
 
 
 
 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2015 

 
JANEIRO 
AFBNB adquire uma nova sede e comunica a seus associados.    
Em artigo publicado em seu site, a AFBNB homenageia a CEF que completa 150 anos e repudia 
qualquer tentativa de privatização.  
Abertas as inscrições para a 47ª Reunião do Conselho de Representantes da AFBNB. 
A AFBNB dá início a uma série para relembrar as principais ações durante 2014 – Jornadas 2014. 
A Associação publica nota em seu site parabenizando os aposentados pelo seu dia.  
Em virtude da realização do “Dia Nacional de Lutas por emprego e direitos”, a AFBNB posiciona-se 
pela necessidade de apoio à mobilização. Ela publica em seu site nota em favor do movimento.  
 
FEVEREIRO 
A AFBNB divulga nota de homenagem à AEBA pelos seus 28 anos. 
Agenda institucional em Brasília - articulação com parlamentares, com ênfase nos integrantes da 
bancada nordestina e estratégias para este ano quanto aos projetos em acompanhamento. 
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. 
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 Associação reúne-se com novos funcionários lotados no ETENE.  
Em ofício enviado 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.  
Por meio de ofício enviado para as presidências do BNB, do Conselho Deliberativo da Capef e da 
própria Caixa de Previdência, a AFBNB questiona decisão que estabelece contratação de diretor para a 
Caixa e externa entendimento contrário à medida.  
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. 
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. 
AFBNB, por meio de ofício encaminhado à presidência e à diretoria Administrativa e de Tecnologia da 
Informação do Banco, solicita informações sobre o pagamento da PLR. 
 
MARÇO 
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. 
Após matéria divulgada no jornal de grande circulação em Fortaleza, O POVO, a AFBNB questiona a 
informação repassada de 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.  
A AFBNB divulga nota em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.  
A presidenta da AFBNB representa a entidade no Planejamento Estratégico 2015 do Fórum Mulheres 
no Fisco (FMFi). 
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”. 



Agenda institucional em Brasília. Além da pauta permanente (acompanhamento de projetos de lei, 
articulação política etc), os diretores dedicaram-se a articulações e contatos visando à realização de 
um seminário sobre desenvolvimento regional no segundo semestre deste ano. 
Participação no seminário “Políticas Públicas de Igualdade de Gênero no Século XXI”, no Ceará. 
Participação no Encontro Estadual com Participantes da Capef,em Fortaleza. 
A AFBNB encaminha à presidência do BNB, por meio de ofício, demandas da 47ª RCR. 
A entidade fala sobre suas lutas e história aos novos funcionários do Banco durante o Seminário de 
Integração, no Passaré.  
 
