
 

Relatório - 55ª Reunião do Conselho de Representantes da AFBNB 

 

A Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (AFBNB) realizou nos dias 4, 5 e 6 de abril de 
2019, em Fortaleza/CE, a 55ª Reunião do Conselho de Representantes, com os temas “Banco do Nordeste do 
Brasil (BNB) - Uma estratégia essencial de política econômica e para a promoção do desenvolvimento” e “Em 
defesa da Previdência Social - Não à reforma da previdência!”. A reunião contou com 230 participantes inscritos, 
entre representantes, diretores e conselheiros fiscais da Associação. 

Os trabalhos foram iniciados na noite do dia 4 (quinta-feira) e prosseguiram no dia 5, com audiência pública pela 
manhã, na Assembleia Legislativa do Ceará. A tarde foi dedicada aos trabalhos em grupos regionais, encerrando 
com atividade cultural.  

A manhã do dia 6 foi reservada ao debate sobre reforma da previdência, e a tarde à mesa informativa e plenária 
final.  

 

 Dia 4/4 - Abertura 

A abertura desta edição ocorreu na noite do dia 4 de abril de 2019, com credenciamento, aprovação da 
programação e do Regimento Interno e com a eleição da mesa diretora que conduziu os trabalhos do evento - 
formada por Rita Josina Feitosa da Silva, pela representante da agência de Lagarto/SE, Amanda Cerqueira Lima, 
pelo diretor Waldenir Brito e pelo diretor Dorisval de Lima. Na ocasião foram socializadas as informações 
inerentes à realização da Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Ceará, que marcou o primeiro painel 
desta edição da RCR, na manhã da sexta-feira (dia 5). 

 

Dia 5/4 - Manhã 

Primeiro painel 

O primeiro painel da 55ª Reunião do Conselho de Representantes - “Banco do Nordeste do Brasil (BNB) - Uma 
estratégia essencial de política econômica e para a promoção do desenvolvimento” – foi contemplado com a 
realização da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Ceará, fruto da articulação da AFBNB com 
o Deputado Romeu Aldigueri, junto à Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca 
da Assembleia Legislativa. Após outras comissões subscreverem o requerimento do referido deputado, o 
presidente da Casa Legislativa, dep. José Sarto, agregou à audiência o lançamento da Frente Parlamentar em 
Defesa do BNB, criada por iniciativa do dep. estadual Daniel Oliveira.  



A Frente foi instituída com a presença de presidentes e representantes de seis Assembleias Legislativas da 
região – Bahia, Sergipe, Piauí, Paraíba e Maranhão, além do Ceará – e já busca agenda ainda este mês com o 
ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para entregar um documento no qual reafirmam e oficializam a 
posição da Frente quanto à defesa do Banco do Nordeste e seu fortalecimento, portanto contra qualquer 
medida que o enfraqueça, como incorporação a outra instituição ou privatização. 

Em sua fala, o deputado Romeu Aldigueri ressaltou o diálogo de quando foi procurado pela AFBNB para propor 
a realização da audiência e da sua satisfação em ver se transformar em uma frente parlamentar. A AFBNB se 
reuniu com o deputado em fevereiro passado, e desde então vinha tratando da realização do evento, do qual 
foram se agregando nossos parceiros, culminando com a junção das atividades no âmbito do legislativo 
cearense na defesa do BNB. 

Todos os parlamentares presentes reforçaram o importante papel desempenhado pelo BNB na região. Para o 
deputado federal Mauro Filho, o BNB está fora de qualquer requisito que se justificaria para uma privatização, 
que seria a ineficiência e problemas de gestão. “Sob qualquer ótica que você analise o BNB a fim de privatizá-lo, 
ele não se encaixa em nenhuma”. 

Rita Josina, diretora-presidente da AFBNB, recordou a luta que a Associação trava desde sua criação na defesa 
do Banco enquanto instituição de desenvolvimento. “Nós, funcionários do Banco do Nordeste enquanto agentes 
de desenvolvimento, a gente vem gritando, resistindo, batendo de porta em porta e cada vez mais temos a 
certeza de que estamos no caminho certo. Estamos encontrando um eco muito positivo nesse movimento”. Rita 
parabenizou o presidente da Casa, dep. José Sarto, peça condução dos trabalhos e em especial aos dep. 
estaduais Romeu Aldigueri, Moisés Brás e Daniel Oliveira pelo acolhimento desta bandeira. 

