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A conjuntura de crise estrutural 
do sistema capitalista, que já vem de 
algum tempo, ganhou maior impulso 
com o cenário de pandemia pelo Co-
ronavírus (Covid-19).

A crise sanitária que assola o mun-
do está expondo a incapadidade dos 
Estados de fazer frente ao problema 
exatamente por conta do modelo de 
desinvestimento social como parte 
da política de Estado mínimo que 
vem sendo levado a efeito. 

O período levanta novos desafios 
e exige redirecionamento para os 
governos em todas as esferas, bem 
como para as lutas dos trabalhadores, 
no sentido de se estabelcer uma nova 
ordem. 

A Covid 19, segundo analistas, 
marca um novo momento no século 
XXI. Trata-se de um fenômeno jamais 
enfrentado nos últimos cem anos, 
requer aprendizados em todos os 
stores e de atuação na luta por mais 
direitos e dignidade. As entidades 
dos trabalhadores não podem ficar 
de fora desse contexto. Agir é preciso!

Para fazer frente a uma circunstân-
cia tão adversa como a atual, a AFBNB 
segue firme intensificando sua ação, 
otimizando planos, estratégias, mas 

claro sem perder...de vista a luta his-
tórica em  defesa dos trabalhadores e 
do próprio BNB, marca registrada da 
história da entidade ao longo de 34 
anos. 

  Decisões tiveram de ser toma-
das para manter o funcionamento 
das suas atividades e novas estraté-
gias estão sendo discutidas para que 
as ações de mobilização e o diálogo 
com a base não percam seu ritmo ha-
bital. 

Dessa maneira, a realização do 
teletrabalho surge como ferramenta 
tempestiva e alternativa para a ma-
nutenção das ações e demais enca-
minhamentos. A AFBNB continua 
divulgando seus materiais de comu-
nicação e inovando em maneiras de 
se comunicar com a base e a socieda-
de em geral, como o Programa Nos-
sa Voz, transmitido quinzenalmente 
pela página do facebook da Associa-
ção. 

Você confere, nessa edição, o que 
tem sido realizado durante esse pe-
ríodo de pandemia  e o resultado do 
trabalho de diálogo da Associação. 

  
                     Boa leitura!

EDITORIAL

Crise sanitária: tempo de 
novos desafios para as 
lutas dos trabalhadores

Expediente

Jornal da Associação dos 
Funcionários do Banco do 
Nordeste do Brasil (AFBNB)
www.afbnb.com.br | E-mail: 
comunicacao@afbnb.com.br |  
Rua Nossa Senhora dos Remédios, 
85 CEP 60020-120, Benfica, Fortaleza 
- CE | Tel. (85) 3255.7000 | Jornalistas 
Responsáveis: Renata Soares (01193JP) 
e Alan Dantas (3020JP) -  
Diretoria (Triênio 2020 - 2022)
Gestão História e Autonomia 
para lutar: AFBNB em ação, 
sempre!
Diretora Presidenta: Rita Josina Feitosa 
da Silva - Dir. de Organização e Finanças: 
Francisco de Assis Silva de Araújo - Dir. 
deAções Institucionais: José Frota 
de Medeiros  - Dir. de Comunicação 
e Cultura: Dorisval de Lima - Dir. de 
Formação Política: Waldenir Sidney 
Fagundes Britto - Dir. de Assuntos 
Jurídicos: Jeane Pereira Marques dos 
Santos - Dir. de Previdência e Saúde: 
José Carlos Aragão Cabral - Dir. Regional 
PE/PB/AL: Edilson Rodrigues dos Santos 
- Dir. Regional CE/RN: Francisco Ribeiro 
de Lima (Chicão) - Dir. Regional BA/SE: 
Antônio de Pádua Galindo Primo - 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: Tércio Sobral 
Cavalcante Leite -
Secretário: José do Egito Vasconcelos - 
Conselheiros suplentes: Pedro Antônio 
da Rocha, Gildomar Nepomuceno 
Marinho e Socorro Ferraz. 

AFBNB REALIZA REUNIÕES VIRTUAIS DE SUA DIRETORIA
     Com a situação de pandemia, a 
AFBNB encontra novas formas de realizar 
suas ações e encaminhar seu planeja-
mento . No dia 17 de abril, a Associação 
realizou a primeira reunião virtual de 
sua diretoria. Foi realizada uma segun-
da reunião no dia 12 de maio. Na pauta 
dos encontros as novas atividades e as 
linhas de atuação futuras em meio ao 
cenário de crise sanitára. As reuniões 
virtuais da diretoria acontecem a cada 
15 dias .
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PANDEMIA: EM MEIO AO SURTO DA COVID 19 A 
AFBNB SEGUE ATUANTE EM DEFESA DOS  TRABALHADORES  

Associação traçou uma ampla estratégia para dar continuidade às suas 
atividades, que se mantém intensificadas diante do contexto de crise sani-
tára e com novas ações sendo planejadas a cada semana. 

