
e das entidades sindicais mobiliza-
ção permanente. A AFBNB tem fei-
to a sua parte, cobrando insistente-
mente, enviando ofícios ao Banco 
e às instâncias superiores, inclusive 
recorrendo à Justiça/MPT, por não 
concordar com a situação. A luta 
não para! E a AFBNB, como sempre, 
está a postos para apoiar os traba-
lhadores.

Mobilização para além de cifras

Embora seja um direito 
constitucional, os patrões 
ainda tentam criminalizar 

os instrumentos de luta dos tra-
balhadores, com o auxílio muitas 
vezes de parte da imprensa. Mani-
festação vira “quebra quebra”; gre-
ve vira “prejuízo para a população”, 
dentre outros exemplos. Práticas 
assediosas como mensagens enca-
minhadas aos funcionários em gre-

ve, ou “lembretes” enviados 
pelos patrões estão sendo 
corriqueiros e mostram o 
desrespeito que têm com 
o trabalhador. No BNB, tem 
sido comum nos últimos 
anos, sendo que desde 2013 
a AFBNB vem denunciando 
ao Ministério Público 

Este ano, a Associação 
deu entrada em uma Ação 
Civil Pública na qual solicita-

da o reconhecimento por parte da 
Justiça da prática de assédio moral 
e conduta antissindical do Banco e 
questiona o tratamento diferencia-
do no cumprimento do pagamento 
das horas dos dias 27 e 28 de ou-
tubro. 

Para além do ressarcimento dos 
danos morais coletivos, o que a As-

sociação pretende é que o Banco 
respeite a greve e os grevistas e aja 
para evitar que a greve se inicie, ou 
seja, procure dar respostas concre-
tas e que apontem na solução dos 
problemas específicos da catego-
ria.

O Sindicato dos Bancários de 
Sergipe também está nessa luta! 
No dia 12 de novembro, proto-
colou ação civil no TRT daquele 
estado  (Processo nº 0001737-
21.2015.5.20.0005) questionando 
também a postura do Banco e re-
querendo danos morais coletivos.

Outros sindicatos podem e de-
vem se juntar à essa ofensiva, re-
presentantes que são da classe tra-
balhadora - insatisfeita com a situa-
ção atual, que o diga o tamanho da 
última greve!
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INSTITUCIONAL

Foram várias as manifes-
tações desenvolvidas 
pela Associação dos 
Funcionários do Banco 

do Nordeste (AFBNB) contrárias à 
Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 87/2015: interlocução 
com parlamentares, mobilização 
da sociedade organizada, partici-
pação em audiência pública e em 
encontros com representações de 
outros órgãos, divulgação na im-
prensa, documentos produzidos; 
realização do seminário “Nordes-
te, sem ele não há solução para o 
Brasil”, em Brasília, dentre outras. 
O resultado foi uma importante 
vitória, embora parcial: o parecer 
do relator retira os fundos cons-
titucionais da proposta da Des-
vinculação de Receitas da União 
(DRU). 

A PEC foi apensada à outra 
(4/2015) que trata da DRU e pre-
vê o aumento de 20% para 30% 
o percentual de desvinculação  - 
entre eles contribuições sociais e 
econômicas - e incluia os fundos 
constitucionais.

Para a AFBNB, a medida é to-
talmente equivocada tanto por 

promover a retirada desses inves-
timentos em uma das regiões que 
mais precisa de recursos como 
por comprometer investimentos 
sociais, inclusive previdenciários.

O deputado Marcos Rogério 
(PDT-RO), relator da PEC 4/2015 
na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania da Câma-
ra Federal, encaminhou parecer 
defendendo que os recursos em 
relação aos fundos fossem pre-
servados. Por maioria de votos, 
durante apreciação da matéria 
na CCJC, o parecer foi aprovado, 
poupando, portanto, os fundos 
de entrarem no bojo das verbas 
desvinculadas. No entanto a luta 
não para aqui e mobilizações de-
vem continuar contra a própria 
DRU - instrumento que poderia 
ser desnecessário se outras medi-
das fossem efetivadas, a exemplo 
da  taxação das grandes fortunas 
- assunto considerado tabu na 
política brasileira.