A dirigente da AFBNB reiterou a missão de cada trabalhador do Banco ali presente e tantos outros milhares 
espalhados pelas unidades do BNB: “trabalhar no Banco do Nordeste é estar imbuído de uma missão muito 
ousada de querer melhorar a vida de uma população que está necessitada e é muito preocupante ver o Banco 
do Nordeste, enquanto o principal instrumento de políticas públicas da região, poder escapar pelas mãos. Isso é 
muito triste, muito preocupante e essa preocupação que nos move, que faz com que estejamos sempre atentos, 
batendo nas portas não com pires na mão mas mostrando que tratar o Nordeste e o desenvolvimento a partir 
de uma lógica de melhoria não é algo que não possa ser feito. Basta boa vontade”. 

A íntegra da audiência pode ser acessada no facebook da AFBNB 
https://www.facebook.com/associacaodosfuncionariosdobancodonordeste/) 

Mesa da Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Ceará 

A mesa da audiência foi presidida pelo Deputado Estadual José Sarto, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado e foi formada pelos Deputados Federais: Eduardo Bismarck (coordenador-adjunto da Bancada Federal 
cearense), Heitor Freire, André Figueiredo, Roberto Pessoa, Capitão Wagner, Mauro Filho, Gesiel Pereira, Júnior 
Mano; pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio; pelos deputados estaduais Othelino Neto (presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão), Adriano Galdino (presidente da Assembleia Legislativa da 
Paraíba), Temístocles Filho (presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí), Luciano Bispo (presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe), Eduardo Sales (representando o presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado da Bahia), Romeu Aldigueri (presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da 
Assembleia Legislativa do Ceará), Moisés Brás (presidente da Comissão de Agropecuária da Assembleia 
Legislativa do Ceará), Nelinho (presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Recursos Hídricos da 
Assembleia Legislativa do Ceará), Daniel Oliveira (autor do requerimento que cria a Frente Parlamentar em 
Defesa do BNB) e Augusta Brito; pelo Vereador Antônio Henrique (presidente da Câmara Municipal de 
Fortaleza); por Luiz Esteves (economista-chefe do BNB); por Rita Josina (diretora-presidente da AFBNB); e Carlos 
Eduardo Bezerra (presidente do sindicato dos bancários do Ceará).   

https://www.facebook.com/associacaodosfuncionariosdobancodonordeste/


 

Dia 5/4 – Tarde 

Conselho Fiscal 

A tarde foi dedicada à mesa informativa e à apresentação do Relatório Contábil da AFBNB, feita pelo presidente 
do Conselho Fiscal da entidade, Henrique Moreira, que também apresentou o parecer do Conselho Fiscal 
referente ao exercício de 2018. 

Henrique informou a venda da sede antiga da AFBNB, localizada no centro de Fortaleza e já deliberada em RCRs 
anteriores. Ele abordou sobre as desfiliações de funcionários que aderiram ao PID; destacou que mesmo com 
essas baixas, no período de 2012 a 2018 as filiações superaram as desfiliações. O conselheiro fiscal reforçou o 
papel de todos, diretoria e representantes, no engajamento de novos colegas bem como um trabalho junto aos 
trabalhadores da ativa e aposentados no sentido de fortalecer a Associação. 

Henrique informou que a diretoria cumpriu as orientações dadas pelo Conselho e orientou pela aprovação das 
contas. O relatório contábil foi aprovado por unanimidade.  

Articulações 

Waldenir Britto, diretor de Formação Política reforçou as estratégias que a AFBNB tem adotado, de diálogo 
suprapartidário em torno das questões de desenvolvimento regional, reiterando que essa interlocução não 
significa adesão às práticas políticas e ideológicas desses grupos, alertando para a necessidade coletiva de 
ampliar o debate. 

Petição Pública 

Rita Josina explicou que a AFBNB trabalha em várias ações simultâneas, que se somam e se fortalecem, daí a 
importância de todas elas. Ela citou como exemplo a Petição Pública pelo Fortalecimento do BNB e que se 
encontra aberta para adesão na internet. Até o momento a Petição conta com 3841 assinaturas, número que 
ainda precisamos ampliar. A petição pode ser assinada no endereço 
https://peticaopublica.com.br/psign.aspx?pi=BR110934  

Grupos regionais 

Os representantes foram distribuídos em cinco grupos regionais de acordo com sua lotação: Minas Gerais e 
extrarregionais; Maranhão e Piauí; Ceará e Rio Grande do Norte; Bahia e Sergipe; e Paraíba, Alagoas e 
Pernambuco. Os grupos discutiram as questões pertinentes à sua regional e elegeram até cinco propostas a 
serem submetidas à Plenária, 

À noite, os representantes compartilharam seus talentos, na noite cultural, que teve música, cantoria e a venda 
de dois livros, escritos por trabalhadores do BNB: “Eles não suportam poesia”, de Jansen Viana, Consultor da 
área de Produtos e Serviços Bancários do BNB e “Cajuais”, do aposentado e conselheiro da Camed, José Nilton 
Fernandes. 

