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A Diretoria da AFBNB, no cumprimento de sua missão – que é a de defender os interesses 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 nordestino, prestar conta 
aos associados de suas ações compreendidas no período de janeiro a dezembro de 2008. 

 
> Janeiro 
 
  Visita agências do interior do CE, BA e PB, com o objetivo de promover uma maior interação entre a 
Associação e a base. 
  Participa do programa Nordeste Empreendedor, da TV Diário, do quadro de entrevistas “Perspectivas 2008”.  
  Cobra através de nota divulgada no site, o envio do Plano de Funções para as entidades representativas, visto 
que a data marcada pelo BNB foi até dia 20 de dezembro de 2007. O objetivo era analisar e promover uma possível 
manifestação relacionada ao documento, antes da rodada de negociação posterior, em 16 de janeiro. 
  Participa da primeira rodada de negociação do ano entre o Banco do Nordeste e as entidades representativas 
do funcionalismo – a 3ª da mesa permanente. Na pauta, assinatura do acordo coletivo, apresentação do Plano de 
Funções, implantação do ponto eletrônico, dentre outras questões. 
  Participa do Encontro dos Bancários do Maranhão através do diretor Wagner Fernandes. Na oportunidade o 
diretor reuniu-se com os funcionários do Banco do Nordeste que estavam presentes no evento para ouvi-los e falar 
sobre as ações da Associação.  
  Repudia através de nota divulgada no site, a instauração de um inquérito judicial por parte da Direção do BNB 
visando demitir por justa causa o funcionário Wagner Fernandes, que é delegado sindical da sua base e diretor da 
AFBNB. O processo alega que o funcionário é indisciplinado e atentou contra a “honra e a boa fama do empregador”. 
Por considerar essa medida antidemocrática e tendo em vista que Wagner é um atuante representante dos 
funcionários e ativista sindical, a Associação exigiu que o BNB revisse esta atitude. Luta contra demissões arbitrárias 
no Banco. 
  Lança um jornal Nossa Voz com o tema “Saúde e previdência: interesse de todos”. O jornal trouxe 
informações, sugestões e principais reclamações dos funcionários em relação a CAPEF e CAMED. 
  Reúne-se com o governador do Maranhão, Jackson Lago (PDT) para apresentar o projeto político-institucional 
da entidade e pedir apoio ao lançamento do livro “Por um Nordeste Melhor: – Proposta de Estratégias de 
Desenvolvimento Regional” em São Luis. O governador manifestou total apoio.  
  Discute a pesquisa “O BNB para um Nordeste melhor” com Conselho Técnico. A pauta envolveu as principais 
questões do documento como a situação de perigo e as estratégias para a defesa dos bancos oficiais, a construção do 
Estado Brasileiro e o fortalecimento do BNB. 
  Realiza o Planejamento Estratégico de 2008 da entidade. Na ocasião assistiram à palestra “Reforma Tributária 
e a Questão Regional”, com Adriano Sarquis, técnico do ETENE e membro do Conselho Técnico da Associação. 
 
> Fevereiro 
 
   Participa de reunião entre o BNB e as entidades representativas, para discutir os critérios de Promoção por 
merecimento e por tempo de serviço, previstos no Plano de Cargos e Remuneração (PCR), e as especificidades do 
Ponto Eletrônico. 
   Realiza eleição suplementar para representante. 
   Reúne-se com dirigentes do Sindicato dos Bancários do Piauí com o objetivo de promover uma maior 
interação entre a Associação e o Sindicato. 
   Realiza visitas às agências do interior de Alagoas com o objetivo foi promover maior aproximação com a base, 
expor as ações da Associação, seu projeto político-institucional e ouvir as demandas e expectativas dos funcionários. 
  O presidente da AFBNB foi um dos entrevistados do programa Vertical S/A, da TV O Povo, em Fortaleza. 
Medeiros falou sobre a agenda político-institucional que a Associação vem desenvolvendo junto à classe política e 
movimentos sociais em torno do fortalecimento do Banco do Nordeste e da construção de um plano nacional de 
desenvolvimento regional. O presidente falou ainda sobre a recriação da Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene), sobre o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), dentre outros assuntos. 
  Em continuidade a agenda político-institucional da AFBNB, o presidente José Frota de Medeiros esteve em 
Brasília. Solicita reuniões com os deputados José Pimentel, Eudes Xavier, José Guimarães, Chico Lopes, Pedro 
Eugênio, Marcelo de Castro e André Vargas. Na pauta de discussão com os parlamentares, o aumento do capital social 
do Banco do Nordeste; o Plano de Diretrizes Orçamentárias 2008; o fortalecimento do BNB, diante das ameaças de 
incorporação ao Banco do Brasil; o Projeto de Lei 343/2007, que prevê a reintegração dos funcionários demitidos do 
BNB no período de março de 1995 a fevereiro de 2003, dentre outros pontos. 
  Participa de ato pela redução da jornada de trabalho promovida pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) 
em conjunto com as demais centrais sindicais. 
 