A AFBNB ratifica a necessidade 
de mobilização e união de todos, 
visto que se aprovada a matéria o 
mecanismo valerá até 31 de de-
zembro de 2023.

Não à PEC 87/2015: 
vitória parcial

Ponto de vista

A tramitação da PEC 04/2015 
na Comissão de  Constituição e 
Justiça da Câmara Federal foi en-
cerrada. Agora a PEC segue para 
uma Comissão Especial destinada 
a proferir parecer final, formada 
por 26 membros. Após o pare-
cer, será submetida ao plenário 
da Câmara, de onde segue para a 
Comissão de Constituição e Justi-
ça do Senado. 

Caso seja alterado o texto, a 
PEC volta ao plenário da Câmara; 
não ocorrendo alterações e sendo 

aprovado o seu teor, é publicado 
no Diário Oficial e passa a valer. 

Vale lembrar que em ambas as 
casas legislativas o texto passará 
por duas votações e para que seja 
aprovado deve ter pelo menos  
2/3 dos votos.

A PEC tem até o dia 31/12/2015 
para concluir todos os trâmites 
necessários para a sanção pelo 
Congresso Nacional. Por ser uma 
PEC, não é submetida à sanção 
pela Presidência da República.  

TRAMITAÇÃO da PEC

“Sucessora de mecanismos 
similares, criados para se 
assegurar a redução do 

déficit público e o combate à inflação, 
a DRU teve origem no Fundo Social de 
Emergência, FSE, de 1994, pelo qual 
eram retidos 20% de impostos e contri-
buições da arrecadação federal, inclusi-
ve de contribuições previdenciárias. Em 
1996 a Emenda Constitucional – EC 10 
transformou o FSE em Fundo de Estabi-
lização Fiscal, o FEF, que deixou de sub-
trair recursos dos fundos de participa-
ção de estados e municípios mantendo, 
porém, as demais desvinculações, por 
mais dois anos. Em 2000, pela EC 27, o 
FEF virou DRU, renovada depois pelas 
ECs 42 (2003), 56 (2007) e 61 (2011).

A partir de 2000 a DRU deixou de 
atingir as contribuições previdenciárias 
e de 2009 em diante, progressivamen-
te, não mais incidiu, também, sobre a 
arrecadação federal para a educação. 
Contudo, entre 2005 e 2010, R$ 36,2 
bilhões dessa área foram retidos pela 
desvinculação.

Depois, portanto, de 21 anos de 
desvinculações, desde o FSE, pergunta-
mos: Brasil precisa da DRU até 2019? A 
resposta é não. Por que? Porque a des-
vinculação é abusiva e perversa, tendo 
retirado  o total de R$ 303,43 bilhões 
da arrecadação da seguridade social 
(ANFIP, 2014.p.137), nos anos de 2005, 
2008, 2010, 2012, 2013 e 2014, numa 
sangria permanente contra o SUS (CF 
1988, artigo 198, parágrafo primeiro), 
recursos que são destinados priori-
tariamente ao pagamento de juros e 
amortizações da dívida pública fede-
ral (GENTIL, 2007), alimentada, desde 
1999, no regime de metas de inflação, 
por sucessivos períodos de elevação da 
taxa básica de juros, sistema profunda-
mente questionado por seu diagnósti-
co inflacionário e seu impacto na dívida 
pública (segundo o Comunicado 14 do 
Ipea, de 12 de novembro de 2008, entre 
2000 e 2007, o tesouro nacional gastou 
R$ 1,267 trilhão com juros da dívida pú-
blica, R$ 315 bilhões com a saúde, R$ 
149 bilhões com a educação e apenas 
R$ 98 bilhões em investimentos)”.