 

Dia 6/4 – Manhã 

Saudações 

A mesa diretora iniciou os trabalhos com a saudação das representações presentes à RCR: Aluísio Bastos Pereira 
(presidente da Associação dos Servidores do DNOCS/Assecas), José Laberto Silva (representando o mandato do 
vereador Guilherme Sampaio), José Jesus Trabulo (vice-presidente da Contec e presidente da Federação dos 
Bancários do Norte e Nordeste), Marcos Tinoco (Diretor do Seeb RN), Carlos Eduardo Bezerra (Presidente do 

https://peticaopublica.com.br/psign.aspx?pi=BR110934


Seeb CE), Edson Gonçalves (Cooperforte), Rheberny Oliveira Santos (ex-diretor da AFBNB e recém-eleito 
representante dos trabalhadores no Conselho de Administração do Banco do Nordeste).  

Painéis 

O tema do segundo painel  da RCR: “Em defesa da Previdência Social, não à reforma da Previdência”, foi 
debatido por Artemis Ribeiro Martins (Diretora Colegiada do Sindicato dos Servidores do Instituto Federal do 
Ceará, Doutoranda em Educação/UFC; Professora dos cursos de Licenciatura do IFCE) e Fernando Castelo Branco 
(advogado, Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, com experiência na área de 
Ciência Política, com ênfase em Classes Sociais Democracia e Grupos de Interesse, atuando principalmente nos 
seguintes temas direito, história e política externa e democracia). A mesa contou também com a presença do 
dep. federal Mauro Filho e com a mediação do Presidente do Conselho Fiscal da AFBNB, Henrique Moreira.  

Após as palestras foi realizado o debate, com a interação dos representantes. Toda a apresentação está 
disponível na página da AFBNB no facebook 
(https://www.facebook.com/associacaodosfuncionariosdobancodonordeste/). 

 

Dia 6/4 – Tarde 

Mesa informativa 

O diretor de Comunicação e Cultura Dorisval de Lima apresentou a cartilha de atividades da Associação, como 
um instrumento que pode direcionar o diálogo dos representantes com a base por trazer uma mostra das 
atividades desenvolvidas pela entidade. 

Camed e Capef  

Os membros dos conselhos deliberativo e fiscal da Camed – Antônio Nogueira Filho, Zilana Ribeiro, Suenize 
Limaverde e José Frota de Medeiros – e o ouvidor Luciano Guerra, reiteraram o compromisso de contribuir para 
a melhoria dos processos internos e do relacionamento entre a Caixa Médica e os beneficiários. 

Os membros dos conselhos deliberativo e fiscal da Capef, Reginaldo Medeiros, Nivaldo Franco e 
Antônio Nogueira Filho destacaram as ações de redução da contribuição para 20%, e o acompanhamento em 
torno do PLP 268/2016 em tramitação na Câmara Federal, que estabelece o fim do voto minerva e que 
recentemente recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

Ações Judiciais 

O diretor regional Reginaldo Medeiros falou sobre as ações judiciais em tramitação, impetradas pela AFBNB – 
reestruturação, incorporação de gratificação e cobrança das diferenças relativas à PLR do ano de 2012, em 
trâmite recursal no TST, e da necessidade de continuidade das mesmas tendo em vista outras vitórias na justiça 
estarem acontecendo. 

Proposta orçamentária 2019 

Rita Josina apresentou a proposta orçamentária da AFBNB para 2019 destacando as ações institucionais e o 
trabalho pautado nas deliberações das RCR’s no planejamento da Diretoria para o cumprimento da missão da 
Associação. 