ENCONTRO COM O PRESIDENTE 
DO BNB

 No dia 18 de março, a AFBNB se reuniu com o Presi-
dente do BNB, Romildo Rolim, para apresentar demandas dos 
associados. Pela Associação participaram a diretora-presi-
dente, Rita Josina Feitosa, e os diretores Assis Araújo e Doris-
val de Lima.
 A Associação buscou o diálogo com o Banco no in-
tuito de solicitar a adoção de medidas que favoreçam a pre-
venção ao Coronavírus nas dependências do Banco e apre-
sentou demandas de associados com relação ao assunto. 
Entre elas, sugestões enviadas por um grupo de técnicos de 
campo e agentes de desenvolvimento que foi bem recebida 
pelo gestor do Banco, tendo ele se comprometido em apre-
ciar juntamente aos superintendentes das áreas. Os diretores 
da AFBNB sugeriram medidas para evitar aglomerados nas 
agências, a exemplo da distribuição de senhas e controle da 
quantidade de pessoas no ingresso às unidades e alternati-
vas às datas de vencimento de boletos.
 Outra demanda apresenta pela AFBNB foi com 
relação aos compromissos financeiros dos trabalhadores da 
ativa e aposentados do BNB, como a suspensão do CDC e 
antecipação da PLR, cobradas pela AFBNB anteriormente por 
ofício.

ENVIO DE OFÍCIO 
AO PARLAMENTO

A AFBNB encaminhou ofício, em 21 
de março, a autoridades solicitando 
intervenção no sentido de fechar as 
agências bancárias em todo o território 
nacional. O documento foi enviado 
aos presidentes da Câmara Federal, Ro-
drigo Maia; do Senado, Davi Alcoum-
bre; ao Procurador Geral do Trabalho, 
Ministro Alberto Bastos Balazeiro; aos 
presidentes das Assembleias e das Con-
federações de Trabalhadores do Ramo 
Financeiro. A Associação considera que 
medidas paliativas são insuficientes no 
atual cenário de tentativa de contenção 
à disseminação do COVID 19.

FECHAMENTO DA  SEDE E
TELETRABALHO

 Como forma de prevenir a dis-
seminação da doença e proteger direto-
res e  sua equipe de assessores a AFBNB 
decidiu suspender as atividades a par-
tir de sua sede, passando a relizar suas 
ações por teletrabalho. 
 A partir de então todas as de-
mandas devem ser encaminhadas para 
os emails institucionais afbnb@afbnb.
com.br e comunicacao@afbnb.com.br. 
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PROGRAMA VIRTUAL NOSSA VOZ 
 Quinzenalemente a AFBNB realiza na 
sua página no facebook o programa NOSSA 
VOZ, um bate papo sobre as ações da enti-
dade e análise da conjuntura e como ela afeta 
vida dos trabalhadores de todas as categorias. 
 No dia 31 de março, o programa con-
tou com a participação do professor de Econo-
mia Ecológica da Universidade Federal do 
Ceará (UFC), Fabio Sobral, e com o Diretor de 
Comunicação e Cultura da Associação, Doris-
val de Lima. Os temas debatidos no programa 
foram Bancos públicos, sistema financeiro e 
a situação de crise sanitária trazida pela pan-
demia do Coronavírus e que tem provocado 
profundos debates sobre a continuidade do 
atual sistema socio-econômico e politico.
Já no dia 14 de abril a abordagem virtual con-
tou com a participação de Eloy Natan, Presi-
dente do Sindicato dos Bancários do Maranhão 
(funcionário da CAIXA) e Dorisval de Lima, Diretor 
de Comunicação e Cultura da Associação . Em 
12 de maio participou do programa o econo-
mista e professor da PUC SP, Ladislau Dowbor.
 Durante os debates ainda são destaca-
dos o papel dos Bancos Públicos diante da crise 
sanitária, propostas de nacionalização de en-
tes do sistema financeiro, além do próprio fu-
turo do sistema enquanto modelo econômi-
co no período pós-pandemia. O NV acontece 
sempre às terça-feiras, às 17h. 