 
 
 
 



> Março 
 

Participa do Encontro Estadual de Novos Bancários, em Fortaleza. O evento teve como principais objetivos 
discutir com os novos bancários a história do funcionamento do sistema financeiro, direitos dos trabalhadores, luta do 
sindicalismo no Brasil e informar sobre as negociações com os Bancos. Além disso, também foram eleitos os delegados 
que participaram do Encontro Regional de Novos Bancários, em Recife, nos dias 14 e 15 de março. 

Participa do encontro para assinatura do acordo coletivo 2007-2008. 
Participa de reunião entre as entidades representativas do funcionalismo para discutir a proposta do novo 

Plano de Funções em Comissão (PFC). 
Disponibiliza em seu site, as tabelas com os valores das funções do novo Plano de Funções em Comissões 

proposto pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para seus funcionários.  
Lança nota onde cobrou do Banco maior transparência e democracia na construção do novo Plano de Funções. 
Participa de uma audiência com o secretário de Articulação Regional do Governo do Estado de Pernambuco, 

Antônio Dourado. O objetivo foi apresentar a proposta do livro “Por um Nordeste Melhor - proposta de estratégias de 
desenvolvimento regional”, que deverá ser lançado em Pernambuco durante a segunda quinzena do mês de abril, na 
Assembléia Legislativa.. Também foi realizada visita a agência Recife-Centro e a CENOP-Recife. Na oportunidade, o 
presidente da Associação esteve na Sudene e na Associação dos Servidores, onde conversou sobre a importância de 
unir forças e mobilizar os órgãos para mudar o Nordeste. 

Participa do café da manhã da Bancada do Nordeste para planejar a atuação conjunta em 2008. Na ocasião, o 
presidente da entidade compôs a mesa de abertura e distribuiu, entre os parlamentares, um documento no qual 
aponta a necessidade de fortalecimento da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e dos demais 
organismos regionais, a exemplo do Banco do Nordeste (BNB). 

Reúne-se com o Diretor de Negócios do BNB, Paulo Sérgio Rebouças Ferraro. Os diretores da Associação 
fizeram a entrega das propostas da 32ª Reunião do Conselho de Representantes relacionadas à Área de Negócios e 
apresentaram proposta de financiamento de veículos para os funcionários. 

Participa de audiência com o vice-governador do Estado do Ceará, Francisco Pinheiro. Desenvolvimento 
regional, mobilização por um Nordeste melhor e um BNB forte, além das ações institucionais da Associação foram 
alguns dos assuntos discutidos na ocasião. 

Realiza a 33ª Reunião do Conselho de Representantes, em Recife (PE). O evento teve como tema “Modelo de 
financiamento regional e fortalecimento do BNB”, e reuniu cerca de 130 funcionários. Os palestrantes do encontro 
foram: o diretor Administrativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), Saumíneo da Silva 
Nascimento; a diretora da Consultoria Econômica e Planejamento (CEPLAN), economista e socióloga Tânia Bacelar de 
Araújo, e o doutorando em Economia e membro do Conselho Técnico da AFBNB, Atenágoras Oliveira Duarte. 
 
> Abril 

 
Divulga nota informando que os representantes da Associação votaram, durante a 33ª RCR, por unanimidade 

o desacordo com o "Ponto Eletrônico" e o "Banco de Horas" apresentado pelo BNB. A AFBNB ratificou que o ponto 
eletrônico deve ser implantado no sentido de coibir o assédio moral e a extrapolação da jornada de trabalho. 

Reafirma a elaboração do documento “O BNB por um Nordeste melhor” que apontará soluções, perspectivas e 
caminhos a seguir para um novo Banco.  

Participa da negociação da mesa permanente. Em relação ao Ponto eletrônico, Passivo Trabalhista e Plano de 
Funções, a Associação levou alguns pontos a serem discutidos com o Banco.  

Lança durante a 33ª RCR da AFBNB a Campanha “Quem faz o BNB merece respeito", com o objetivo de 
combater o assédio moral e o trabalho gratuito no BNB.  

Divulga nota em seu site condenando o aumento de taxas e tarifas bancárias. 
Divulga a nota Agente de Desenvolvimento: função indispensável. No documento a Associação criticou a 

maneira como o agente vem sendo desvalorizado ao longo do tempo pela Direção do Banco, o que tem gerado dúvidas 
quanto à sua manutenção e importância para uma atuação estratégica com foco no desenvolvimento.  

Disponibiliza em seu site, as tabelas com os valores das funções do novo Plano de Funções em Comissões 
proposto pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para seus funcionários.  

Lança nota onde cobra do Banco maior transparência e democracia na construção do novo Plano de Funções. 
Divulga a Carta de Recife, documento onde os representantes da Associação construíram durante a 33ª RCR. 

Além do fortalecimento dos organismos de desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste - a exemplo do BNB e do 
Banco da Amazônia -, a Carta de Recife também aponta para a construção de uma "Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional". O referido documento foi levado a público no dia 30 de abril, mesma data da sessão de 
instalação e posse do Conselho Deliberativo da SUDENE, em Maceió-AL. 