Conselho Técnico 

O representante do Ambiente de Políticas de Desenvolvimento e coordenador do Conselho Técnico da AFBNB, 
José Alci de Jesus, destacou a importância que o Conselho Técnico já teve na história da AFBNB e a necessidade 

https://www.facebook.com/associacaodosfuncionariosdobancodonordeste/


de reativá-lo, enquanto instância produtora de informações qualificadas sobre o desenvolvimento e suporte 
para as ações da entidade. “A gente percebe a necessidade de resgatar esse Conselho Técnico o mais rápido 
possível”. Ele parabenizou a atuação da AFBNB por todo o trabalho institucional que tem feito mesmo sem o 
suporte dessa instância ainda. 

Participantes 

Jakson Borges Lima, aposentado do BNB e integrante do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco, 
falou sobre os problemas enfrentados pelo rio, onde são jogados os esgotos de mais de 500 municípios e da 
importância do tema da RCR.  

Mário Sérgio, representante da AFBNB na agência de Barreira e Presidente do Instituto São Francisco de Arte e 
Cultura (ISFAC) falou do trabalho desenvolvido pelo Instituto, que pode ser acessado em https://pt-
br.facebook.com/pg/ISFAC/ 

Edson Gonçalves, representante suplente da agência de Morro do Chapéu e representante da Cooperforte, 
falou dos resultados positivos da Cooperativa. 

Alan Gutierres, atual representante dos trabalhadores no Caref falou sobre os desafios enfrentados no Conselho 
de Administração diante das leis que regem a estância. 

Souza Junior, Diretor Geral da Rádio Atitude Popular e que produz o programa Democracia no Ar fez uma 
saudação e informou sobre a transmissão do programa em emissoras entre rádios web, além do canal no 
youtube e facebook.com/democraciaparticipativace.  

 

Reunião Técnicos de Campo  

O diretor regional Edison dos Santos (Mamão) se reuniu com os representantes que são técnicos de campo. Na 
pauta, as ações de articulação/organização dos técnicos e suas demandas. Foi solicitado que todos os técnicos 
nos respectivos domicílios se candidatem a representante. Os participantes discutiram sobre a possibilidade de 
tornar frequente nas RCR a reunião com os técnicos representantes presentes, considerando a dificuldade para 
realização de encontros específicos com os técnicos, e tentarem incluir nos relatórios das RCR as demandas do 
grupo.  Por fim, encaminharam discussão sobre a formação de um grupo envolvendo os técnicos de campo e os 
agentes de desenvolvimento. 

Xadrez 

Como resultado do torneio de xadrez realizado durante a RCR foi anunciado o vencedor Djalma Cardoso, 
representante da agência de Estância (SE). 

Pesar 

Rita Josina informou o falecimento da presidente do Sindicato dos Bancários do Cariri, Erivanda Medeiros, 
lamentando a perda da líder sindical. 

Homenagens 

Os participantes homenagearam os representantes se aposentaram aderindo ao PID, agradecendo por todo o 
exemplo de luta, engajamento, resistência, ensinamentos no dia a dia das unidades e troca de experiências nos 
encontros da RCR. 

 

 

https://pt-br.facebook.com/pg/ISFAC/
https://pt-br.facebook.com/pg/ISFAC/


Encerramento 

A participante Manuela Ferreira, da agência Viana/MA fez um depoimento em que avaliou o evento como 
positivo, afirmou que “quando se está na agência não se imagina toda a luta que está sendo travada fora para 
garantir o seu próprio trabalho, e que tem muita gente séria trabalhando pelo Banco”. 

O encerramento da RCR foi feito pela mesa diretora que enfatizou o papel relevante de cada representante e da 
meta de ter 100% das unidades do BNB com representantes atuantes. Rita Josina fez a leitura do trecho:  

“Os tempos atuais – de fragilização das instituições, de ataques aos direitos sociais, discursos ultraconservadores 
– exigem de nós coragem e resistência. O Banco do Nordeste está na berlinda, vítima de especulações de 
desmonte e privatização, e mais uma vez a AFBNB está de prontidão na defesa da instituição e não arrefecerá 
suas forças, honrando o compromisso mantido desde o início de sua vida. A Associação seguirá firme, ao lado 
não apenas de seus trabalhadores, mas do BNB, da sociedade e da promoção do desenvolvimento regional.” 
(Jornal Nossa Voz Extra N. 3 – Fevereiro 2019)  

 

Deliberações aprovadas  

Ações Institucionais  

1. Orientar os representantes da AFBNB nas cidades que intensifiquem as ações junto às câmaras de 
vereadores a promoverem audiências em defesa do BNB. 

