
Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil

O ano de 2017 foi repleto de lutas e de-
safios para a classe de trabalhadora.  A 
intensificação dos retrocessos levados 
a cabo pelo governo Temer impôs a ne-

cessidade de lutas e mobilizações permanentes, haja 
vista os ataques aos direitos e conquistas históricos, 
assim como contra os vários “pacotes de maldades” 
ou as reformas em favor do rentismo de mercado  
que alimenta o capital, sobretudo o setor financeiro.

Vários projetos foram encaminhados no Congres-
so Nacional com vistas à adoção da ideia de Estado 
mínimo (para os trabalhadores), com privatizações e 
entrega do patrimônio nacional ao capital estrangei-

ro:  Eletrobrás, Chesf, Casa da Moeda, Codevasf, entre 
outros. Além desses, iniciativas visaram à fragilização 
dos Fundos Constitucionais e do próprio papel do 
BNB, caso da MP 785, recentemente aprovada. 

Contudo, a AFBNB mais uma vez fez valer sua 
trajetória em defesa do BNB, da Região e dos traba-
lhadores. Assim, foi protagonista de vários eventos, 
debates, frentes e fóruns em defesa dos bancos e 
demais órgãos públicos, bem como das lutas gerais 
da classe. 

2018 chegou e com ele a consciência de que a luta 
se intensificará com todo empenho e mobilizações 
constantes. Afinal, só a luta muda a vida!
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“Não ao fechamento 
das agências do BNB”

Em janeiro a AFBNB lançou no contexto das ações 
contra o fechamento de 19 agências do BNB um abaixo-
-assinado contra a medida, além das mobilizações in 
loco. No texto, a Associação destacava o fortalecimento 
das instituições públicas, aumento da capilaridade do 
BNB, melhoria no atendimento e valorização dos traba-
lhadores.

Gestão Unidade e Luta

A diretoria eleita para o triênio 2017-2019 tomou 
posse em fevereiro. Em seu discurso a Diretora-Presi-
dente, Rita Josina, reafirmou a importância da AFBNB 
enquanto entidade de trabalhadores, de resistência na 
luta democrática, pelo fortalecimento do BNB e em de-
fesa da classe.

Luta contra as reformas da 
previdência e trabalhista

Ao longo do ano a AFBNB participou de diversos 
atos e mobilizações contra os projetos de reforma im-
postos pelo Governo Temer. Assim, a resistência à essas 
reformas foi marca presente na luta da Associação.

51ª RCR - Dívida Pública e 
Defesa das Estatais

A 51ª Reunião do Conselho de Representantes  da 
AFBNB foi realizada em Fortaleza (CE) entre os dias 31 
de março e 1º de abril. Na pauta o impacto da dívida 
pública na vida dos trabalhadores e a defesa das esta-
tais, como o BNB e demais bancos regionais. O evento 
também deliberou sobre as ações da AFBNB e suas lu-
tas em 2017. 

Greve Geral

A AFBNB participou no dia 28 de abril da Greve Ge-
ral que mobilizou milhões de trabalhadores em todos 
os Estados, bem como de outras manifestações contra 
as reformas, Brasil afora, representada por seus direto-
res e representantes de base. 

52ª RCR - Des. Regional em Pauta

Realizada em Brasília/DF, em agosto, contou com o semi-
nário “Desenvolvimento Regional, Prioridade Nacional”,  com 
parlamentares, instituições, além dos representantes em uma 
agenda focada na região e em seus órgãos de desenvolvi-
mento. Entre os frutos do seminário, audiências públicas e o 
reconhecimento da atuação da AFBNB.
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Reuniões da Diretoria

Ao longo do ano, diretores e conselheiros se 
reuniram mensalmente para planejar ações e de-
bater os pontos de atuação da entidade, estabe-
lecendo novas estratégias de luta, tanto no cam-
po das questões funcionais como institucionais. 

      #OcupaBrasília

Em uma das maiores manifestações de 2017, o 
Ocupa Brasília aconteceu no dia 24 de maio e reu-
niu milhares de trabalhadores de todo o país contra 
o Governo Temer e suas reformas. A manifestação 
foi duramente reprimida pelo forte aparato policial 
do governo. Contudo, a AFBNB levou as pautas e 
chamou a atenção para as questões do BNB e do 
Nordeste. 

  Repercussão da luta

A ação da AFBNB repercutiu na imprensa ao lon-
go de 2017: da participação  em programas de rá-
dio e televisão à inserção enquanto fonte para os 
meios de comunicação, sugerindo pautas e produ-
zindo conteúdo, como artigos de opinião. Tal fato 
é importante por ampliar as pautas ao público ex-
terno e as bandeiras que entendemos ser de toda 
a sociedade. 