ENTREVISTA RÁDIO O POVO/CBN
 No dia 27 de abril, a Diretora Presidente 
da Associação, Rita Josina Feitosa, falou à Rádio 
O Povo/CBN de Fortaleza, no programa O Povo 
Economia, apresentado pela jornalista Neila 
Fontenele. 
 A pauta da entrevista girou em torno 
das possíveis nomeações para o BNB no con-
texto da distribuição de cargos da adminis-
tração pública encampadas pelo atual Governo 
Federal. Na ocasião, Rita defendeu a continui-
dade do atual modelo de trabalho no Banco e 
a valorização de seus trabalhadores, tendo em 

vista os bons resultados dos últimos períodos.  
Também reforçou que o BNB não deve ser vítima  
de barganhas políticas de qualquer ordem. 
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VITÓRIA DO TRABALHADORES: 

MP 905/19 CADUCA NO SENADO
Após forte pressão da sociedade civil e das várias entidades representati-
vas, além dos parlamentares da oposição, a MP do Contrato Verde e Ama-
relo caducou, o que não significa que novos ataques não estejam sendo 
preparados contra a classe trabalhadora. Foi o que destacou a AFBNB em 
nota.  Confira: 

 Após muita pressão das 
entidades de representação dos 
trabalhadores (centrais sindicais e 
entidades vinculadas, associações, 
partidos de oposição e demais 
instituições dos dos diversos seg-
mentos e categorias engajadas na 
luta) a classe trabalhadora obteve 
uma importante vitória: a Medi-
da Provisória 905/2019 – contrato 
Verde e Amarelo – não foi aprecia-
da e assim foi revogada por decur-
so de prazo, haja vista a vigência da 
mesma ter encerrado no última dia 
20 de abril. A matéria se encontra-
va no Senado após aprovação por 
maioria de deputados, subordina-
dos ao governo, pela Câmara Fed-
eral na semana passada.
 Desde a edição da MP em 
novembro de 2019 a AFBNB se 
manteve firme, na linha de frente 
na luta pela não aprovação da 
matéria, alinhada com o movimen-
to social e sindical e os próprios 
trabalhadores. Por diversas vezes 
publicou matérias alertando para 
os riscos da MP que aprofunda as 
maldades decorrentes da Reforma 
Trabalhista aprovada durante o 
governo golpista de Michel Temer 
e agravada pelo quadro de crise 
sanitária que assola o Brasil e todo 
o mundo.
 O momento é de comemo-
ração, pois representa uma vitória 
para os trabalhadores e conse-
quentemente uma derrota para o 

governo. No entanto, a 
atenção deverá ser re-
dobrada e a luta deve 
continuar. O gover-
no já cogita a edição 
de uma nova MP no 
mesmo sentido, ten-
do como subterfúgio 
para tal, a manobra que 
usou “no apagar das 
luzes” de revogação da 
MP 905, incontestavel-
mente para não admitir 
a derrota. Na realidade a 
matéria não estava ofi-
cialmente na pauta para 
ser apreciada, como de 
fato ocorreu, haja vista a sessão ter 
sido suspensa, o que caracteriza 
prejuízo da mesma por decurso de 
prazo. Coletivos de juristas alertam, 
no entanto, que uma nova propos-
ta do Governo no mesmo senti-
do violará o Artigo 62, parágrafo 
10 da Constituição Federal: “§ 10. 
É vedada a reedição, na mesma 
sessão legislativa, de medida pro-
visória que tenha sido rejeitada 
ou que tenha perdido sua eficácia 
por decurso de prazo. ” Assim, caso 
haja tal iniciativa estarão atentos 
e atuarão no sentido de que não 
tenha andamento, prevalecendo 
o que determina a Carta Magna 
vigente no País. Diante disso, cabe 
aos trabalhadores se manterem 
vigilantes, coesos, determinados e 
alinhados às suas entidades nesta 

empreitada.
 Portanto, a partir de ago-
ra os trabalhadores de todo o país 
devem se manter vigilantes e infor-
mados sobre as pautas em trami-
tação no Congresso. A vitória par-
cial revela a força de mobilização e 
pressão da bancada oposicionista 
nas casas legislativas, mas cada 
um e cada uma deve fazer a sua 
parte para barrar o rolo compres-
sor que intenta contra todos os 
trabalhadores do País nesse mo-
mento.

A AFBNB reafirma seu comprom-
isso e dever nesta luta. É preciso 
estar atento e forte!

Gestão História e Autonomia 
para lutar – a AFBNB em ação 
sempre
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POR RESPEITO AO BNB E SUA TRAJETÓRIA EM 
PROL DO DESENVOLVIMENTO
Os atuais acordos do governo  com parlamentares do chamado “centrão” 
podem ser um péssimo negócio para o BNB e o seu papel pelo desenvolvi-
mento do Nordeste. Em meio às disputas políticas, a AFBNB destaca que o 
Banco merece respeito e não pode ser vítima  do jogo político-partidário. 

