Relatório de
atividades da
AFBNB

Período: Setembro/2011 a
Março 2012

Setembro/2011
- AFBNB encaminha deliberações da 40ª RCR ao presidente do BNB. No documento, por ofício,
solicita esclarecimentos acerca da vinculação do nome do presidente a denúncias de aplicação
inadequada de recursos financeiros, quando o mesmo ocupou a Secretaria das Cidades do
governo do Estado.
- Realização de reuniões nas agências de Limoeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Brejo Santo,
Jaguaribe e Aracati, no estado do Ceará. O objetivo foi ouvir e dialogar com o funcionalismo sobre
suas realidades, dificuldades e reivindicações, além de informá-los sobre as ações da AFBNB.
- AFBNB produz nota onde denuncia caso de irregularidades nas operações de crédito do Banco,
citando ação que tramita no Ministério Público Federal sobre o assunto, a partir de provocação
feita pela Associação.
- O diretor regional da AFBNB para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e extra-regionais,
Reginaldo Medeiros, participa de seminário promovido pela Assembleia Legislativa de Minas
Gerais sobre desenvolvimento e combate à pobreza.
- A AFBNB apóia e mobiliza trabalhadores na greve dos bancários; realiza e colabora em atos
realizados nas agências, além de socializar informações atualizadas sobre a situação do
movimento paredista.
Outubro/2011
- A AFBNB participa de manifestação no Passaré, reforçando a importância da união dos
trabalhadores para a obtenção de conquistas.
- Associação se reúne com Camed para tratar de resoluções da 40ª RCR. Na reunião se discutiu a
necessidade da Camed se adequar à Resolução Normativa nº 259 da Agência Nacional de Saúde
(ANS), que versa sobre garantia de acesso ao atendimento ao beneficiário.
- Em busca de novas adesões para a greve, a AFBNB percorre ambientes no Passaré e agências
em Fortaleza.
- A AFBNB, representada pela presidenta Rita Josina e pelo presidente do Conselho Fiscal José
Frota de Medeiros, reuniu-se com o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Fortaleza,

Raimundo Ângelo, para cobrar medidas do partido que está à frente de órgãos públicos como o
BNB quanto às pendências que levaram os benebeanos à greve.
- AFBNB participa de audiência sobre terceirização no BNB. Associação reitera o entendimento de
que os concursados têm o direito de assumirem seus postos no Banco.
- Associação encaminha manifesto de preocupação ao Conselho de Administração do Banco e ao
Ministério da Fazenda, além de divulgação em seu site, em relação à possível nomeação de
nomes vinculados à partidos políticos para preenchimento de vagas na diretoria do BNB.
- AFBNB realiza articulação política em Brasília, com visitas aos senadores Inácio Arruda (PCdoBCE) e José Pimentel (PT-CE), na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e com os deputados
federais Gonzaga Patriota (PSB-PE) e com Eudes Xavier (PT-CE). A presidenta da Associação
participou de audiência com o DEST, SEEB-MA, AEBA e Contec onde protocolou ofício no qual
estavam listadas as principais pendências dos trabalhadores do BNB, juntamente com documentos
produzidos pela Associação.
- AFBNB dá início ao processo de divulgação das informações para a eleição para representante
da base para 2012/2014.
Novembro/2011
- A AFBNB encaminha ofício ao Banco solicitando isonomia no cumprimento do que ficou
acordado no Termo de Ajuste Preliminar do Acordo Coletivo de trabalho 2011/2012.
- Lança comunicado sobre passivo trabalhista, entendendo que o assunto de tamanha
complexidade, inclusive jurídica, deve ser amplamente debatido com seus interessados antes de ir
à votação em assembléia.
- Participa na Paraíba de Encontro Estadual Capef/Camed, representada pelo diretor Alberto
Ubirajara e pelo conselheiro fiscal Francisco Leóstenis. No evento, a Associação ressaltou que o
percentual pago pelos aposentados, superior a 20%, é bastante alto.
- AFBNB se reúne com conselheiros eleitos da Capef. Na oportunidade ressaltou a importância de
uma ação conjunta entre entidades representativas e Banco para enfrentamento das problemáticas
da Caixa.
- Associação encaminha ofícios para Conselho de Administração do BNB e Comitê de Auditoria
cobrando ações concretas quanto às denúncias de irregularidades denunciadas pela entidade e
apuradas pelo Ministério Público Federal.
- AFBNB envia ofício ao Ministério Público Federal, à Controladoria Geral da União e à Polícia
Federal solicitando informações quanto ao andamento das investigações relacionadas ao Banco
do Nordeste.
Dezembro/2011
- AFBNB se reúne com Superintendente do BNB no Ceará, Francisco Rivônio Morais Pinho,
expondo a situação precária de algumas agências; falou das condições de trabalho nos postos