ABRIL 
Lançamento de edital para Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 30 de abril de 2015 para 
apresentação do Relatório de Atividades da Diretoria relativo ao exercício de 2014, do Balanço 
Patrimonial, assim como para a Demonstração do Resultado do Exercício de 2014, com o devido 
parecer do Conselho Fiscal, em atendimento ao disposto no Art. 17, do Estatuto Social da Entidade. 
Envio de ofício à senadora Vanessa Grazziotin pedindo apoio para o desarquivamento do PL 77-2007 e 
na garantia da isonomia dos trabalhadores.  
Visita a agências do Piauí, com reuniões com a base e com o Superintendente do BNB no estado. 
Divulgação de nota informando o arquivamento do PLS 273, que propõem a flexibilização e 
operacionalização do recurso do FNE,  
Divulgação de nota contra o Projeto de Lei 4330 (PL da Terceirização) e as MPS 664 e 665 (Ajuste 
Fiscal).  
Questiona diretamente ao presidente do Banco a data real de pagamento do PLR, sendo informada por 
ele que seria feito até o dia 17 de abril.  
Agenda em MG: reunião com base, com Sindicato dos Bancários e região (SEEB-MOC), e com 
Superintendência regional. 
Envio para cada parlamentar do Senado de ofício com posicionamento contrário ao PL 4330. 
Participação na primeira audiência da Ação Civil Púbica cobrando do BNB o pagamento da diferença da 
PLR 2012. 
Diretores e representantes da Associação representam a AFBNB em Fortaleza durante a manifestação 
contra o PL 4330.  
Realização de reunião do pleno da diretoria da AFBNB, em Fortaleza. 
Diretoria da Associação se reúne com o presidente do BNB, Nelson Antônio de Sousa, para discutir 
questões gerais relacionadas aos trabalhadores do BNB.  
Divulgação da decisão judicial favorável a um funcionário do BNB que aderiu ao programa de 
demissão voluntária, em Currais Novos (RN).  
Disponibiliza modelo de carta a ser enviada ao deputado Ênio Verri cobrando posicionamento favorável 
ao PL da Isonomia.  
Apesar do silêncio do BNB após envio de ofícios, AFBNB ratifica por meio de nota em seu site a 
continuidade da luta por melhorias nos critérios para concorrências.  
Divulgação da abertura das inscrições para eleição suplementar para representante da AFBNB.  
Solicitação de audiência com o ministro Gilberto Magalhães Occhi e convite para sua participação na 
48ª RCR.  
Envia ofício à presidência do BNB solicitando reunião para tratar de pendências. 
Agenda institucional em Brasília com foco na preparação da 48ª RCR em Brasília. Durante a agenda, a 
diretoria acompanhou reuniões no Congresso Nacional sobre o ajuste fiscal e MP nº 665. 
Participação em Seminário de Integração dos novos funcionários em Fortaleza  
Participação no encontro das Caixas de Previdência e de Saúde, Capef e Camed, respectivamente, em 
Parnaíba (PI). 
 
MAIO  
A AFBNB parabeniza, por meio de nota em seu site, a todos os trabalhadores pelo 1º de Maio.  
Cumpre agenda de visita em 11 agências do BNB na Bahia: Jaguaquara, Jequié, Ipiau, Camacan, 
Itabuna, Ilhéus, Valença, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Santo Amaro, Conceição de Coité. 
Envia para o novo presidente do BNB, Marcos Holanda, ofício solicitando reunião. 
Envio de ofício à Procuradoria da República que resultou em audiência posterior, denunciando 
descumprimento de acordo por parte do BNB no processo de concessão de carro blindado a um 
funcionário.  
Reuniu-se com a Superintendência do BNB em Sergipe, juntamente com representantes do Sindicato 
dos Bancários de Sergipe, cobrando do Banco, dentre outras coisas, a nomeação dos aprovados no 
último concurso.  
Apresenta em reunião com a diretoria executiva da Camed demandas de associados.  
Participa da posse do então recém-nomeado presidente do BNB, Marcos Holanda. 
Divulga o início das inscrições para a 48ª Reunião do Conselho de Representantes da AFBNB. 
Reunião do Pleno da Diretoria da AFBNB.  
Divulgação da vitória da Associação e dos trabalhadores do BNB na ação de acúmulo de cargo. 



Em defesa da Dignidade Previdenciária e de Saúde, a Associação participa de encontros organizados 
ela Capef e pela Camed em Aracajú e Maceió.  
Responde a ofício da Camed indicando um membro para compor a comissão do processante do PAD 
instaurado pela Caixa Médica. 
Participação no Congresso Nacional de Participantes de Fundos de Pensão/ANAPAR, em Brasília. 
 
