Relatório de Atividades
Período: setembro de 2014 a março de 2015

Gestão Autonomia e Luta
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Apresentação
Caros representantes,
Cada dia traz consigo seus desafios na atuação da AFBNB. O contato com a base e suas demandas é diário e chega de diferentes formas: denúncias, desabafos, reivindicações, críticas, visitas in loco às
unidades do Banco, telefonemas, emails etc.
Cada demanda coletiva tem sua urgência e sua importância para a qualidade de vida dos trabalhadores. Por isso, embora norteada pelas deliberações do Conselho de Representantes
– espaço privilegiado de discussão e deliberação – e pelo planejamento anual da diretoria, a ação da AFBNB vai além.
Esse relatório é uma síntese do que está sendo feito pela atual
gestão da AFBNB, em sintonia com as sinalizações da base, com autonomia, sempre se pautando antes de tudo pela missão da entidade:
Defender os direitos de seus associados nas relações de trabalho
com o BNB; trabalhar pelo desenvolvimento do Nordeste, através do
combate às desigualdades sociais e atuar na preservação do BNB, enquanto indutor do desenvolvimento regional.
Boa leitura!
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Gestão Autonomia e luta!
(Triênio 2014 - 2016)
Diretoria
Diretora Presidenta
Rita Josina Feitosa da Silva
Dir. de Organização
José Frota de Medeiros
Dir. Financeiro
Francisco de Assis Silva de Araújo
Dir. de Comunicação e Cultura
Dorisval de Lima
Dir. de Formação Política
Waldenir Sidney Fagundes Britto
Dir. de Acompanhamento das Entidades Coligadas
Geraldo Eugênio Galindo
Dir. de Ações Institucionais
José Alci Lacerda de Jesus
Dir. Regional PE/PB/AL
Edilson Rodrigues dos Santos
Dir. Regional CE/RN
Francisco Ribeiro de Lima (Chicão)
Dir. Regional BA/SE
Rheberny Oliveira Santos
Dir. Regional de MG/ES e extraregionais
Reginaldo da Silva Medeiros
Dir. Regional MA/PI
Gilberto Mendes Feitosa
Conselho Fiscal
Presidente
Henrique Eduardo Barroso Moreira
Vice-Presidente
Francisco Leóstenis dos Santos
Secretário: José Carlos Aragão Cabral
Conselheiros
José do Egito Vasconcelos

Gildomar Nepomuceno Marinho
Alberto Ubirajara Mafra Lins Vieira
Equipe

Alan Régis Dantas
José Marconi Alves de Melo
Kelly Hekaly (estagiária)
Laécio Rabelo Alves
Maria Renata Soares do Nascimento
Sheila de Castro Menezes
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Ações
3/9
*Reunião com o Diretor de
Desenvolvimento
Sustentável
do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Francisco das Chagas
Soares. A entidade reforçou a necessidade do incremento de medidas e políticas para fortalecer o
viés desenvolvimentista do Banco.

socializar e esclarecer as discussões e resoluções da 46ª RCR.

16/9
* Após sugestão da base, a
AFBNB cria uma plataforma virtual com a finalidade de aumentar
o número de assinaturas para o
abaixo-assinado em prol da Dignidade Previdenciária.
10/9
* A Associação publica em
* Após receber denúncias seu site nota conclamando os
de suspensão de táxis noturnos funcionários à campanha salarial.
fornecidos pelo Banco, a AFBNB
encaminhou ofício à Diretoria de
17/9
Administração e Tecnologia da
* A AFBNB envia ofício ao
Informação do Banco, com cópia Presidente e diretores do BNB
para a Superintendência do De- cobrando explicações sobre a
senvolvimento Humano solicitan- medida que altera a composição
do esclarecimentos.
acionária da Instituição.
11/9
18/9
* AFBNB participa de semi* Em ofício, AFBNB ratifica sonário de integração com turma licitação de reunião com o Banco
de novos funcionários do BNB. para discutir demandas aprovaA atividade é prática recorrente das na 46ª RCR.
e leva informações pertinentes
sobre a entidade e sua atuação
22/9
junto aos trabalhadores.
*Em seu site a Associação
passa a divulgar os depoimentos
15/9
de sua campanha “Sai caro ser O
* Reunião com os trabalhadores cara”, a partir do que foi coletado
da agência Fortaleza Aldeota para entre os funcionários na 46ª RCR.
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24/9
* A Associação realiza visita
à agência de Garanhuns, em Pernambuco, para o repasse das demandas da 46ª RCR.
26/9
* Em razão da comemoração
dos 25 anos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, a AFBNB publica artigo cobrando do governo e dirigentes
do Banco medidas que valorizem,
entre outros pontos, a exclusividade do BNB na operacionalização dos recursos que compõem
o Fundo.
* Por meio de ofício, a Associação faz uma notificação extrajudicial ao Banco registrando
a insatisfação coletiva dos empregados do BNB, e em especial
dos Técnicos de Campo lotados
nas Centrais de Crédito do BNB,
acerca dos valores pagos a título
de diária e indenização por deslocamento/quilometragem.