2. Buscar inserir como pauta da comissão parlamentar pelo fortalecimento do BNB suprir 100% do quadro 
de funcionários do Banco. 

3. Encaminhar documentos o para Parlanordeste no sentido de buscar interlocução para incorporar as 
casas legislativas de Minas Gerais e Espírito Santo à frente parlamentar em defesa do BNB. 

4. Intensificar a articulação com as casas legislativas no sentido de estimular a criação de frentes 
parlamentares em defesa do BNB. 

5. Intensificar a inserção nos processos de mobilização em curso no país em defesa dos trabalhadores, da 
democracia e dos direitos sociais – seja locais, estaduais ou nacionais - bem como orientar sua base ao 
engajamento.  

 

Questões funcionais 

6. Que a AFBNB analise a viabilidade de entrar com ação na justiça cobrando insalubridade e/ou 
periculosidade para as categorias de técnico de campo rural, agente de desenvolvimento e caixa. 

7. Solicitar do Banco melhorias dos sistemas internos com investimentos significativos. 
8. Solicitar ao Banco que faça a redistribuição de funcionários antes da convocação de novos concursados. 
9. Solicitar ao Banco revogação do normativo que impede a substituições para ausências de gestores com 

menos de três dias. 
10. Solicitar ao Banco que crie sistemática de substituição para GSN nos estados do Piauí e Maranhão. 
11. Cobrar do Banco uma política de reposição de funcionários, sobretudo em decorrência do PID 

assegurando a transparência e a igualdade por meio de concorrência. 
12. Autorizar a AFBNB a continuar com as demandas judiciais ajuizadas na justiça do trabalho, sobre os  

temas reestruturação, incorporação da gratificação de função  - súmula 372 e cobrança das diferenças 
relativas a PLR do ano de 2012, em trâmite recursal no TST. 

13. Solicitar ao BNB o imediato suprimento das funções vagas de agente de desenvolvimento.  



14. Solicitar à Camed ampliação da rede de credenciados em cidades de pequeno e médio porte, cobertura 
dos exames odontológicos especializados, cobertura dos exames hormonais e das consultas 
psicológicas. 

15. Solicitar ao BNB maior detalhamento das razões que contribuíram para redução do lucro líquido em 
2018, com impacto na distribuição da PLR aos empregados. 

16. Solicitar ao Banco que se abstenha de condicionar a liberação do funcionário ao fato de haver uma 
lotação mínima na agência; pois isto impede o crescimento profissional e anseios do trabalhador. 

17. Solicitar do Banco a incluisão nos exames periódicos a mensuração do quantitativo hormonal para 
colegas acima de 35 anos de idade (como o exame de testosterona, progesterona e estrogênio). 

18. Solicitar a participação de representação da AFBNB nos fóruns de gestão do BNB. 
19. Solicitar ao Banco que apresente dados estatísticos da saúde funcional, quantitativo de afastados e os 

motivos dos afastamentos médicos, bem como ações de acompanhamento tomadas pelo Banco, com 
base em exames, atestados e relatórios ocupacionais do BNB e Camed. 

 

Moções  

Moção de aplauso 

Os representantes dos funcionários do BNB reunidos por ocasião da 55ª Reunião do Conselho de 
Representantes realizada nos dias 4, 5 e 6 de abril de 2019, em Fortaleza, aplaudem a Associação pela brilhante 
iniciativa de realização da audiência pública em co parceria com entidades representativas da região Nordeste 
presentes na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. 

 

Moções de repúdio  

Os representantes dos funcionários do BNB reunidos por ocasião da 55ª Reunião do Conselho de 
Representantes realizada nos dias 4, 5 e 6 de abril de 2019, em Fortaleza, repudiam veementemente a PEC da 
reforma previdenciária que enseja prejuízos para a maioria da população brasileira. 

 

Moção de repúdio  

A 55ª Reunião do Conselho de Representantes da AFBNB repudia a prisão do ex-presidente Lula que foi 
condenado sem provas em um julgamento viciado. Consideramos esse encarceramento injusto tendo como 
objetivo retirar Lula da disputa presidencial, procurando calar a maior liderança popular dos trabalhadores e 
trabalhadoras e do povo brasileiro. A prisão de Lula representa um desrespeito à nossa Constituição e é um 
ataque aos trabalhadores, transformando o Lula em um preso político. Lutar pela liberdade de Lula é, nesse 
contexto, lutar pela democracia e pela soberania do nosso país. 

 

 

 


