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A greve não é em vão! As conquistas advindas
com ela serão para todos!
As coisas não continuarão a ser como são
Depois de falarem os dominantes
Falarão os dominados
Quem pois ousa dizer: nunca
De quem depende que a opressão prossiga? De nós
De quem depende que ela acabe? Também de nós
O que é esmagado que se levante!
O que está perdido, lute!
(Bertold Brecht, Elogio da Dialética)
Quinta-feira (01/10) foi realizada a
segunda reunião entre Banco e entidades representativas dos funcionários do BNB para discutir as cláusulas específicas, que não são poucas
nem menos importantes que as da
minuta geral. Como já se esperava,
não houve avanço, assim como em
âmbito nacional, na reunião ocorrida
entre Comando Nacional e Fenaban.
Essa situação pode ser revertida graças à mobilização da base,
que tem dado uma lição com a adesão quase que integral das agências
do BNB ao movimento grevista.
Essa mobilização e postura da base
deve se refletir na ação concreta dos
sindicatos e das entidades na mesa
de negociação, para que as questões específicas - algumas
delas históricas, como pagamento de passivos e isonomia,
além da reestruturação do PCR e plano de funções - sejam
resolvidas. A força dessa greve no BNB não pode ser
desperdiçada! Não podemos ficar reféns da Fenaban, de
seus índices e de seus limites!
Mas ainda podemos avançar, afinal, ainda existem
agências funcionando! A AFBNB tem recebido algumas ligações de funcionários de agências que ainda não aderiram
à greve justificando isso ao fato de serem comissionados.
Ora, por acaso não haveria comissionados nas 151 agências
do BNB fechadas?! E nas inúmeras centrais, unidades de
recuperação de crédito, ambientes??? As conquistas não

são dádivas. São consequência de esforço e trazem em si
ônus e bônus. Precisamos ter maturidade para assumi-los,
solidariamente e conscientemente, como o fez corajosamente
a representante da AFBNB em Janaúba (MG), Marilene
Mont’alto, que entrou em greve a partir de hoje.
Diz ela: “com o entendimento de que as conquistas da
greve trazem benefícios para todos, inclusive para os individualistas ou os covardes, estou me sentindo envergonhada
pelo fato de a agência de Janaúba não ter aderido à paralisação”. Vale à pena ler o comunicado que ela enviou aos colegas da
agência. “Acho que não será necessário realizar reunião para contar com a adesão dos colegas que
pensam como eu. Aqueles que acreditam que o caminho se faz no caminhar, que colhemos o que plantamos, que o futuro começa agora e
que são dotados de coragem e senso de justiça, venham comigo se juntar aos guerreiros que têm consciência do que significa direito usurpado, assédio moral e falsa democracia. Lamento profundamente por
aqueles que se deixam envolver
pelo medo ou pelo individualismo.
Aos que não precisam de melhorias,
quando estas chegarem em forma
de crédito realizem depósito na conta 1225-7, pra mim será
de grande valia. Lembrando que respeito a decisão de todos
e que os afetos continuam”.
Até que nos levem a sério e que nos tratem com respeito, a greve continua!
Confira quadro atualizado até às 11:30h de hoje (2/10)
AL - Todas as 9 agências estão paradas: agências da capital (Maceió Centro e Maceió Farol), Central de Retaguarda
de Alagoas, Arapiraca, Batalha, Mata Grande, Palmeira dos
Índios, Penedo, Santana do Ipanema, União dos Palmares.

BA - Todas as 36 agências estão paradas: Salvador Barra, Salvador Comércio, Salvador Tancredo Neves, URC Bahia,
Super/BA, 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, Santo Antônio de Jesus,Senhor do Bonfim, Simões Filho, Teixeira de
Freitas, Valença, Vitória da Conquista.
CE - Das 28 agências, 21 estão paradas ou aderiram à greve parcialmente, além de vários ambientes do Passaré. São elas:
Aracati, Brejo Santo, Boa Viagem (parcial), Campos Sales, Canindé (parcial), Crato, Crateus, Iguatu, Itapipoca (parcial),
Juazeiro do Norte, Maracanaú (parcial), Mombaça (parcial) e Lavras da Mangabeira (parcial), Nova Russas, Sobral (parcial), Tauá (atendendo apenas ao INSS), Tianguá. 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
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, 5 estão paradas ou aderiram parcialmente à greve: Montes Claros, Januária, Janaúba (parcial),
Pirapora e Teófilo Otoni, além da URC, Controle Interno, Cenop e Central de Retaguarda.
PB - Todas as 14 agências estão paradas, são elas: 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 - Das 19 agências, 18 estão paradas ou aderiram à greve parcialmente, são elas: Recife Agamenon Magalhães, Recife
Centro, Recife Domingos Ferreira, URC, Cenop (parcialmente), Central de Retaguarda, Araripina, Bezerros, Caruaru (parcial), Floresta, Garanhuns, Goiana, Ouricuri, Paulista, Petrolina, Pesqueira, Salgueiro (parcial), Serra Talhada, Surubim, Timbaúba,
Vitória de Santo Antão,
PI - Das 16 agências, 15 estão paradas ou aderiram à greve parcialmente, são elas: Teresina Centro, Teresina João XXIII e
demais unidades (Superintendência, Cenop, URC, Conaj); Água Branca (Parcial), Campo Maior (parcialmente), Corrente,
Esperantina, Floriano (parcial), Oeiras, Paulistana, Parnaíba, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato (parcial), Valença, Uruçuí.
RN - Das 13 agências, 9 estão paradas ou aderiram parcialmente à greve: Natal Centro, Natal Prudente de Morais, Central
de Retaguarda, Controle Interno, Cenop, Crediamigo, Agroamigo, Central de Retaguarda do Pronaf, URC Natal, Assu,
Angicos, Apodi (parcial), Macau, Mossoró, Santo Antônio e Caicó.
SE - Todas as 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.