assembleias dos sindicatos. Durante todo movimento paredista,
o site da Associação foi atualizado
com quadros de greve e fotos feitas nas próprias agências, além de
notas informativas e de mobilização da categoria.
1/10
* Em vista da realização da
campanha contra o câncer de
mama no Brasil, que acontece em
todo país em outubro de cada ano,
a Associação dá início a uma série
especial de publicações sobre o
tema. Além disso, como entidade
integrante do Fórum Mulheres
no Fisco, promoveu uma reunião
na agência Fortaleza Centro para
falar sobre o tema, acompanhada
de especialistas ligadas ao Fórum.
3/10
* Em seu site, a AFBNB dá
ampla divulgação ao documento
com propostas para o Nordeste –
“nordeste, se ele não há solução
para o Brasil” – entregue dias antes aos candidatos à Presidência
da República.

30/9
* Com a nota “É luta! Começa
a GREVE dos bancários!”, a AFBNB
dá conhecimento da greve que
8/10
acabara de ser deflagrada. Como
* Em ofício enviado à diresempre se coloca, a entidade in- toria do Banco - com cópia para
centiva todos à mobilização e o Conselho de Administração e
conclama para a participação nas diretorias de Administração e TI,
6

Desenvolvimento
Sustentável,
Negócios, Financeira e de Crédito,
Ativos de Terceiros e Controle de
Riscos - a AFBNB reitera as razões
da greve e ratifica pontos considerados prioritários, como por
exemplo isonomia de tratamento
e dignidade de previdenciária.

em repúdio às manobras feitas
para encerrar a greve.

17/10
* Realizada agenda institucional em Brasília. Dentre as
atividades, reunião na Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE)
onde discutiu questões do PLS
9/10
273/2010, o qual dispõe sobre a
* A AFBNB, em razão da greve, flexibilização da aplicação dos resolicita da Camed a extensão do cursos dos fundos constitucionais,
prazo de inscrição para as eleições como o FNE.
da Caixa.
23/10
14/10
* AFBNB divulga moção de
* A AFBNB denuncia ao Minis- apoio a Silvio Kanner, presidente
tério Público da União/ Procura- da Associação dos Empregados
doria Regional do Trabalho 7ª do BASA, vítima de perseguições
Região assédio durante greve no por parte da diretoria do Banco.
Banco do Nordeste do Brasil.
* Envia ao senador Lindbergh
Farias (PT-RJ) ofício apontando
15/10
fundamentações que apontam
* Por meio de nota, AFBNB para a inconstitucionalidade
ratifica apoio aos trabalhadores do Projeto de Lei do Senado
do Basa em greve.
PLS 273/2010, do Senador José
* Por meio de ofício enviado à Bezerra, que visa a alterar a Lei
bancada nordestina no Congres- 7.827/1989, para obrigar o reso Nacional, a AFBNB denuncia passe de recursos do FNE para
desrespeito ao direito de greve outras instituições financeiras
dos trabalhadores do BNB.
federais. No texto, a AFBNB apresenta argumentos contrários ao
16/10
PLS, reitera a importância da ma* Publicação da nota “Greve nutenção dos recursos no BNB e
dos bancários não foi ‘faz de con- solicita audiência para tratar sota’. Trabalhador não é fantoche!”, bre o assunto.
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28/10
* Associação inicia processo
de eleição de representante.
* A AFBNB envia à Capef ofício solicitando que seja feito o
desconto em folha dos aposentados em favor da Associação, o que
não era feito. Ao se aposentar, o
associado era compulsoriamente
desligado da Associação quanto à
consignação em folha.
* Enviada carta à presidência
da Camed solicitando reunião
para tratar sobre questões de
saúde relacionadas ao câncer de
mama, especialmente em caráter
preventivo.