JUNHO 
Participação em seminário da Capef em João Pessoa (PB) representada por representante da 
Associação.  
Reunião com escritório de advocacia sobre audiência de conciliação, que trata das ações movidas pela 
Associação contra a Camed.  
Divulgação da tramitação do PL 6259/2005, que prevê a isonomia salarial e de benefícios e vantagens 
dos empregados dos bancos públicos. 
Envio de ofício à diretoria administrativa e de tecnologia da informação do BNB com denúncia de 
assédio ocorridas na agência São Mateus/ES. 
Envio de ofício à dep. Júlia Marinho - presidente da Comissão de Integração Nacional, 
Desenvolvimento Regional e da Amazônia na Câmara dos Deputados, sugerindo audiência pública com 
o tema “Nordeste – Sem ele não há solução”. 
Participa da audiência de conciliação referente à ação movida pela Associação contra a Camed. Diante 
da postura do BNB em não admitir o problema, a ação segue seu trâmite.  
Entrevista ao Jornal Folha Dirigida. Em pauta, a necessidade de realização de concursos públicos para 
o BNB.  
Agenda institucional em Brasília, com diversas ações: acompanhamento de projetos de lei, reuniões 
com parlamentares, com movimentos sociais, como o MST etc. 
Participação no seminário sobre o Fundo de Energia do Nordeste – FEN e reunião com a deputada 
Soraya Santos para falar sobre o PL 343/2007, a reintegração dos demitidos.  
Divulgada nota e enviado ofício a parlamentares daBancada Nordestina solicitando  a 
operacionalização dos recursos do FEN pelo BNB; Emenda nesse sentido foi apresentada por uma 
deputada cearense. 
Reunião com os deputados Ênio Verri (PT-PR) - relator do PL 6259/2005, da Isonomia - André 
Figueiredo (PDT-CE),Júlia Marinho (PSC-PA) para apresentar pontos do documento “Nordeste, sem ele 
não há solução para o Brasil” e solicitar a realização de uma audiência pública sobre a temática na 
Comissão. 
Reunião do Pleno da Diretoria da AFBNB. 
Participa do II Encontro Esta dual dos Bancários do Maranhão e da posse da diretoria do Sindicato. 
Requisita, por meio de ofício, documentos da Capef, como estatuto e suas alterações ocorridas, 
regulamentos do plano BD, balanço contábil, entre outros.  
 
JULHO 
Participação no Seminário de Integração de novos funcionários, no Passaré. 
Reunião com a superintendência regional do BNB na Bahia para tratar de questões referentes aos 
trabalhadores do BNB no Estado.  
Participação no Encontro dos Bancários BA/SE. 
Artigos sobre os 63 anos do BNB são publicados nos jornais cearenses O Povo e O Estado.   
Envia ofício às diretorias de administração e de TI e à financeira e de crédito para discutir e encontrar 
uma possível solução para os problemas financeiros pelos quais passam os trabalhadores. 
Reunião do Pleno da Diretoria da AFBNB. 
Envio de ofício à diretoria administrativa e de TI do BNB pedindo transparência nas informações 
relacionadas à vida laboral na instituição, como os índices de reajuste salarial do Banco e da Capef e 
as alterações nos cargos comissionados do BNB, de 1997 em diante.  
Envio de ofício à Capef pedindo a flexibilização do calendário de eleições da Caixa. 
Diante da apresentação da PEC 87/2015, a Associação publica em seu site nota sobre o 
posicionamento contrário à medida e o envia à imprensa - a qual repercute.   
Participação no 44º Encontro Nacional de Dirigentes Sindicais Bancários e Securitários da (CONTEC), 
em Foz Iguaçu (PR), a convite daquela entidade. 
Participação no programa de rádio Mundo do Trabalho.  
Participação no Fórum BNB de Desenvolvimento 2015. 
 
AGOSTO  
AFBNB participa do programa de rádio Mundo do Trabalho. O tema foi o “momento político na ótica dos 
trabalhadores”, no qual foi abordado o crescimento do lucro dos bancos em contraposição às condições de 
trabalho dos bancários.  
Diretoria regional se reúne com trabalhadores do BNB das agências de Pirapora (MG) e de Brasília de Minas 
para repassar as principais cláusulas da minuta específica da Contec, na qual foi abordada a PEC 87 e os 
riscos que ela traz às regiões atendidas pelos fundos constitucionais Ainda no dia 5, diretores participam 
de um encontro com Augusto Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, e com a 