BNB NÃO  É MOEDA DE TROCA

Instituições devem ser preser-
vadas e fortalecidas! O Banco 
do Nordeste do Brasil (BNB) não 

é moeda de troca! É sim, um Banco 
de Desenvolvimento que historica-
mente tem cumprido seu papel e 
assim prestado serviços relevantes 
à sociedade, pelas mãos de homens 
e mulheres que, 
comprometidos, não 
medem esforços 
para o cumprimento 
de tão nobre ofício.
 Mas, lamen-
tavelmente não é 
sob essa ótica que 
os agentes da velha 
política se pautam 
quando a matéria 
é reconhecimento, 
respeito e valori-
zação a esse históri-
co. Vez em quando, em alguma 
situação de crise que se apresente, 
os poderosos de plantão – vazios 
de saídas sustentáveis e de políticas 
públicas equilibradas – se valem da 
velha prática nada republicana do 
“toma-lá-da-cá” e utilizam as insti-
tuições como peça de barganha 
para seus interesses mais mes-
quinhos. E isto tem sido recor-
rente em todas as conjunturas, in-
dependente da época, governo e 
segmento que esteja no comando 
do país. Também não é de hoje que 
a AFBNB manifesta contraponto a 
tal comportamento absurdo, por 

isto mesmo reprovável.
 Há tempos que a Asso-
ciação, por exemplo, preconiza que 
o BNB não é moeda de troca! E não 
é mesmo! É uma instituição séria, 
eficiente e eficaz em sua missão 
desenvolvimentista que, como 
outros bancos públicos, faz o dif-

erencial na economia e na vida de 
pessoas, sobretudo em momentos 
difíceis, enquanto o setor privado, 
por outro lado, se fecha em si e se 
preocupa apenas em como manter 
seus lucros estratosféricos.
 Em que pese a realidade de 
resultados positivos e inovadores, 
paradoxalmente está sendo pau-
tado mais uma vez na imprensa 
nacional em matérias que dão con-
ta de rifa nas direções de algumas 
instituições – entre elas o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, o Dnocs, além do próprio 
Banco – em um arranjo rebaixa-

do para premiar partidos políticos 
como base de sustentação do 
governo no âmbito do Congresso 
Nacional. Tal atitude é um desres-
peito ao Banco e à sua história de 
mais de 68 anos a serviço do desen-
volvimento, aos trabalhadores, à 
região em que atua e ao povo.

 A AFBNB repudia 
a atitude em qualquer 
momento, sobretudo no 
atual, em que o país e o 
mundo enfrentam uma 
situação de calamidade 
pública, de crise sani-
tária, em decorrência de 
uma pandemia que está 
dizimando a população 
e achatando a economia, 
com desafios urgentes 
para superação nas es-
feras municipal, estadual 

e nacional; na economia, na saúde 
e nas relações sociais.
 Definitivamente, concha-
vos dessa natureza em nada con-
tribuem para o país. No mesmo 
sentido, em nada contribuem para 
o fortalecimento institucional. Mui-
to pelo contrário, só geram 
instabilidade, incerteza e 
situação de vulnerabilidade 
quanto ao momento em que a insti-
tuição passa, quando está levando 
a efeito o seu trabalho e trilhando 
a contento no cumprimento da 
missão para a qual foi constituída. 
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REFLEXÕES SOBRE O 1º DE MAIO 
1º DE MAIO E PANDEMIA – UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA! 
*Por Assis Araújo – (Diretor de Or-
ganização e Finanças da AFBNB)

O primeiro de maio sempre foi 
uma data importante para a classe 
trabalhadora, porque para além de 
um feriado ele expressa a força dos 
trabalhadores e sua luta em defe-
sa dos seus direitos e de melhores 
condições de vida. É também um 
dia especial de denúncia dos abu-
sos do capitalismo na sua trajetória 
destrutiva da existência: dos seres 
humanos enquanto gente, e da 
própria natureza na eliminação dos 
seus recursos naturais.
 Este primeiro de maio de 
2020 é bem diferente na medida 
que os trabalhadores não sairão 
às ruas pra denunciar e reivindi-
car, e os capitalistas não farão suas 
hipócritas propagandas enganosas 
ao sugerirem uma igualdade nos 
esforços de produção (colaboração) 
e uma justiça na repartição dos re-
sultados (lucros). A pandemia pôs os 
pingos nos is, ou melhor, a pandemia 
do coronavírus revelou a quem não 
conseguia enxergar o engôdo do 
sistema capitalista que a todos ludib-
riava e enganava.
 O desespero da classe pa-
tronal, para levar os trabalhadores 
às unidades de produção, mostra na 