Trecho do texto “Para quê prorrogar a 
DRU?”, de Paulo Rubem Santiago (Deputado 
Federal e Presidente da Fundação Joaquim 
Nabuco/MEC), publicado na agência Carta 
Maior e reproduzido na íntegra na seção Saiu 
na Imprensa, no site da AFBNB.
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Greve é comunicação!

Acordo Coletivo e 
Minutas

O acordo coletivo assinado bem como 
as minutas específicas - dos sindicatos 
ligados à Contec, Contraf e Frente de 
Oposição Bancária - estão disponíveis 
no site da AFBNB, na aba Publicações/ 
seção Acordo Coletivo. 

  Eleição suplementar

As inscrições para eleição suplemen-
tar de Representantes da AFBNB estão 
abertas até o próximo dia 4 de dezem-
bro.  O pleito é válido para as unidades 
do BNB ainda sem a representação jun-
to entidade. Para obter mais informa-
ções acesse www.afbnb.com.br

AFBNB na greve

Durante a greve desse ano, como tem 
procedido em anos anteriores, a AFBNB 
procurou manter os associados atuali-
zados de tudo o que acontecia, em seus 
meios de comunicação. Foram 28 notas 
produzidas no período, sem contar os 
quadros de greve atualizados.

A AFBNB cumpriu mais uma vez o seu papel de informar!
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OPINIÃO: O direito de greve e a 
importância da negociação coletiva para 
regulamentação dos reflexos obrigacionais 
decorrentes dos dias não trabalhados

 *Por Alexandre Ricardo Damasceno Rocha 

É por demais sabido que os 
conflitos são próprios e 
inevitáveis em toda orga-

nização social, incluindo a greve 
dos trabalhadores, assim entendida 
como o legítimo direito de prejudi-
car. Legítimo por que se trata de di-
reito fundamental com assento no 
artigo 7º da Constituição Republi-
cana de 1988. Nesse sentido, ainda 
que a greve possa prejudicar, isso 
não autoriza sua eliminação, quan-
do muito possibilita sua modulação 
para preservar a convivência har-
moniosa com outros direitos. Exem-
plo de harmonização entre direitos 
aparentemente antagônicos ocorre 
quando a legislação assegura a con-
tinuidade das atividades essenciais 
durante o período grevista.

A greve, portanto, não é contrária 
ao direito, o que implica reconhecer 
que não há ilicitudes na greve e sim 
o exercício regular de um direito 
fundamental, necessário e legítimo, 
reconhecido por todos os estados 
democráticos.

É por tudo isso que o exercí-
cio regular do direito de greve não 
pode afetar o mais básico de todos 
os direitos, que é o direito à própria 
sobrevivência. Noutras palavras, o 
exercício da greve somente se tor-
na factível quando assegurado aos 
trabalhadores o pagamento dos sa-
lários durante o período de paralisa-
ção. Enfatiza-se, por oportuno, que 
a futura supressão de salários está 
condicionada à declaração judicial 
de ilegalidade da greve.

Entende a jurisprudência mais 
abalizada que o instituto da greve 
é matéria afeta ao direito coletivo e 
que, por esse motivo, não se pode 
legitimar o exercício das próprias 
razões pelo empregador, autorizan-

do-o a descontar os salários dos gre-
vistas sem a instauração e o exauri-
mento da negociação coletiva para 
delimitação dos efeitos das relações 
obrigacionais.

