
 

Fortaleza-CE, 28 de julho de 2020 

 AFBNB 2020/045 

Ao Senhor 

Romildo Carneiro Rolim 

Presidente 

Banco do Nordeste do Brasil 

Nesta 

 Assunto: Pandemia Covid-19 - retorno ao trabalho presencial 

 Senhor Presidente, 

 

 No mês de julho a AFBNB encaminhou a Vossa Senhoria ofício no qual fundamentou seu 

entendimento quanto ao retorno às atividades presenciais dos trabalhadores do BNB, naquela 

ocasião, definido para iniciar no dia 6 de julho. 

 A partir desse diálogo e da demanda atendida, cumprimentamos a direção do BNB pela 

correta leitura, tendo alterado o cronograma, com início para o próximo dia 3 de agosto. É 

oportuno lembrar que também que acordamos um diálogo prévio e uma análise conjunta da 

realidade antes da efetivação ou implementação da nova programação. 

 Nesse contexto, considerando o quadro nacional de não regresso da curva de contágio 

e mortes no Brasil, a AFBNB manifesta seu entendimento quanto à necessidade de adiamento da 

programação prevista para essa data, ratificando nossa reivindicação de continuidade do 

“teletrabalho”. 

 Notícias veiculadas pela imprensa dão conta de que no dia de ontem (27/07), o Brasil 

registrou um recorde de notificações de casos de contágio pelo novo coronavírus – 1.293 mortes 

em 24 horas (Matéria publicada no portal Yahoo disponível 

em https://br.noticias.yahoo.com/covid-19-brasil-tem-87618-mortes-e-2442375-casos-

confirmados-dizem-secretarias-de-saude-215135704.html?soc_src=community&soc_trk=wa) e 

de que a curva do número de mortes não apresenta decréscimo, estando há meses estacionada 

no chocante número de mais de mil mortes por dia. Os dados oficiais apontam que até ontem 

foram 87.618 mortes de brasileiros causadas pelo coronavírus, num universo de 2.442.375 de 

casos. Aliada a tudo isso, a não existência de vacina torna o isolamento e a não aglomeração 

ainda os únicos meios eficazes de prevenção. 

 Reforçamos que, de acordo com os dados de aplicações e operações divulgados pelo 

Banco, a instituição segue trabalhando, superando as limitações, e conta com o compromisso e 

o foco de seus trabalhadores. Seguir mantendo-os no sistema de “teletrabalho” é uma forma de 

protegê-los bem como de garantir a continuidade das atividades da própria instituição. 

 Sem mais para o momento e certos de contarmos mais uma vez com o atendimento de 

nossa demanda, colocamo-nos à disposição para tratar sobre o assunto. 

  Cordialmente, 

Rita Josina Feitosa da Silva 

Diretora-presidente 

Associação dos Funcionários do
Banco do Nordeste do Brasil


