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E as negociações??? Não devemos esperar
a Fenaban! Exigimos a retomada imediata das
negociações!

www.afbnb.com.br

AFBNB REPUDIA ATITUDE DO SUPERINTENDENTE
DO BNB NO CEARÁ

*****

A Associação dos Funcionários do BNB (AFBNB) repudia
veementemente a forma como os trabalhadores do BNB da
agência Fortaleza Centro e as demais pessoas que estavam
no movimento grevista foram tratados na manhã desta se-
gunda-feira pelo Superintendente
do BNB no Ceará, Isidro Siqueira.

O citado Superintendente di-
rigiu-se aos trabalhadores que es-
tavam no piquete, xingando-os de
tumultuadores. O mesmo afirmou
que se necessário fosse, chamaria
a polícia. Por coincidência, pouco
tempo depois a polícia chegou ao
local. Esse caso infelizmente não
é isolado.

Já há muito tempo a
AFBNB denuncia a forma como
esse gestor trata seus subordina-
dos, com atitudes que relembram
o regime ditatorial - quando a rei-
vindicação de direitos era tida como
desrespeito à ordem. O mesmo
adota posturas que ultrapassam os
limites de sua função, não respeita
hierarquias muito menos seus su-
bordinados (ao constrangê-los para
que pressionem “seus” funcionári-
os, inclusive com ameaças de cor-
te de função), obrigando funcionários a irem para agências
de outras cidades, para inviabilizar a greve. As atitudes bei-
ram o ridículo: chegou a bloquear os tíquetes refeição dos
funcionários da Central de Retaguarda do Passaré como
retaliação por terem aderido à greve. A Superintendência
de Desenvolvimento Humano, comunicada do ocorrido, in-
formou que a ordem não partiu de lá e já reverteu a situa-
ção.

A AFBNB compreende que os atos deste Su-
perintendente são isolados, por acreditar que uma institui-
ção séria como é o Banco do Nordeste não direciona seus
gestores a agirem dessa forma.

É inadmissível que em uma Instituição do caráter do
Banco do Nordeste, cuja missão é tão nobre - a busca pelo
desenvolvimento - um servidor público que ocupa um cargo
estratégico aja dessa forma.

A AFBNB reitera que ati-
tudes desta natureza reforçam o
processo em curso no país - de
tentativa de criminalização dos
movimentos sociais - como ocor-
re com o MST. Tal atitude repre-
senta um preocupante ataque à
democracia construída pela soci-
edade brasileira às custas de
muita resistência e luta.

Os trabalhadores do BNB
exigem respeito e valorização.

Manifestantes protestam

contra postura do Superin-

tendente do BNB no Ceará

Funcionários indignados, lide-
ranças sindicais revoltadas e
um superintendente que a ges-
to mostra sua truculência e ar-
rogância. Esse é o clima de gre-
ve na agência do BNB Forta-
leza/Centro, cenário ontem de
uma cena lamentável: após in-

sultar os grevistas, o Superintendente do BNB no Ceará,
Isidro Siqueira, chamou a polícia para os trabalhadores e
chegou ao cúmulo de mandar suspender a entrega dos
tíquetes alimentação das pessoas lotadas na Central de
Retaguarda do Passaré que estavam em greve – fato já
contornado.
Na manhã de hoje (terça-feira), manifestantes protesta-
ram contra essas atitudes – que não são de hoje. Em
frente à Superintendência eles empunharam cartazes e
conversaram com a população sobre o direito à greve.
Apitos e cornetas também foram usados para chamar a



atenção dos transeuntes.

“Foi uma atitude que deve ser repudiada por todos os fun-
cionários do Banco. O sentimento de dignidade dos funci-
onários do BNB não pode ser quebrado por um gestor
com esse perfil”, desabafou um funcionário lotado naquela
agência.