Diante de todo o exposto, con-
clui-se que sem a decretação de 
ilegalidade da greve e sem a rea-
lização da negociação acerca dos 
efeitos obrigacionais do período 
grevista (trabalho x salário), são ile-
gais eventuais descontos promo-
vidos pelo empregador. Por outro 
lado, também constituiria enrique-
cimento sem causa do trabalhador 
grevista – ilícito, portanto – o rece-
bimento dos salários sem a corres-
pondente prestação dos serviços. A 
saída para esse impasse é a via da 
negociação coletiva, instrumental 
importantíssimo para que os sujei-
tos coletivos da relação trabalhista 
(representantes dos empregadores 
e representantes dos empregados) 
pactuem a compensação ou a for-
ma de desconto dos dias parados. 
É no acordo ou convenção coletiva 
de trabalho que todas as amarras 
se resolvem, cabendo ao sindica-
to dos trabalhadores o importante 
papel de bem representar os inte-
resses dos empregados, para que o 
direito de greve não seja esvaziado. 
Frisa-se, por fim, que eventual des-
conto somente será possível após 
efetiva negociação coletiva e desde 
que demonstrado o exaurimento da 
possibilidade de entendimento. 

(*) Doutorando em Ciências 
Sociais pela UERJ, Especialista em 
Direito do Trabalho e Previdenciá-

rio, professor de educação superior 
do curso de direito da Universidade 

Estadual de Montes Claros e Técnico 
de Campo do BNB.

Me diz que é Mentira 

(inspirada na música “Pega na 
Mentira”, de Erasmo Carlos)

Saiu na imprensa, do país
Ganhei 10%, tô feliz
Até fui às compras, 
comprei trecos novos,
Mas quanta decepção,
Quando vi na conta, 
a quantia exata
Descobri: eu tomei na lata, 
ta, ta, ta

Fiz as projeçõões, e gastei
Engoli o choro, quando olhei
Que são uns trocados, 
que não dá pra nada, 
Há promessas pra Abril
Hoje só merreca, olhe o valor dela, 
Só dá para ovo e mortadela, 
lá, lá, lá,

Me diz que é Mentira, 
Me diz que é Mentira
Bota uns zeros nela, 
Se não fico com seqüela
Será que é Mentira?...

Vale abrir brechó-ó, ou bistrô
Pra pagar as coisas, que comprou
E vá sorteando, a quem vai pagar
Menos o Jurandirzão 
Em 36 vezes, toda escalonada,
Não tem verba extra programada,
da, da, da,

Me diz que é Mentira, 
Me diz que é Mentira
Bota uns zeros nela, 
Se não fico com seqüela
Será que é Mentira?...

Joserrí de Oliveira Lucena é funcio-
nário do Banco do Nordeste do Brasil 
e diretor do Sindicato dos Bancários 
do Rio Grande do Norte
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ENTREVISTA

Nossa Voz – Os bancários reali-
zaram no mês de outubro uma 
greve de 23 dias recentemen-
te. Embora forte, com adesão 
da maioria dos trabalhadores e 
fechamento de quase todas as 
agências, os resultados foram 
aquém do esperado. Há alguma 
explicação para isso?  
Henrique Moreira – Sim. É preci-
so dizer que a categoria NÃO saiu 
derrotada. Lutou e empreendeu 
uma dinâmica de resistência. Exis-
te disposição dos benebeanos em 
avançar na luta para resolver pro-
blemas históricos, a exemplo do 
PCR, Isonomia, Dignidade Previdên-
cia e outras. Uma parte substancial 
dos trabalhadores já percebeu que 
não pode esperar pelos outros ban-
cos para resolver os seus proble-
mas específicos. Infelizmente, essa 
foi mais uma  campanha salarial 
em que continuamos na greve em 
busca desse objetivo, mas a Con-
traf/CUT não respeitou as decisões 
das assembléias e faz de tudo para 
acabar com o movimento. Por outro 
lado, acredito que venceremos essa 
batalha com o tempo e acumulo de 
forças. O desânimo só fortalece os 
patrões e os burocratas. É preciso 
continuar resistindo.