Federação da Bahia e Sergipe. A diretoria participa ainda de uma reunião com o deputado estadual 
Crisóstomo Lima (Zó), do PCdoB-BA, para articular uma discussão sobre a PEC 87/2015 e seus impactos 
especificamente no Nordeste e no BNB. 
O artigo “Pelo BNB e pelo Nordeste, não à PEC 87!”, do diretor de comunicação Dorisval de Lima, bem como 
informações da AFBNB sobre o assunto, repercutem na imprensa cearense. 
AFBNB participa do Seminário de Integração dos Novos Funcionários do BNB na sede do BNB do Passaré, em 
Fortaleza/CE. 
A AFBNB promove em Brasília a 48ª RCR e o Seminário “Nordeste: Sem Ele não há Solução para o Brasil”, 
que além de ter como pauta as questões mais específicas dos trabalhadores do BNB, visou à interlocução e 
articulação com os parlamentares da Bancada Nordestina. Na ocasião foi também entregue e Carta de 
Brasília. A Associação participou de uma das sessões da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público - CTASP da Câmara Federal. 
A AFBNB participa do 4° Encontro da Juventude Bancária, no município de Saubara (BA), o evento destacou 
a importância da participação dos jovens nas ações de transformação da sociedade brasileira. 
A Associação envia ofício ao vereador Eduardo Moreira (Montes Claros/MG) e ao deputado estadual 
Elmano de Freitas (Ceará) solicitando audiência pública para tratar dos temas: PEC 87/15 e aplicação 
dos recursos públicos dos fundos constitucionais (FNE, FNO e FCO). 
A Associação participa de sessão especial na Câmara de Vereadores da cidade de Juazeiro (BA) para tratar da 
PEC 87/2015. 
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. 
 
SETEMBRO 
A Associação participa do Seminário de Integração de Novos Funcionários, no Passaré. 
A AFBNB envia a Carta de Brasília a todas as entidades que se fizeram presentes no seminário “Nordeste – 
sem ele não há solução para o Brasil”, bem como aos parlamentares e gestores do BNB que participaram do 
evento. 
A AFBNB encaminha ofício à Presidência do BNB solicitando o fim dos pareceres gerenciais nos processos de 
concorrência interna do Banco. 
A Associação solicita à Presidência da Capef a suspensão das parcelas do Empréstimo Especial a Participantes 
(EAP). 
Envia enviados ofícios ao vereador Sandro Pimentel (Natal/RN), solicitando que seja pautada na Câmara 
Municipal de Natal a PEC/87, e ao presidente da Contec Lourenço Ferreira Prado, solicitando reunião em 
Brasília para tratar de pautas ligadas aos trabalhadores. 
Diretores visitam agências dos estados do Rio Grande do Norte, Minas Gerais (Montes Claros, 
Superintendência MG/ES), Paraíba e São Paulo. Nas ocasiões, fizeram repasses dos assuntos discutidos nos 
eventos em Brasília. 
Em agenda institucional realizada em Brasília, a AFBNB, se reúne com a Presidência do Conselho de 
Administração do Banco e promove articulações com vários parlamentares, como o deputado Jorge Solla 
(PT/BA), e com titulares de pastas do Executivo, como o ministro da Integração, José Wanderley Uchôa 
Barreto. 
A AFBNB envia ofício ao presidente da Câmara Municipal de Montes Claros (MG) solicitando audiência pública 
para tratar sobre a PEC 87. 
Participa de reunião de organização e planejamento de ações do Fórum de Mulheres no Fisco (FMFi). O 
encontro foi na sede da AFBNB. 
A convite do Sindicato dos Bancários do Maranhão, a AFBNB participa de reunião com a diretoria do BNB. Em 
pauta, assuntos como ponto eletrônico, passivo trabalhista, condições de trabalho nas agências, 
relacionamento com as entidades e convocação dos aprovados em concurso. 
A AFBNB se reúne com a Presidência do Banco do Nordeste do Brasil. No encontro, os dirigentes da 
Associação entregaram ofício em que constam pontos relevantes tanto do ponto de vista institucional quanto 
das relações de trabalho. 
 