Ainda durante a manhã, os trabalhadores conseguiram en-
trar na agência para conversar com os funcionários que não
aderiram ao movimento por pressão do Superintendente, e
com os clientes que se encontravam na agência. A conversa
foi em torno dos motivos para a greve, as bandeiras de luta
para a categoria que, quando alcançadas, têm consequência
na qualidade do serviço prestado e no próprio cliente, além
de mostrar a importância da organização dos trabalhado-
res.

Quadro de paralisação no BNB até às 14:50 de hoje:

AL - agências da capital (Maceió Centro e Maceió Farol),
Central de Retaguarda de Alagoas, Arapiraca, Batalha, Mata
Grande, Santana do Ipanema, União dos Palmares.

BA - Salvador Barra, Salvador Comércio, Salvador
Tancredo Neves, URC Bahia, Central de Retaguarda
Operacional, Cenop e Controle interno, Alagoinhas, Andaraí,
Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Camacan, Cícero Dantas,
Camaçari, Correntina, Eunápolis, Feira de Santana,
Guanambi, Ilhéus, Irecê, Ipiaú, Itabuna, Itaberaba,
Itapetinga, Itamaraju, Jequié, Jacobina, Juazeiro, Luis
Eduardo Magalhães, Medeiros Neto, Morro do Chapéu,
Mundo Novo,  Paulo Afonso, Santa Maria da Vitória, San-
to Antônio de Jesus,Senhor do Bonfim, Simões Filho,
Teixeira de Freitas, Valença, Vitória da Conquista.

CE -  Brejo Santo, Campos Sales, Canindé (parcial), Crato,
Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Mombaça (parci-
al),  Nova Russas, Sobral (parcial), Tauá (atendendo ape-
nas ao INSS), Tianguá. Em Fortaleza, agências Bezerra de
Menezes e Aldeota (parcial), Fortaleza Centro (parcial),
Montese; no Passaré, aderiram até o momento a Tecnologia
da Informação (parcialmente) e Central de Retaguarda,
Educação Corporativa (parcial), Aracati.
MA - São Luis Renascença, São Luis Centro (parcial),
Cenop, Central de Retaguarda (parcial), gerência de con-
trole, Açailândia, Bacabal, Barra do Corda (parcial), Caxias,
Imperatriz, Pinheiro (parcialmente), Gerência de Controle
(parcialmente), Zé Doca (parcial)

MG -Montes Claros, URC, Controle Interno, Cenop e
Central de Retaguarda, Januária, Pirapora

PB - Alagoa Grande, Campina Grande, Cajazeiras, Catolé
do Rocha, Guarabira, Itaporanga, Patos, Pombal, Sapé,
Sousa, Solânea, Sumé, João Pessoa Centro e João Pessoa
Epitácio Pessoa, URC, Cenop e Central de Retaguarda.

PE - Recife Agamenon Magalhães, Recife Centro, Recife
Domingos Ferreira, Cenop (parcialmente), Central de Re-
taguarda, Araripina, Bezerros, Caruaru (parcial), Floresta,
Garanhuns, Goiana, Ouricuri, Paulista, Petrolina, Serra Ta-
lhada, Surubim (parcialmente), Timbaúba, Vitória de Santo
Antão,

PI - Teresina Centro, Teresina João XXIII e demais unida-
des (Superintendência, Cenop, URC, Conaj); Água Bran-
ca (Parcial), Campo Maior (parcialmente), Corrente,
Esperantina, Floriano (parcial), Oeiras, Paulistana, Parnaíba,
Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato (parcial), Uruçuí.

RN - Natal Centro, Natal Prudente de Morais, Central de
Retaguarda, Controle Interno, Cenop, URC Natal,
Mossoró, Angicos e Assu

SE - Aracaju Centro, Aracaju Siqueira Campos e as cen-
trais (retaguarda, URC), Boquim, Carira (parcial), Estân-
cia, Gararu, Itabaiana, Lagarto, Laranjeiras, Nossa Senho-
ra das Dores, Nossa Senhora da Glória, Propiá, Simão Dias,
Tobias Barreto.
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