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MENSAGEM À POPULAÇÃO 
 

Condições de trabalho na agência Fortaleza/Centro: Por respeito aos 
trabalhadores e clientes 
 
Não é de hoje que as agências no BNB são locais nos quais impera a extrapolação da 

jornada de trabalho, horas-extras sem a devida remuneração, superlotação, sistemas 

tecnológicos atrasados, pressão por metas, precário atendimento aos clientes, etc. 

Somados a todos estes problemas retratados, na agência Fortaleza/Centro, os funcionários 

e clientes ainda têm de conviver com a barulheira ininterrupta e outras consequências 

nocivas à saúde e à qualidade de trabalho por conta da obra no prédio da Justiça Federal, 

onde funciona a unidade do Banco. 

 

Contudo, não foi por falta de alerta e cobrança da AFBNB que os problemas da 

Fortaleza/Centro não foram solucionados. Desde o início do ano passado, portanto há 

cerca de um ano, a AFBNB tem produzido matérias sobre o caos na unidade e se reunido 

frequentemente com os funcionários, bem como chamado atenção do Banco para solução 

dos problemas.  Os inúmeros problemas foram, inclusive, informados em reuniões com 

diretores e presidente do Banco, mas pouco foi feito para resolver as péssimas condições 

de trabalho e atendimento aos clientes. 

 

Por todos estes motivos, os funcionários da Fortaleza/Centro estão hoje, terça-feira, 15 de 

janeiro de 2013, das 10 às 11 horas, cruzando os braços para o trabalho, para dizer ao 

Banco o quanto estão insatisfeitos com as precárias condições de trabalho a que estão 

submetidos. No mesmo sentido, informar que o desrespeito gritante que o BNB dispensa 

aos seus clientes não é culpa dos trabalhadores da agência, mas das instâncias superiores 

do Banco que nada fazem para findar com os inúmeros problemas citados. 

 

A AFBNB reitera que cabe à superior administração do BNB a resolução definitiva do 

caos imperante na Fortaleza/Centro. E que seja célere. Afinal, os problemas não são de 

agora. O que falta é vontade de fazer. Por uma questão de respeito com os trabalhadores e 

clientes do Banco do Nordeste do Brasil! 

 

- Por melhores condições de trabalho 
 
- Por melhor atendimento aos clientes 
 
- Pelo cumprimento da jornada de trabalho 
 