funcionários, como falta de isonomia de tratamento. No documento, reitera o perfil de gestores que
defende para a instituição.
3/11
* A AFBNB reúne-se com advogados para discutir estratégias
que possam ser agregadas às
ações judiciais já impetradas pela
Associação contra o reajuste da
CAMED e a retirada dos genitores
do plano natural.
* Encaminhado o documento “Nordeste - sem ele não
há solução para o Brasil” para a
Presidência da República.

30/10
4/11
* Por meio de nota em seu site,
* A AFBNB inicia em seu site
AFBNB presta solidariedade ao uma série contemplando o NoSeeb-RN, vítima de perseguição vembro Azul, mês de combate ao
por parte da direção da Caixa câncer de próstata.
Econômica Federal.
* Enviado ofício às presidências da Camed e da Capef, dan31/10
do ciência sobre a emissão do
* A Associação envia à Su- relatório da 46ª RCR.
perintendência de Recursos
Humanos do Banco ofício ques5/11
tionando o cronograma de paga* No mês da consciência nemento da PLR.
gra, a AFBNB publica uma série de
* Em ofício enviado à Presi- textos sobre o tema.
dente reeleita a AFBNB relata a
* Encaminhado ofício ao Consituação previdenciária dos tra- selho de Administração do BNB
balhadores do BNB, bem como solicitando reunião para discutir as
outras questões que afligem os seguintes questões: Transferência
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de ações do Banco do Nordeste
do Brasil para o FGO e o FGEDUC;
Criação do BNB Participações; O
posicionamento desse Conselho
e do BNB em relação à tramitação
de projetos de lei que impactam
diretamente nas fontes de recursos do Banco, a exemplo do PLS
273/2010 e a Eleição de Conselheiro Representante no BNB.
* Para divulgar ações institucionais e alavancar outras demandas, a AFBNB reúne-se com a base
durante visita às agências da Paraíba.

problemas de comunicação com
o Banco.
17/11
* Enviado à Câmara dos
Deputados ofício alertando para
a emissão do documento “Nordeste - sem ele não há soluções
para o Brasil”.
18/11
* Após visita às agências da
Paraíba, reúne-se com o Superintendente do Banco no Estado,
José Maria Vilar da Silva, para tratar de questões identificadas e
apontadas pela base local.