realidade quem produz riqueza, quem 
gera o excedente o qual é subtraído 
do conjunto dos seres humanos e ca-
nalizado para uma minoria, manipu-
ladora dos meios de comunicação, 
da classe política, jurídica e dos Esta-
dos Nacionais.
 De fato, não obstante toda 
a riqueza acumulada, o mundo 
capitalista não foi capaz de evitar 
centenas de milhares de morte pela 
covid-19, e nem poderia porque sua 
preocupação sempre foi e será o lu-
cro, acima da vida e da preservação 
do Planeta.
  Quando surgiram os pri-
meiros casos da doença por que este 
mundo “eficaz” não se voltou a ajudar 
na origem? Por acaso faltavam recur-
sos? Quando na Itália desembarcou 
não seria mais um alerta da tragédia 
anunciada? A incapacidade se mos-
tra mais absurda e reveladora da 
fragilidade do Capitalismo ao fazer 
dezenas de
milhares de mortos nos Estados Uni-
dos em poucos dias! Lamentamos 
todas as mortes e achamos que 
o caminho poderia ter sido 
outro, não fora a estupidez 
dos encaminhamentos gover-
namentais.
  Uma or ientação 
pol í t ica  adequada mostra que 

é possível salvar muitas vidas. Con-
statamos isso no caso da Ar-
gentina, da Venezuela, de Cuba, de 
Portugal, da própria China, etc,. No 
caso do Brasil, não é difícil verificar 
que além da pandemia temos um 
problema grave que é a posição do 
Governo Federal quanto às orientações 
da OMS, dos infectologistas, enfim, do 
pensamento geral sobre a impre-
scindibilidade do isolamento social, 
etc.
 Assim, é urgente o desper-
tar da classe trabalhadora para a 
travessia difícil da pandemia, com 
isolamento social, uso do álcool gel, 
máscaras, distanciamento, etc,; e  
forjar uma nova forma de existência, 
cujo deus mercado, não tenha mais 
domínio; mas sim, uma sociedade 
fraterna, amiga, capaz de pensar 
conjuntamente, de ter a vida de cada 
ser humano como seu objeto, com 
distribuição de renda, de terras, que 
a pobreza seja anormal e coisa do 
capitalismo, de antigamente, do 
tempo dos homens cruéis, tipo 
Bolsonaro, aquele do Brasil!

Fora Bolsonaro!

Viva o 1º de Maio – Dia de luta da 
classe trabalhadora

DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR. TRABALHADORES DO MUNDO, UNI-VOS!
 No Brasil e no mundo, o 1° 
de maio deste ano tem uma luta 
maior: a defesa incondicional da 
vida! A presente situação de crise 
sanitária exposta pela pandemia 
do coronavírus tem feito nações 
e indivíduos mudarem hábitos, 
rotinas e costumes. Tal realidade 
denuncia a fragilidade da vida em 
sociedade, dos sistemas de saúde 
em todo o mundo, não só nos 

países de economia dependente, 
mas também nos considerados cen-
trais da economia do planeta.
 No mesmo sentido, pôs 
por terra o discurso vazio e insus-
tentável, por isso mesmo su-
perado, dos governos e agentes do 
mercado, que adotam a política 
de “estado mínimo” (para a classe 
trabalhadora) que reduz a capaci-
dade de gerar investimentos soci-

ais, como modelo de salvação da 
lavoura. Não obstante as drásticas 
consequências, impõe  também 
uma oportunidade de reflexão 
sobre os modos de vida, de pro-
dução, das relações no ‘mundo do 
trabalho’ e de um “olhar humano 
sobre o ser humano”.
 Não diferente do mundo, o 
quadro de pandemia aprofunda no 
caso do Brasil o quão fundamen-
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REFLEXÕES SOBRE O 1º DE MAIO 
1º DE MAIO: UMA DATA PARA REAFIRMAR AS BANDEIRAS IMEDIATAS E HISTÓRICAS DA 
CLASSE TRABALHADORA

*Por Dorisval de Lima – Dire-
tor de Comunicação e Cultura 
da AFBNB

A classe trabalhadora do mun-
do todo está em festa neste 1º 
de maio. Trata-se do seu dia  es-
pecial, dedicado às suas lutas, 
à sua  organização e às suas 
mobilizações por direitos tra-
balhistas, conquistas sociais, ig-
ualdade, justiça social, por um 
mundo melhor…
 Historicamente este tem 
sido o formato de comemoração 
desde que a data foi instituída  
como tal, a qual remonta ao ano de 
1886, quando cerca de 350.000 
trabalhadores organizaram 
uma greve nos Estados Unidos 
da América, tendo como epi-
centro a cidade de Chicago, 
por melhorias nas condições 
de trabalho, principalmente 
pela redução da jornada de tra-
balho, que na época era 17 hora 
diárias. O movimento foi covar-