bancários e da falta de autonomia das instâncias para solucionar problemas antigos, cobrando
ações concretas.
- AFBNB se reúne com Camed para apresentação de resultado contábil-financeiro da entidade.
- A Associação ressalta em nota a situação de lotação na Agência Fortaleza Centro e o transtorno
para os clientes.
- A presidenta da AFBNB, Rita Josina, participou, juntamente com o deputado federal Chico Lopes
(PCdoB-CE) - de reunião com o presidente do Banco, Jurandir Santiago, para tratar da situação
dos funcionários demitidos na gestão de Byron Queiroz.
- Reunião com os conselheiros deliberativos e fiscais eleitos da Camed para discutir questões
pertinentes à Caixa Médica do BNB.
- Associação se reúne com funcionários dos ambientes do Passaré, da agência de Maracanaú e
Fortaleza/Centro para ouvir as demandas do funcionalismo.
- AFBNB envia ofício ao senador da República Inácio Arruda solicitando audiência para tratarmos
da reintegração dos funcionários demitidos do BNB na gestão Byron Queiroz.
- AFBNB envia ofício ao Diretor Administrativo e de Tecnologia da Informação do BNB, Stélio
Gama, cobrando o cumprimento dos prazos acordados quando do término da greve, para
apresentação da nova política de crédito para empregados, aposentados e pensionistas, bem
como instalação de ponto eletrônico. No mesmo ofício, cobra resposta às cartas enviadas na
mesma semana àquela diretoria, nas quais as demandas acima mencionadas foram
encaminhadas, inclusive com solicitação de reunião, sem nenhuma resposta.
- Associação envia ofício ao Banco solicitando informações quanto à convocação dos aprovados
no último concurso.
Janeiro/2012
- Dorisval de Lima e Assis Araújo visitam os funcionários das agências de Caicó e Santa Cruz, no
Rio Grande do Norte, acerca de diversos temas e ouviram deles reivindicações que se somam ao
coro das demais agências visitadas ao longo de 2011.
- Diretor da AFBNB visita as agências do interior cearense de Quixadá, Quixeramobim, Mombaça
e Iguatu.
- Diretor da AFBNB visita todas as agências do BNB no Piauí.
- Associação envia ofício para o BNB,apontando a falta de condições estruturais para funcionários
e clientes, citando caso do Agência de São Luís – Centro.

- AFBNB e SEEB-RN se reúnem com Superintendente do Rio Grande do Norte para tratar de
problemas nas condições de trabalho em agências do RN e denúncias de irregularidades no
âmbito do Pronaf B, do Programa Agroamigo, em Santa Cruz.
- AFBNB se reúne com funcionários do BNB no Maranhão e abordou questões como previdência,
saúde, assédio moral, condições precárias de trabalho, como no caso da queda de parte do teto da
agência de São Luiz – Centro, falta de transparência nos processos internos (promoções,
concorrências etc.) e carência de pessoal.
- AFBNB participa do I Encontro Estadual dos Bancários de 2012, reunindo-se através de Dorisval
de Lima com representante do sindicato e da AEBA.
Fevereiro/2012
- AFBNB se reúne com a superintendente de Microfinanças Urbana e Micro e Pequenas Empresas
(MPE) do BNB, Anadete Apoliano, para discussão em torno do programa Crediamigo do BNB e
seu atendimento nas agências; dos processos de crédito das microfinanças do BNB;
especificidades do Instituto Nordeste Cidadania, que operacionaliza o Crediamigo; além de uma
abordagem mais geral sobre o programa de microcrédito do BNB.
- O diretor Reginaldo Medeiros se reuniu com funcionários da agência de Belo Horizonte para
discutir questões dos funcionários, que serão posteriormente levadas ao conhecimento do BNB.
-A Associação participa do planejamento estratégico e de cerimônia pelos 25 anos da Associação
dos Funcionários do Basa (AEBA)
- A presidenta e o diretor de comunicação da AFBNB estiveram na CRO de Montes Claros e na
agência Belo Horizonte, onde conversaram com os funcionários sobre os boatos acerca do
fechamento da agência de Brasília (DF).
- AFBNB questiona por meio de ofício a política de “promoção especial” aplicada pelo banco,
considerada equivocada pela Associação.
- Os funcionários da agência Fortaleza/Montese receberam a visita da presidenta da AFBNB Rita
Josina e dos diretores Dorisval de Lima e Assis Araújo. Dialogando com a base e chamando a
atenção do banco sobre os rumos da instituição e a forma de relacionamento com os funcionários.
- Ofício é enviado para a Comissão de Ética do BNB solicitando investigação nos casos de
favorecimento para empresas vinculadas a gestores do próprio BNB e seus cônjuges.
- AFBNB divulga nota, que repercute na mídia nacional, sobre o pífio resultado do lucro do banco e
os fatores que levaram a tal resultado, cobrando mais empenho e uma nova política pelo
fortalecimento do BNB.
- AFBNB encaminha ofício para o conselho deliberativo da Camed pedindo soluções para
problemas relativos aos procedimentos da Caixa, principalmente em cidades localizadas distantes
dos grandes centros.

- Por meio de ofício a AFBNB pede exclusividade de reunião com o setor de auditoria para tratar
dos relevantes temas relacionados e esta área.
- AFBNB, solicita, em ofício, realização de audiência para tratar sobre o possível encerramento
das atividades da Agência de Brasília.Foram enviados documentos para Rui Falcão, Presidente
Nacional do PT e para Jurandir Santiago, do BNB.
- A Associação encaminha convites aos diretores do BNB, inclusive ao próprio Presidente Jurandir
Santiago, para participação na 41ª RCR.
- AFBNB realiza reunião do pleno de sua diretoria para traçar novas atividades.
- Diretores da AFBNB se reúnem com o Superintendente de Auditoria do BNB e com o gerente
executivo da área, Dimas Fernandes e Nelson Oliveira, para tratar de denúncias feitas pelos
funcionários durante as visitas.
- Associação lança nota em sua página virtual com questionamentos sobre o possível fechamento
da Agência de Brasília e as razões para tal medida.
Março/2012
- Em nota, Associação cobra do Banco informações oficiais quanto o pagamento da Participação
nos Lucros e Resultados.
- AFBNB congratula o senador Inácio Arruda pelo pronunciamento em defesa do fortalecimento do
Banco do Nordeste e seus questionamentos quanto ao fechamento da unidade Brasília.
- AFBNB encaminha ofício à Bancada Nordestina solicitando acompanhamento no processo de
fechamento de agência de Brasília.