12/11
* A AFBNB envia ofício à
presidência do Banco e à Procuradoria da República no Ceará
19/11
requerando a continuidade da
* A AFBNB entra com ação
garantia de medidas de seguran- civil pública cobrando diferenças
ça, amparada por lei, a um fun- na PLR 2012, por acreditar que
cionário.
ela está incompatível com a regra
básica da Fenaban: 54% do sa13/11
lário bruto contratual reajustado
* AFBNB publica em seu site em setembro de 2014, acrescido
artigo em defesa do fortalecimen- do valor fixo de, no máximo, R$
to do BNB, bem como a importân- 1.102,79, limitados a 3,55% do Lucia da entidade como instituição cro Líquido Ajustado.
de desenvolvimento, e do FNE.
25/11
14/11
* Em homenagem ao Dia
* Em ofício enviado à Mundial de Luta Contra a Violênpresidência do Banco e à diretoria cia às Mulheres, a AFBNB publica
Administrativa e de Tecnologia da em seu site nota de apoio à data.
Informação, a Associação relata
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26/11
2/12
*AFBNB cumpre agenda institu* A AFBNB reúne-se com o
cional em Brasília.
Banco, representado pelo seu diretor de Administração e Tecnolo27/11
gia da Informação, pelo Superin* AFBNB participa do Semi- tendente de Desenvolvimento
nário “25 anos: Fundos Constitu- Humano e um representante da
cionais, Financiando o Desenvolvi- área jurídica, para cobrar reversão
mento”, em Brasília, representada da medida que cassa liberação de
por sua presidenta Rita Josina, diretores.
que reforça importância do FNE
* A Associação participa de
para o BNB e a região.
audiência na Procuradoria Geral
* Em reunião com o Chefe da da República, que ela mesma
Assessoria Especial da Secretaria- havia solicitado a fim de discutir
Geral da Presidência da Repúbli- a continuidade de medidas de
ca, Delcimar Martins, a diretoria segurança e/ou proteção ao funda Associação trata de questões cionário protagonista de denúnrelacionadas à sua missão e refor- cias de irregularidades em operações
ça o pedido de audiência com a no Banco.
Presidenta da República, formalizado por ofício protocolado no
3/12
Gabinete.
* Reúne-se com o Assessor Especial de Assuntos Parlamentares
28/11
do Ministério da Fazenda, em
* A AFBNB é surpreendida Brasília, Demetrius Cruz, membro
com o recebimento de um ofício do Conselho de Administração
do BNB por meio do qual a presi- do Banco do Nordeste do Brasil
denta da Associação e os dois di- (BNB), representante do Governo
retores liberados para exercício Federal. Na pauta, ações institudo mandato são convocados a cionais e questões trabalhistas.
retornarem ao trabalho no Banco
* Divulga no site tramitação da
a partir de segunda-feira, 1º de Ação de Nulidade cumulada com
dezembro de 2014. De imediato, cobrança contra a CAPEF. A ação
adota as medidas cabíveis, entre busca garantir o direito futuro dos
elas judiciais.
funcionários do plano BD ao completarem 30 anos de contribuição
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ao plano e, para quem já completou o número de contribuições,
a devolução nos últimos cinco
anos do benefício previdenciário
não pago. A ação estava suspensa devido ao questionamento
quanto ao mérito do juízo a ação
principal (2013.01.1.158324-8). A
justiça, no entanto, acatou o entendimento da AFBNB e a ação
segue seu trâmite.
* Realizada eleição para representantes da AFBNB.
4/12
* A Associação envia ofício ao
chefe da Controladoria-Regional
da União no Ceará, Luiz Fernando
Menescal de Oliveira, solicitando
reunião para tratar da medida
adotada pelo Banco de cassar a
liberação dos dirigentes da entidade.
5/12
* A AFBNB participa do seminário de integração de novos funcionários, no Passaré, por meio de
seus diretores Assis Araújo, Dorisval de Lima e José Frota de Medeiros e do presidente do Conselho
Fiscal Henrique Moreira.
12/12
* Diretores e conselheiros fiscais da AFBNB realizam reunião
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do pleno da diretoria, momento
em que os diretores regionais
trazem as demandas de seus estados, debatem estratégias e deliberam conjuntamente ações a
serem implementadas.
16/12
* AFBNB participa de Seminário de Integração, que ocorreu
na sede BNB Passaré.
16/12
* A AFBNB envia ao Conselho
de Administração e aos parlamentares da Bancada Nordestina
ofício no qual dá ciência e cobra
providências para dois pontos:
aporte de capital social ao BNB e o
corte da libertação dos diretores
da entidades pelo Banco.
17/12
* Reunião com a diretoria da
Capef trata dos problemas relacionados à previdência, dos ativos
e aposentados, e deliberações da
RCR.
* Desde a medida do Banco
de cassar a liberação dos diretores da AFBNB foram inúmeras
as manifestações de apoio, como
dos Sindicatos dos Bancários da
Bahia, Sergipe, Maranhão e Rio
Grande do Norte, AEBA, Fórum
Mulheres do Fisco, Federação BA/

SE.

19/12
* 2ª Vara do Trabalho de Fortaleza concede liminar favorável à
AFBNB no tocante à liberação dos
diretores da entidade
5/01
* AFBNB adquire uma nova
sede e comunica a seus associados.
15/01
* Em artigo publicado em seu
site, a AFBNB homenageia a CEF
que completa 150 anos e repudia qualquer tentativa de privatização.
19/01
* Abertas as inscrições para
a 47ª Reunião do Conselho de
Representantes da AFBNB.
20/01
* A AFBNB dá início a uma série
para relembrar as principais ações
durante 2014 – Jornadas 2014.
23/01
* A Associação publica nota
em seu site parabenizando os
aposentados pelo seu dia.
28/01
* Em virtude da realização do
“Dia Nacional de Lutas por emprego e direitos”, a AFBNB posicio12