de e brutalmente reprimido, 
tendo sido vários trabalhadores 
presos e assassinados.
 As adversidades im-
postas pelo ‘mundo do tra-
balho’ – exploração, subtração 
de direitos, adoecimento, de-
missões, salários aviltantes, 
precarização, dentre outras 
mazelas que denunciam as 
condições desumanas a que os 
trabalhadores são submetidos, 
para assegurar os lucros dos 
que lhes compram a força de 
trabalho, movimentar a econo-
mia,  para  construir  a riqueza 
enfim – sem dúvida levam a 
uma leitura de que não há mo-
tivo para comemoração.  No 
entanto, ao considerar a essên-
cia, a base histórica, bem como 
a natureza pedagógica deste 
dia, os trabalhadores têm mui-
to a se manifestar, sim!
 Mais do que nunca,  em 
que pese a conjuntura de crise 
sanitária por conta da pan-

demia do coronavírus, na qual 
inclusive, por ser a maior víti-
ma, a classe trabalhadora de 
todo o mundo precisa se unir, 
fortalecer sua organização e 
suas formas de lutas. É coer-
ente, assim, fortalecer as suas 
entidades de representação e 
de maneira determinada reafir-
mar  as suas bandeiras imedia-
tas: melhor condição e jornada 
de trabalho, melhoria salarial, 
saúde, previdência, isonomia, 
etc; bem como as suas ban-
deiras históricas: superação 
do sistema de exploração, da 
dominação, da concentração da 
riqueza, da miséria enfim; e pela 
construção de uma nova or-
dem mundial, sem explorados 
nem exploradores, equânime, 
com igualdade e justiça social.

Viva o 1º de Maio!  Dia mun-
dial da classe trabalhadora!

tal são os órgãos e os servidores 
públicos, bem como todo o con-
junto da trabalhadora! Isto porque 
apresenta sem deixar qualquer 
dúvida, desmistificando velhos 
chavões, quem de fato movimenta 
a economia, quem faz a roda girar, 
quem constrói a riqueza e quem é 
explorado. Não é investidor, não é 
banqueiro, não é burocrata; são os 
trabalhadores! Seja na área de tec-
nologia, desenvolvendo em tempo 
recorde o sistema para pagamento 
do auxílio emergencial; nos bancos 
públicos, efetuando o pagamento; 
nos supermercados; nas estradas, 

transportando mercadorias; no 
campo, produzindo alimentos; na 
limpeza das cidades; na entrega 
de encomendas; nos balcões das 
farmácias; nos serviços de saúde – 
da limpeza ao trabalho nas UTIs.
 É nesse contexto de isola-
mento físico, insegurança e crises 
– sanitária, econômica e política 
– que celebramos o dia do tra-
balhador. Independente da aus-
ência de manifestações sociais, o 
dia de hoje mantém mais do que 
nunca a sua importância simbólica 
e concreta. O maior legado para as 
relações de trabalho que podería-

mos esperar desse momento que 
enfrentamos talvez seja que todos 
os trabalhadores se reconheçam 
como tal e que, como categoria, 
se organizem e reivindiquem res-
peito, valorização e condições de 
trabalho e de remuneração dignas!
 A todos os trabalhadores, 
em especial os que fazem o Ban-
co do Nordeste do Brasil, a nossa 
gratidão e respeito, hoje e sempre!

Gestão História e Autonomia 
para lutar: a AFBNB em ação 
sempre!
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AFBNB EM AÇÃO!

ASSOCIAÇÃO REITERA DEMANDAS EM REUNIÃO VIRTUAL COM 
DIREÇÃO DO BNB

Dando continuidade à linha 
de ação adotada desde 
a instalação do quadro 
de pandemia do Coro-

navírus (Covid-19), a AFBNB mais 
uma vez manteve interlocução 
com a direção do Banco do Nord-
este do Brasil(BNB). As incursões 
vêm sendo adotadas também Jun-
to às entidades coligadas – Camed 
e Capef – e também a outras insti-
tuições/instâncias, sempre no in-
tuito de apresentar demandas dos 
associados.
 Assim, na última segun-
da-feira (18), ocorreu uma reunião 
por meio virtual entre as duas 
partes. Pela AFBNB participaram 
a diretora-presidente Rita Josina, 
e os diretores Dorisval de Lima e 
Waldenir Britto; pelo BNB, o Presi-
dente Romildo Rolim, o diretor de 
administração Cláudio Freire e o 
chefe de gabinete da presidência, 
José Andrade. Na pauta, os pontos 
do ofício enviado no último dia 14, 
no qual a AFBNB reivindica, dentre 
outras questões , a padronização 
de procedimentos no enfrentam-
ento à COVID-19.
 De acordo com os gestores 
do Banco, há um Protocolo de Con-
tingência Covid-19 e os episódios 
pontuais de unidades ou fun-
cionários infectados estão sendo 
acompanhados caso a caso. O BNB 
informou que está seguindo orien-
tação da Fenaban e da Instrução 
Normativa 21 do Ministério da 
Economia – que estabelece orien-
tações aos órgãos e entidades do 
Sistema de Pessoal Civil da Admin-
istração Pública Federal quanto às 
medidas de proteção para enfren-