AFBNB -   O movimento sindical 
brasileiro também passa por crise 
- de representação, autonomia... 
O silêncio diante de medidas do 
Governo Federal que afetam os 
trabalhadores mostra isso. Como 
avalia essa questão e como mu-
dar esse cenário?
Henrique - Infelizmente a hege-
monia do sindicalismo optou por 

apoiar o Governo Lula e Dilma e ou-
tra parte menor por apoiar a Opo-
sição de Direita. Esse compromisso 
vem dificultando bastante a condu-
ção das nossas lutas, pois os finan-
ciadores de campanhas eleitorais 
(principalmente os banqueiros) co-
bram a fatura em nossas lutas. Esse 
cenário gera um descrédito crescen-
te nos sindicatos e nos movimentos 
de trabalhadores, ou seja, em tudo 
o que é de esquerda. No entanto, 
existe uma luz no fim do túnel. Um 
pequena parcela dos trabalhado-
res não se rendeu ao governismo e 
adota um postura independente e 
de luta para mudar essa realidade. 
Como exemplo, podemos citar a 
Central Sindical e Popular CSP-Con-
lutas, Intersindical, Unidade Classis-
ta, por exemplo. Só a luta muda vida 
e é possível construir uma terceira 
alternativa ao que aí está e à tradicio-
nal oposição de direita. A solução é 
aprender com os erros do passado e 
construir o novo para substituir o ve-
lho e o obsoleto.

AFBNB - Qual a importância de jo-
vens bancários, como você, ocu-
parem espaços importantes na 
luta da categoria? Falta uma in-
serção maior dos novos nas lutas?
Henrique -  A participação dos jo-
vens bancários é pré-condição para 
substituir o sindicalismo governista 
e burocrático por um sindicalismo 
de luta e independente dos pa-
trões e governos. Foi a juventude 
trabalhadora que derrotou o sin-
dicalismo chapa branca e criou a 
CUT como alternativa na década de 
1980. Agora não será diferente. A ju-
ventude trabalhadora irá substituir 

o sindicalismo governista e atrelado 
aos interesses dos patrões e dos go-
vernos por um sindicalismo de luta, 
independente sob todos os aspec-
tos. Sem dúvida ainda precisamos de 
mais engajamento dos mais jovens, 
apesar da participação crescer a cada 
ano.

AFBNB - O que podemos esperar 
do ponto de vista das causas tra-
balhistas para 2016?
Henrique - Não há perspectiva de 
recuperação rápida da crise econô-
mica que atinge todo o planeta. Os 
trabalhadores europeus, que possu-
íam as melhores condições de vida, 
enfrentam constantes ataques e re-
tirada de diretos. No longo prazo, o 
nível de vida destes trabalhadores 
europeus pode chegar próximo do 
nível de vida dos trabalhadores lati-
no americanos.  No Brasil, assistimos 
nos últimos 10 meses uma quan-
tidade e velocidade de ataques e 
retiradas de direitos há muito tem-
po não visto (Seguro Desemprego, 
Pensão por Morte, Aposentadoria, 
Saúde e Educação). Portanto, a 
perspectiva não muda.  A necessi-
dade de construir uma alternativa 
dos trabalhadores e substituir o ve-
lho sindicalismo só aumenta, pois 
os ataques não vão parar.  Os ban-
queiros estão muito satisfeitos com 
o retorno de suas doações nas cam-
panhas eleitorais através dos juros 
altos, altas tarifas e do pagamento 
da dívida pública extorsiva. Do nos-
so lado, é preciso romper as amarras 
e construir um futuro onde o lucro 
não seja o mais importante, mas sim 
satisfazer as necessidades da classe 
trabalhadora.

O Nossa Voz conversou com o presidente 
do Conselho Fiscal da  AFBNB, Henrique 
Moreira, sobre a greve. Ele vê no cenário 
atual  terreno fértil para a construção de 
novos movimentos, novas formas de or-
ganização que deem conta dos velhos 
problemas. Confira abaixo:

“Aprender com o passado e construir o novo”
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