na-se pela necessidade de apoio
à mobilização. Ela publica em seu
site nota em favor do movimento.
02/02
* A AFBNB divulga nota de
homenagem à AEBA pelos seus
28 anos.
03/02
* Agenda institucional em
Brasília - articulação com parlamentares, com ênfase nos integrantes da bancada nordestina e
estratégias para este ano quanto
aos projetos em acompanhamento.
4/02
* A Associação envia ao presidente do Banco ofício dando conhecimento do assalto ocorrido
com os funcionários do BNB que
estavam em Fortaleza para treinamento, bem como certificando-se
se houve assistência por parte da
instituição.
9/02
* A AFBNB envia ofício à
presidência do Banco solicitando
reunião para discutir pautas pendentes do ano anterior e reforçar
o diálogo entre as partes. Ênfase
para os pontos: convocação dos
aprovados no concurso; a questão
das terceirizações no BNB; o
problema das concorrências

dentro do Banco e também da
aposentadoria, que envolve os
problemas gerados pelo Plano de
Incentivo ao Desligamento (PID).
* Enviado ofício ao presidente do Conselho de Administração dos Funcionários do BNB
solicitando, novamente, audiência
para tratar sobre recursos estratégicos para o Nordeste, da sustentabilidade e fortalecimento do
BNB, bem como a valorização do
corpo funcional.

a AFBNB questiona decisão que
estabelece contratação de diretor
para a Caixa e externa entendimento contrário à medida.

10/02
* A Associação reúne-se com
novos funcionários lotados no
ETENE.

27/02
* Diretores e conselheiros
fiscais da AFBNB reúnem-se na
sede da entidade para discutir
ações e estratégias de luta para
o êxito da missão da Associação.
A 47ª Reunião do Conselho de
Representantes,
articulações
institucionais e demandas dos
trabalhadores foram algumas das
questões em pauta.
* Início da série stress e doença mental no trabalho, no site da
Associação.

11/02
* Em ofício enviada ao diretor Administrativo e de Tecnologia da Informação, a Associação
pede esclarecimentos acerca da
bandeira FIT Card, que subsidia
o funcionamento do Vale Cultura
na instituição. Os funcionários
relatam rede credenciada pífia,
impossibilitando a utilização de
forma plena.

24/02
* Diante da publicação do
balanço do Banco do Nordeste
do Brasil, a AFBNB parabeniza os
trabalhadores e cobra dos setores
responsáveis no Banco o reconhecimento do corpo funcional e uma
PLR compatível com os resultados.

02/03
* AFBNB, por meio de ofício
20/02
encaminhado à presidência e à
* Por meio de ofício enviado diretoria Administrativa e de Tecpara as presidências do BNB, do nologia da Informação do Banco,
Conselho Deliberativo da Capef e solicita informações sobre o pada própria Caixa de Previdência, gamento da PLR.
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03/03
* A AFBNB dá início à série
especial em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher.
* Encaminha ofício à presidência do BNB e à Superintendência de Pernambuco cobrando
solução para a situação dos terceirizados do Banco em Pernambuco, sobretudo os da área de segurança, cujas condições de trabalho
põem em risco a integridade deles
próprios, de trabalhadores do BNB
e clientes.

09/03
* Tendo em vista as especulações em torno do nome que
ocupará a presidência do Banco
e diante do silêncio por parte do
Governo Federal a AFBNB divulga
o texto “Por respeito, a AFBNB
reafirma: O BNB não é moeda de
troca”.

11/03
* Agenda institucional em
Brasília. Além da pauta permanente (acompanhamento de projetos de lei, articulação política
05/03
etc), os diretores dedicaram-se a
* Após matéria divulgada no articulações e contatos visando à
jornal de grande circulação em realização de um seminário sobre
Fortaleza, O POVO, a AFBNB ques- desenvolvimento regional no setiona a informação repassada de gundo semestre deste ano.
que a PLR seria paga até o abril
de 2015. Um ofício foi enviado à
presidência e à diretoria Administrativa e de Tecnologia da Informação
do Banco.
06/03
* A AFBNB, em homenagem
ao Dia Internacional da Mulher,
divulga nota de homenagem.
* A presidenta da AFBNB
representa a entidade no Planejamento Estratégico 2015 do
Fórum Mulheres no Fisco (FMFi).
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