
A defesa intransigente do 
Banco do Nordeste do Brasil 
foi o principal foco da 25ª 
e d i ç ã o  d o  C o n g r e s s o 
Nacional dos Funcionários do 
BNB, que aconteceu dias 12 e 
13 de julho, em Fortaleza. 
Cerca de 70 delegados de 
todos os estados nordestinos 
estiveram reunidos durante 
esses dois dias e debateram, 
principalmente, o fortaleci-
men to  da  un idade  dos 
trabalhadores contra os 
ataques do governo e a 
defesa do BNB enquanto 
banco público e de desenvol-
vimento da região Nordeste.

Na abertura, o secretário 
de Relações Internacionais da 
Contraf, Roberto Von Der 
Osten e o presidente do 
SEEB/BA, Augusto Vascon-
celos fizeram uma análise do 
atual  cenário  pol í t ico e 
reforçaram a importância de 
se manter a resistência contra 
o projeto de ultradireita em 
curso no país, que ameaça os 
direitos da classe trabalhado-

ra e a própria democracia.
A economista do Dieese, 

Vivian Machado, fez uma 
explanação sobre os números 
do BNB e a importância de 
sua atuação para o desenvol-
vimento do Nordeste. Ela 
destacou a importância de se 
fortalecer a defesa do Banco, 
tanto na instância econômica 
quanto na esfera política, e 
ressaltou que o movimento 
sindical deve seguir reivindi-
cando  med idas  pa ra  o 
crescimento do Banco e a 
manutenção dos recursos do 
Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste 
(FNE).

Em seguida, o secretário 
geral da Contraf, Gustavo 
Tabatinga, falou sobre os 
d e s a fi o s  d a  c a t e g o r i a 
bancária, em especial, dos 
funcionários do BNB, para 
2019. Ele também ressaltou a 
necessidade de se manter a 
resistência contra medidas 
que visam enfraquecer o 
Banco, aliada à adoção de 
medidas de valorização do 
funcional ismo,  a lém da 
m a n u t e n ç ã o  d a  m e s a 
permanente de negociação.

No segundo dia (13), o 
professor da UFPB, Paulo 
Cavalcanti, fez uma explana-
ção sobre os desafios e 

perspectivas do BNB no 
cenário político atual. Segun-
do ele, o futuro do Nordeste 
não pode ser determinado 
fora região por pessoas que 
não são nordestinas, daí a 
necessidade de se fazer a 
defesa do BNB. Ressaltou 
que  o  Banco ,  a lém  de 
continuar cumprindo o seu 
papel com competência e alta 
eficiência, deve se reinventar, 
voltando sua atuação também 
para as áreas de inovação 
tecnológica, de forma a se 
tornar cada vez mais neces-
sá r io ,  ap rove i tando  os 
talentos científicos que a 
região oferece.

Os estados da Bahia e 
Sergipe estiveram represen-
tados o Congresso com 14 
delegados e delegadas, além 
do presidente da Federação 
dos Bancários da Bahia e 
Sergipe, Hermelino Neto, do 
Sindicato da Bahia, Augusto 
Vasconcelos, e a presidenta 
do Sindicato de Sergipe, 
Ivânia Pereira.
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O vice-presidente do 
Sindicato dos Bancários de 
Juazeiro e Região Eleandro 
Jorge participou na tarde de 
ontem (11), no paço municipal 
de uma reunião para tratar 
sobre a segurança da área 
central de Juazeiro. A reunião 
contou com a presença do 
Prefeito de Juazeiro Paulo 
Bonfim, o Comandante do 
CPRN Anselmo Bispo e os 
representantes dos sindicatos 
patronais do comércio.   

Entre as pautas discuti-
das, estava a preocupação 
das entidades lojistas com a 
mudança da sede da Rondesp 
para o prédio anexo da 
Câmara de Vereadores. Na 

oportunidade, o  Comandante 
do CPRN esclareceu como 
ficará o policiamento ostensivo 
quando a mudança acontecer, 
garantindo que não haverá 
prejuízo nenhum para a 
segurança na área pois o 
CPRN permanecerá nas 
proximidades, passando a 
funcionar onde atualmente 
está sediada a Rondesp. 

 

“O  comandante  nos 
garantiu segurança em toda 
área central de Juazeiro, 
mesmo com a mudança o 
CPRN continuará fazendo o 
trabalho pelo comércio da 
cidade. Foi uma reunião muito 
produtiva e saímos sem dúvida 
despreocupados”, afirmou 
Jorge.
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Vice-presidente do SEEB participa de reunião 
sobre segurança com a prefeitura de Juazeiro

Inscrições para Reunião
do Conselho da AFBNB

Um seminário sobre o 
Plano Nacional de Desenvol-
vimento Regional (PNDR) e 
seus desdobramentos faz 
parte da programação da 56ª 
RCR. A atividade ocorre no 
auditório Nereu Ramos, na 
Câmara Federal. O foco 
principal é o papel do BNB e 
dos demais órgãos regionais.

Para se inscrever, o 
representante tem de enviar 
e m a i l  p a r a  s h e i-
la@afbnb.com.br, com cópia 
para a unidade, contendo as 
seguintes informações: nome 
completo, lotação, contato e 
tamanho da camisa.

O seminário é resultado 
de uma sugestão encaminha-
da pela AFBNB à Comissão 
de Legislação Participativa da 
Câmara.

Estão abertas as inscri-
ções para a 56ª Reunião do 
Conselho de Representantes 
da AFBNB. O prazo termina 
em 26 de julho. O evento 
acontece em Brasília (DF), 
nos dias 16 e 17 de setembro.

Bancos digitais não 
substituem agência física

Ainda que os bancos 
virtuais estejam crescendo, o 
levantamento revela que o 
principal fator para o uso deles 
é a ausência de tarifas. 
Entretanto, os clientes enten-
dem que para certas deman-
das as agências físicas 

representam segurança e 
garantia de uma resolução 
eficaz dos problemas. 

Bancos como Nubank, 
Inter, Original, Neon e Next 
ainda causam insegurança 
para, pelo menos, 50% dos 
usuários, justamente pela 
ausência de agência física. O 
cliente é o próprio gerente e 
caixa. 

A modernização é bem 
vinda, mas o atendimento 
humanizado sempre será 
fundamental em qualquer 
serviço, inclusive bancário. 
Pesquisa real izada pelo 
Instituto Qualibest aponta que 
77% dos internautas têm conta 
em banco digital, mas 81% 
dos entrevistados consideram 
as agências físicas de extrema 
importância. Toda administração da 

conta é responsabilidade de 
cada um, sem contar que nem 
todos têm acesso ou enten-
dem a tecnologia ou possuem 
um aparelho que esteja 100% 
seguro de vírus. Os riscos 
existem, é preciso estar 
atento. 


	Página 1
	Página 2

