
Discurso de posse da presidente da AFBNB Rita Josina:  

 

“Boa noite a todos os presentes nesta noite que, sem dúvida, é uma das mais especiais na minha 

vida, afinal é a noite em que estou sendo conduzida, juntamente com companheiros de luta e de 

garra, à presidência da AFBNB. Sou funcionária do BNB com 21 anos de casa e em todo esse 

tempo tenho acompanhado de perto a luta destemida desta Associação a qual terei a honra de 

representar pelos próximos 3 anos.  

 

A AFBNB é uma entidade que fez e tem feito história no Brasil, contribuindo de forma eficaz para 

as mudanças dos paradigmas relacionados à região Nordeste. Sua luta pelo fim das desigualdades 

regionais, em defesa do Banco do Nordeste enquanto indutor do desenvolvimento da região e dos 

interesses de seus associados; sua contribuição na produção de conhecimento relacionado ao 

desenvolvimento e sua capacidade de articulação política a consolida como uma instituição séria e 

reconhecida. São quase 25 anos de contribuições e de constantes aprendizados. 

 

História construída com muita luta e a muitas mãos, com respeito à pluralidade de idéias e à 

diversidade de pensamentos. O que nos une está acima de tudo; é a certeza de que um outro 

Nordeste é possível, a defesa inarredável dos direitos dos trabalhadores do BNB e a crença no 

Banco do Nordeste como instituição indutora do desenvolvimento da região.  

 

Chego aqui hoje junto com meus companheiros de alma lavada porque conseguimos eleger a 

Diretoria e o Conselho Fiscal da AFBNB, contando agora com novos companheiros e ao mesmo 

tempo dando continuidade ao trabalho que a Associação vem fazendo, até então, sob o comando do 

Medeiros, que tem todo o nosso reconhecimento. 

 

Nessa eleição saímos duplamente vitoriosos: tanto pela vitória em si quanto pelo número de votos 

obtidos, o que nos impulsiona a continuar trabalhando com o mesmo afinco e sem perder de vista a 

nossa razão de ser enquanto entidade representativa dos funcionários do Banco do Nordeste.  

 

O fato de ser uma mulher presidente traz em si algumas características que acredito serem 

extremamente positivas para a Associação: sou mãe de três filhos e isso requer de mim - como de 

qualquer mãe - sensibilidade, capacidade de diálogo e de negociação permanentes. O sentimento de 

cuidar, de apoiar, de tomar decisões importantes inato a todas nós, mulheres, se estenderá agora 

para essa enorme família que são os associados da AFBNB. 

 

Nesta noite eu não poderia deixar de agradecer primeiramente a Deus, pelo dom da vida; à minha 

família, pelo apoio incondicional; aos companheiros da Associação; e, especialmente, a cada um 

dos funcionários que depositou sua confiança em mim, através do voto. Quero agradecer também 

aos inúmeros parceiros que com seu apoio contribuíram para nossa vitória, como os Sindicatos dos 

Bancários da Bahia, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, a Federação dos Bancários 

Bahia/Sergipe, entre outros. Vocês serão os nossos parceiros nesta gestão porque é a identidade da 

luta pelo coletivo que nos une na nossa atuação. Parafraseando a nossa presidente Dilma, eu serei a 

presidente de todos os associados, e juntamente com a nossa diretoria, a assessoria e, 

principalmente, a nossa base, vamos trabalhar por uma AFBNB de tod@s para tod@s”.  