AFBNB na base

O contato permanente com seus associados é con-
dição basilar para a atuação da AFBNB. Assim, percor-
reu agências/unidades de todos os Estados ouvindo 
demandas - posteriormente encaminhadas à gestão 
do Banco; mobilizando para as lutas e prestando con-
tas da atuação da AFBNB.
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Ações Judiciais
 

Desde a mudança no Estatuto que permi-
tiu à Associação representar seus associa-
dos em ações coletivas, a entidade vem 
utilizando mais essa forma de pressão para 
garantir e ampliar direitos de seus associa-
dos. Em 2017, a AFBNB ingressou com as 
seguintes ações:

-  Correção monetária Capef - Em maio de 
2017, a Associação ingressou com uma ação 
civil coletiva objetivando a correção monetá-
ria não realizada no plano BD da Capef, no pe-
ríodo de 1997 a 2003 e, com isso, a atualização 
do benefício. O processo foi peticionado na 
19ª Vara Civil em Belo Horizonte (MG) e trami-
ta com o número 5071103-77.2017.8.13.0024. 

- Incorporação de função - Com o objeti-
vo de resguardar o direito dos trabalhadores 
do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), associa-
dos à AFBNB, à incorporação da gratificação 
decorrente do exercício de função comissio-
nada por mais de dez anos, sobretudo após 
as mudanças decorrentes da Reforma Traba-
lhista, a AFBNB ingressou em novembro com 
uma Ação Civil Pública Trabalhista (ACP), com 
pedido de tutela provisória de urgência, no 
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/
MG. A ação tramita com o número 0011574-
85.2017.5.03.0011.

- Revisão de aposentadoria do INSS -   
Embora não tenha sido impetrada pela AFB-
NB, a Associação está intermediando a ação 
enquanto procuradora de associados que 
tenham interesse em ingressar e que morem 
em outros Estados, reduzindo custos para os 
mesmos e facilitando o trâmite do processo. A 
ação é destinada aos segurados do INSS que 
se aposentaram após 1999.

Diálogo com instâncias do BNB

A busca de diálogo com o Banco com o objetivo de apresentar 
demandas e cobrar soluções para os problemas dos trabalhado-
res é constante por parte da AFBNB: de reunião com o Presidente 
do Conselho de Administração do BNB, a encontros com diretores 
e superintendentes do Banco e diretorias de coligadas.

Diálogo com entidades 

A AFBNB esteve junto aos diversos segmentos de trabalhado-
res ao longo de 2017: frentes parlamentares, audiências e fóruns 
da categoria, reuniões com comissões de aprovados em concurso  
e de demitidos, dentre outros fóruns.

Reconhecimento 

A AFBNB foi uma das entidades agraciadas com o Prêmio Selo 
Participação Legislativa, concedido às instituições da sociedade 
civil que mais participaram e apresentaram proposições à Comis-
são de Legislação Participativa da Câmara Federal. A solenidade de 
entrega aconteceu em novembro, no Salão Nobre da Câmara, em 
Brasília, com a presença dos deputados que integram a Comissão e 
de ex-presidentes e integrantes. A AFBNB se destacou com propo-
sições em 2016, e encaminhou novas sugestões em 2017.
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- Recálculo das horas extras com in-

clusão da gratificação mensal - A ação 
foi ingressada em 2016, mas foi neste 
ano que a Associação obteve a primeira 
vitória: a juíza do trabalho Nelsilene Leão 
de Carvalho julgou procedente o pedido 
feito pela AFBNB, condenando o Banco 
a pagar “diferenças de horas extras, pela 
inclusão da gratificação mensal em sua 
base de cálculo, incidindo o adicional de 
50%, com reflexos correspondentes so-
bre as mesmas parcelas quitadas à época 
própria pelo Banco a cada um dos empre-
gados, bem como as verbas rescisórias 
dos substituídos cujos contratos foram 
encerrados nos dois anos anteriores ao 
ajuizamento da ação”. A ação tramita com 
o número 0011228-71.2016.5.03.0011.

Ações em análise 

- Restituição de cobrança indevida na 
complementação de aposentadoria -   
De 1989 e 1995 as contribuições para 
previdência complementar não eram de-
duzidas da base de cálculo do Imposto 
de Renda. Quando os participantes co-
meçavam a receber sua aposentadoria, 
o imposto incidia também sobre o bene-
fício, gerando uma bitributação. A ação 
objetiva corrigir isso com base na Instru-
ção Normativa 1343 da Receita Federal.

- Isenção de Imposto de Renda em ca-
sos de doenças graves - A ação objetiva 
questionar  a cobrança indevida do Impos-
to de Renda com base na Lei 7713/1988.

Audiências em defesa do BNB/FNE 
e das demais instituições públicas

13/09 - Aud. Nereu Ramos - Brasilia (DF) 20/09 - Audiência Pública - Brasília (DF)

05/10 – (CINDRA) Brasília-DF 06/10 - As. Legislativa (SE)

26/10 -  Sind. Bancários (MA) 10/10 - Câm. Municipal - Juazeiro (BA)

27/10 - Câm. Municipal - Fortaleza (CE) 30/10 - Audiência Pública - AL-CE

14/11 - Ass. Legislativa (CE) 20/11 - Câm. Municipal - Sobral (CE)

28/11 - Ass. Legislativa do Piauí 05/12 - Plenário da Câm. dos Deputados
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Entrevista