tamento da emergência de saúde 
pública de importância interna-
cional decorrente do coronavírus 
(COVID-19). Informou também so-
bre a segunda remessa de máscara 
para as unidades.
 Sobre as medidas de 
saúde, tanto na prevenção quan-
to no acompanhamento de casos 
suspeitos, o Banco destacou os 
programas “Telemedicina”, “Mexa-
se”, “De bem com você mesmo” e 
o acompanhamento psicológico 
disponibilizados pela Camed; in-
formou que há cobertura via Caixa 
Médica em casos de Covid e que 
a vacinação contra H1N1 foi pro-
rrogada por mais uma semana, 
sendo que não mais nas unidade 
do Banco, sim em clinicas creden-
ciadas para o referido serviço.
 Os gestores da instituição 
reiteraram que, para os tra-
balhadores que se encontram 
em grupo de risco, a orientação 
é por medidas como teletrabalho 
ou férias antecipadas.
 A AFBNB pautou também a 
informação divulgada essa semana 
na imprensa de que a empresa Ica-
tu Seguros assumirá a operação de 
seguros de vida e previdência do 
BNB, após vencer concorrência, ao 
que o Banco informou tratar-se de 
balcão de seguros e que isso não 
interfere na política de demanda 
diferenciada, política adotada nos 
atendimentos a procedimentos 
que não estão contemplados no 
rol da ANS.
 Quanto às questões de 
caráter financeiro, bastante de-
mandadas pelos associados e que 
recorrentemente tem sido en-

caminhadas, o Banco informou a 
antecipação de tíquetes e a sus-
pensão da cobrança de parcelas de 
empréstimos CDC e férias, mas des-
cartou a antecipação de salários. 
Especificamente no que se refere 
à EAP, informou que o Conselho 
Deliberativo da Capef analisará 
as demandas encaminhadas 
pela AFBNB, em ofício enviado no 
último dia 11.
 Questionados sobre pre-
visão de contratação de novos tra-
balhadores, o Banco informou que 
vai chamar nos próximos dias seis 
aprovados em concurso para com-
pletar o quadro, hoje em 6918 fun-
cionários.
 Os dirigentes da AFBNB 
reafirmaram a luta da entidade 
em defesa dos trabalhadores e 
pelo fortalecimento do Banco, 
com a ênfase de que sua ação está 
sendo intensificada, sobretudo e 
apesar da situação pandemia. A 
Associação segue acompanhando 
projetos e medidas que podem 
impactar no BNB, em interocução 
permanente junto ao parlamento 
e demais instâncias envolvidas, no 
sentido de fazer contraponto ao 
que avalia ser desfavorável e de 
fazer valer o que agrega positi-
vamente, em cumprimento à sua 
missão.

AFBNB ao lado dos 
trabalhadores!

Gestão História e Autonomia 
para lutar – a AFBNB em ação 
sempre.
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AFBNB SOLICITA AO BANCO PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO ENFRENTA-
MENTO À COVID-19
No dia 14 de maio, a AFBNB encaminhou novo ofício ao presidente do Banco do Nordeste do Brasil, alertando 
para a necessidade de uniformização de procedimentos no Banco e de atitudes concretas e preventivas para 
os trabalhadores mais vulneráveis – com mais de 60 anos ou com comorbidades.

 Senhor Presidente,

 A Associação dos Funcionários do BNB (AFBNB) tem se dirigido ao Banco sistematicamente para apresentar 
demandas dos seus associados desde o início da crise decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19) conforme 
decretado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Assim tem procedido, de forma presencial e por meio de doc-
umentos, no sentido de fazer proposições tanto sob os diversos aspectos que dizem respeito aos trabalhadores e à 
própria instituição (relações e condições de trabalho, medidas protetivas e preventivas), além de outros aspectos em 
defesa da classe e pelo fortalecimento da ação do BNB.
 Não obstante os procedimentos que já vêm sendo adotados, muitos dos quais estabelecidos como resulta-
do dessa interlocução, consideramos prudente, por isso mesmo necessário, formular o presente documento com 
um conjunto de elementos com vista à uniformização de procedimentos no Banco quanto à questão, considerando 
os relatos dos trabalhadores em diversas unidades.
 Assim, mesmo considerando que muitas das proposições já estejam  contempladas nas medidas adotadas, 
pedimos vênia para expor, uma vez que o intuito é que seja estabelecido um tipo de protocolo neste sentido, diante 
das ocorrências nesse período, bem como da realidade com a incidência de casos diagnosticados em funcionários 
que se encontram no ambiente de trabalho:

1. Estabelecimento das medidas recomendáveis pela Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto à proteção aos 
trabalhadores, observando os grupos considerados de maior risco, como a idade superior a 60 anos, comorbidade, 
problemas pré-existentes na saúde etc.;

2. Adoção de medidas que forem de competência interna ao Banco no sentido de reduzir aglomeração, tanto dire-
cionado aos funcionários, quanto aos clientes, a exemplo do teletrabalho e da flexibilização de horário de expedi-
ente, de modo a manter o menor número possível de funcionário no ambiente de trabalho no mesmo período;

3. Permanência dos funcionários que se encontram em teletrabalho nesta condição até que a situação de pandemia 
seja considerada fora de risco pelas autoridades da área;

4. Realização dos serviços de desinfecção nas unidades em que haja casos de Covid-19, com o imediato afastamento 
dos funcionários e a consequente aplicação do exame para aferição de possíveis incidências, considerando para tan-
to, o conjunto dos trabalhadores da unidade (funcionários do banco, terceirizados, vigilantes etc.);

5. Aplicação dos serviços de testagem para todos os funcionários que se encontram na linha de frente dos serviços 
do Banco, nas unidades de trabalho, no sentido de se ter diagnóstico precoce, evitando maior contaminação, bem 
como o agravamento de eventuais situações;

6. Adoção dos procedimentos para fins de inclusão dos casos ocorridos com funcionários que se encontram no am-
biente do Banco como “acidente de trabalho”, haja vista a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que tipifica a 
Covid-19 como doença ocupacional;

7. Acompanhamento psicossocial aos trabalhadores em cujas unidades haja casos de Covid-19 no sentido de apoiar 
o funcionamento dos protocolos e procedimentos e trabalhar os aspectos emocionais e comportamentais que im-
pactam o bom clima organizacional.

 Para a AFBNB, assim como para o conjunto dos trabalhadores, a prevenção é uma estratégica essencial di-
ante da delicada situação. Assim, a Associação formula e apresenta este documento no entendimento de que as-
sim está consolidando direcionamentos diante da sistematização das preocupações dos funcionários do Banco, em 
agregação ao que já está em andamento, sempre no sentido de juntos vencermos a pandemia e os desafios no cum-
primento da missão do BNB.
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MARGEM EAP – AFBNB SOLICITA MELHORIA NA 
POLÍTICA DE EMPRÉSTIMOS
Dentro da estratégia de minimizar os impactos financeiros da pandemia pelo 
coronavírus junto aos trabalhadores do Banco do Nordeste do Brasil – sejam 
eles da ativa ou aposentados – a AFBNB encaminhou, no último dia 11 de maio, 
ofício aos presidentes da Capef e do Conselho Deliberativo da Caixa de Previ-
dência solicitando melhorias na política de empréstimo, especificamente no 
que diz respeito à margem para o empréstimo assistencial a participante (EAP).

Senhor Presidente,

A AFBNB tem recebido demandas dos seus associados quanto à necessidade da melhoria 
da margem para o empréstimo assistencial a participante (EAP). As preocupações têm se in-
tensificado na presente conjuntura de crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, 
conforme decretado pela organização mundial da saúde (OMS) em meados do último mês de 
março.

Algumas reivindicações já foram objeto de ofício  direcionado às instâncias de governança da 
Caixa de Previdência, sobre as quais  já consta deliberação favorável, estando em execução;  
outras,  ainda em análise, acreditamos, a  exemplo da elevação do  percentual de  compro-
metimento da Capef para carteira (EAP) ao patamar facultado no estatuto (15%), hoje sendo 
praticado ao nível de 2%, demanda apresentada com base em estudo realizado por um par-
ticipante quanto à viabilidade.

Como Missão de descontinuar dando provimento às demandas dos seus representados, em 
particular no ambiente da Caixa de Previdência, a AFBNB ratifica as considerações manifesta-
das e agrega as seguintes, para as quais pede análise e consequente deferimento favorável:

1) compatibilidade do prazo para reembolso dos compromissos de modo a assegurar o per-
centual máximo de comprometimento mensal da renda ou benefício, conforme o caso;

2) estabelecimento do salário percebido do BNB para os funcionários que já estejam elegíveis 
para o INSS, mas que ainda não constituíram o respectivo benefício, para efeito de   cálculo da 
margem para o EAP.

O parâmetro atual para estes casos é a verba projetada como renda previdenciária da Capef, 
não sendo exagero constatar que isto torna impraticável à realização,   uma vez que a referi-
da verba é bem aquém do salário do BNB, além de ser contraditório pelo fato de ainda não 
ser real, bem como por ser também incompatível com a  forma que o próprio BNB pratica em 
relação a esse público quanto ao CDC.

Certos de contarmos com a apreciação de nosso pleito, antecipadamente agradecemos.

Rita Josina Feitosa
Diretora-presidente da AFBNB