OUTUBRO  
A AFBNB encaminha a todos os senadores o ofício AFBNB 2015/155, no qual solicita apoio para que a 
administração do Fundo de Energia do Nordeste/FEN – proposto pela MP 677/2015 – seja realizada pelo BNB. 
Foi enviado também ofício ao deputado estadual Fernando Furtado (AL/MA), pedindo que seja pautada na 
Assembleia a PEC/87 e seus impactos na aplicação dos recursos dos fundos constitucionais. 
Norteada pela questão regional e seu fortalecimento, a Associação participa da reunião do Agropacto, 
organizado  pela  Federação da Agricultura do Estado do Ceará (FAEC). Na ocasião, apresenta os riscos 
da DRU para os fundos constitucionais. 
Começa a Greve, a AFBNB intensifica diálogo com as instâncias do Banco, sindicatos e base e lança um 
cordel específico sobre a greve, que foi distribuído entre os funcionários do BNB. Além disso é ampliada a 
quantidade de artigos autorais dos diretores da Associação, bem como a de visitas às agências de todo o 
Nordeste. 



A AFBNB envia um ofício ao presidente do Banco solicitando que viabilize a retomada das negociações pós-
greve. 
A AFBNB reúne material para  abertura de processo judicial no intuito de reverter o registro de falta não 
abonada que BNB imputou aos funcionários como penalização em decorrência da greve. 
A AFBNB encaminha ofício ao Banco do Nordeste do Brasil para cobrar repostas acerca das várias pendências 
que resultaram da greve de 2016. 
 
NOVEMBRO 

A AFBNB envia ofícios a deputados federais e aos presidentes de Confederações Nacionais dos Trabalhadores 

solicitando reunião para tratar de pautas institucionais. 

Vitória da mobilização: os Fundos Constitucionais são retirados da proposta de Desvinculação de Receitas da 

União, uma conquista relevante para a região. 

A AFBNB envia ofício à presidência do Banco, requerendo que seja assinado o acordo coletivo BNB/CONTEC.  

A Associação lança em seu site o programa de rádio Nossa Voz. 

A AFBNB encaminha ofício à Presidência solicitando reunião para tratar do fechamento das agências 

extrarregionais, posicionamento ao qual a entidade é contrária. 

Em cumprimento à agenda institucional em Brasília, a Associação articula encontros com parlamentares 

sobre a emenda de Recorte Regional nos programas e projetos do Governo Federal, proposta pela AFBNB. 

A Associação envia ofício pedindo reunião para tratar de pendências de demandas de trabalhadores ainda 

não solucionadas, como revisão do plano de cargos e remuneração. 

 

DEZEMBRO  

A Associação ingressa na justiça do trabalho em decorrência do não cumprimento da cláusula da convenção 

coletiva de trabalho sobre PLR, assinada durante a negociação da greve 2016, O processo correu na 7ª Vara 

do Trabalho de Natal-RN. 

Associação participa de audiência em defesa do DNOCS, na Câmara dos Deputados. 

A AFBNB convoca seus associados a participar da Assembleia Geral Extraordinária, realizada na sede da 

Associação. 

A AFBNB participa do “Seminário de Investimentos”, realizado pelo Caixa de Previdência dos Funcionários do 

BNB (Capef) e envia ao presidente do Conselho de Administração do BNB pedido de audiência para tratar 

sobre fechamento das agências extrarregionais. 

Encaminha ofício à Superintendência da Sudene, solicitando reunião para tratar sobre Desenvolvimento 

Regional, e ao deputado Evair Melo, cujos temas são Desenvolvimento Regional e fechamento das agências 

extrarregionais. 

A AFBNB solicita ao senador Eunício Oliveira pronunciamento no Congresso Nacional acerca do fechamento 

das agências extrarregionais do BNB e à Superintendência Estadual para Minas Gerais e Espírito Santo do 

BNB. No documento, pedido de tomada de providências para demandas recorrentes entre os funcionários 

lotados na circunscrição.  

A presidenta da AFBNB, Rita Josina Feitosa da Silva, participa do programa Diga Lá, da TV Câmara, dedicado 

ao tema da audiência realizada no dia 1° de dezembro, no Congresso Nacional. 

  

  