Nossa Voz - 2017 foi marcado por re-
trocessos em diversos setores e em di-
reitos conquistados. Mas também foi 
um ano de resistências. Como você 
avalia o ano na perspectiva de uma 
entidade de trabalhadores?
Rita Josina - O ano de 2017 foi real-
mente muito difícil para a sociedade 
como um todo e principalmente para 
a população nordestina. Temos visto 
um cenário de muitas incertezas polí-
ticas e de muita preocupação porque 
temos acompanhado mais de perto 
como essas questões são tratadas, 
como se elaboram as políticas, como 
se decidem o destino de toda uma 
população. Isso se traduz em ansie-
dade, em adoecimento. No BNB, isso 
termina refletindo no dia a dia, nas 
questões que a gente tem vivencia-
do bem de perto, principalmente nas 
agências do Banco, com o fechamen-
to de algumas delas, descomissio-
namentos, reestruturações...  Temos 
sentido que realmente precisamos 
de uma maior mobilização, aliás, a 
própria mobilização é também um 
fator que nos inquieta porque nós sa-
bemos que para que possamos avan-
çar é importante que tenhamos uma 
maior participação, uma maior ade-
são das pessoas, dos trabalhadores.

NV - Especificamente com relação à 
atuação da AFBNB, foram vários os 
desafios enfrentados no cumprimen-
to de sua missão. Quais as principais 
lições de 2017 para a Associação?
Rita - Nossa articulação foi intensa 
nesse ano de 2017, tanto junto aos 
trabalhadores quanto com a socie-
dade e com o Parlamento. Foram 

várias inserções tanto no 
âmbito mais geral como 
também nas questões es-
pecificamente ligadas ao 
desenvolvimento, ao Nor-
deste, às instituições regio-
nais e ao BNB. Participamos 
e promovemos vários de-

bates em casas legislativas e fomos 
inclusive reconhecidos na Câmara 
dos Deputados, pela Comissão de 
Legislação Participativa (CLP), pelas 
várias sugestões encaminhadas. Isso 
é uma demonstração de que essa ar-
ticulação tem gerado frutos.  Temos 
uma diretoria que está junto das ba-
ses; uma Assessoria muito forte que 
acompanha todo esse processo; te-

mos as representações de base que 
fazem um trabalho muito bem feito 
junto às suas unidades, que parti-
cipam de forma qualificada. Basta 
ver, por exemplo, o seminário “De-
senvolvimento Regional, Prioridade 
Nacional”, realizado em Brasília em 
agosto passado. Tudo isso é reflexo 
dessa organização e é algo muito 
positivo que precisa ser destaca-
do porque é o resultado de uma 
trajetória que foi sendo construída 
dia a dia. Outra ação que merece 
destaque foi o fato de chamarmos 
a atenção para a questão regional 
dentro de instâncias políticas e de 
movimentos, como alguns comitês 
que integramos, agregando novos 
atores na defesa do próprio BNB.
Além disso têm as várias demandas 

e pendências nas relações de tra-
balho, Camed e Capef, e inúmeros 
assuntos que nos chegam como 
concorrências, carência de pesso-
al, falta de estrutura das agências, 
processos, questões que a base nos 
demanda e que norteiam nossas 
atividades. Ou seja, a atuação da 
AFBNB tem como alvo do dia tan-
to as questões internas quanto as 
questões mais externas. 

Quais as perspectivas para atuação 
da AFBNB em 2018?
Rita - Acreditar sempre, não po-
demos desanimar. Essa deve ser a 
nossa perspectiva. Não podemos 
desanimar, não podemos baixar a 
cabeça e sim acreditar: no nosso 
potencial, na força da luta, em dias 
melhores, ou seja, é caminhar para 
a concretização de um sonho. Nós 
da AFBNB acreditamos porque te-
mos uma prática que mostra que a 
luta sempre vale a pena; que esta-
mos do lado certo, o lado dos traba-
lhadores; que a nossa luta é firme, 
é constante, é com autonomia, com 
resistência, mas ela é também com 
unidade, focada na realidade, na-
quilo que a gente planeja e naquilo 
que a gente avalia. Então, enquanto 
dirigentes da AFBNB, acreditamos 
na capacidade de nosso povo, acre-
ditamos que a democracia é possí-
vel e que os trabalhadores do BNB 
estão imbuídos dessa missão de fa-
zer um mundo melhor, de construir 
a missão do BNB mesmo diante de 
todos os empecilhos e dificuldades, 
mas somos fortes, temos fé em dias 
melhores e isso é muito importante 
para a nossa luta.

Nosso sonho é que tenhamos 
mais adesão, que os trabalhadores 
possam se sentir responsáveis e 
partícipes desse processo. Temos 
que pensar em construir esse futu-
ro, porque ele se faz aqui e agora.

Conversamos com a diretora-presidente da AFBNB, 
Rita Josina Feitosa da Silva, sobre a atuação da Associa-
ção em 2017 e as perspectivas para 2018. A íntegra da 
entrevista está no site da AFBNB, seção Jornais: www.
afbnb.com.br. Confira!

“Nosso sonho é que 
tenhamos mais adesão, 
que os trabalhadores 
possam se sentir res-
ponsáveis e partícipes 

desse processo. ”