Esteve em Brasília para tratar do Fortalecimento do BNB, Projeto de Lei de reintegração dos demitidos, 
isonomia e garantia de direitos do funcionalismo, além do aprofundamento do debate sobre o desenvolvimento 
sustentável do Nordeste. Os diretores se reuniram com o vice-presidente de Gestão de Pessoas e Sócio-Ambiental do 
Banco do Brasil (BB), Luiz Oswaldo Souza, onde informaram sobre as várias ações no sentido de mobilizar o governo e 
entidades para promover o desenvolvimento sustentável e reafirmaram a necessidade dos bancos públicos esboçarem 
seu papel acerca do tema. Ainda em Brasília houve reunião com parlamentares da Bancada Nordestina, para discutir a 
Reforma Tributária e os eventos sobre o Desenvolvimento Regional que serão realizados no Ceará, Maranhão e 
Pernambuco pela AFBNB. Em ação conjunta com a Comissão dos Demitidos, os diretores também estiveram no 
Gabinete do Deputado André Vargas (PT-PR), relator do Projeto de Lei 512/07, de autoria do deputado Chico Lopes 
(PCdoB-CE), que trata da reintegração de funcionários do BNB demitidos na Era Byron, dando seqüência às 
articulações em  busca de parecer favorável ao Projeto na Comissão de Tributação e Finanças. 

 
 
 
 



> Maio 
 

Divulga a nota Reforma tributária para a Justiça Social, onde a AFBNB acredita é necessário reformar o 
sistema tributário brasileiro, mas de forma que altere significativamente a atual estrutura de distribuição de renda que 
é centralizadora e extremamente desumana. No documento a Associação conclamou toda a sociedade, em especial 
aos movimentos sociais organizados, para a luta em defesa de uma reforma tributária transformadora.  

Realiza o debate “Por um Nordeste melhor”, na Assembléia Legislativa de Pernambuco. O público-alvo do 
debate foram os representantes dos movimentos sociais do Estado de Pernambuco. O Objetivo do evento foi Engajar a 
sociedade civil organizada nos debates e ações em prol do desenvolvimento do Nordeste e da redução das 
desigualdades regionais 

Participa de audiência pública com a Comissão de Finanças e Tributação para discutir a Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional contida na proposta de reforma tributária (PEC 233/08) enviada pelo governo ao 
Congresso. A audiência foi sugerida pelo deputado Pedro Eugênio (PT-PE), que debateu especialmente o financiamento 
e a operacionalização do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, previsto na reforma.  

Divulga a nota “Caixa-executivo: reconhecimento aquém da sua importância.”. No documento, a AFBNB 
critica a desvalorização da função no Banco do Nordeste. A função de caixa no BNB é rebaixada e nivelada em 
patamares aquém da realidade bancária atual.  

Realiza reunião com funcionários da Agência Aldeota – Fortaleza. O objetivo do encontro foi discutir diversos 
temas que são relevantes para a Associação, os funcionários e para a região Nordeste, entre eles, os debates "Por um 
Nordeste Melhor", aspectos da reforma tributária, a instalação do ponto eletrônico no BNB, a proposta do Plano de 
Funções e a Campanha" Quem faz o BNB merece respeito". 

Divulga moção de repúdio ao governo estadual de São Paulo e à Diretoria do Banco Nossa Caixa pela 
demissão do militante bancário Dirceu Travesso. 

Participa, em Brasília, de audiência para discutir Reforma tributária. Estiveram presentes também do café da 
manhã da Bancada Nordestina, se reuniram com o relator do PL dos Demitidos, e com Marcio Pochmann, presidente 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) para tratar da possibilidade de se fazer um diagnóstico sócio-
econômico no Nordeste para fundamentar o estudo que está sendo elaborado pela Associação (Um BNB para um 
Nordeste Melhor).  

Contrata a consultora Lydia Brito, doutora em Educação, mestre em Sociologia, especialista em Teoria e 
Prática de Serviço Social e consultora de Recursos Humanos. O objetivo da consultoria foi obter uma análise técnica do 
Plano para que a associação pudesse debater melhor e sugerir mudanças. 

Repudia através de nota em seu site, o ato antidemocrático do BNB que excluiu os funcionários que tem 
alguma ação contra o Banco de premiações. 

Lança projeto de formação política, onde custeou a participação de um funcionário - ativo ou associado - em 
algum evento realizado no país, cujo conteúdo seja de interesse do coletivo. 

 
> Junho 
 

Divulga nota em que o diretor Wagner Fernandes exigiu o retorno do acesso ao e-mail. A AFBNB entende que 
o corte ao e-mail corporativo, sem motivo plausível, além de prejudicar o bom desempenho do trabalho - uma vez que 
a internet permite celeridade e facilita a comunicação - é um afronte à democracia e à liberdade de expressão.  

Participa da reunião de negociação da mesa permanente. A Associação, juntamente as entidades 
representativas do funcionalismo apresentou dúvidas, sugestões e reclamações sobre os seguintes pontos: 
organização da CNFBNB/Campanha Salarial 2008, passivo Trabalhista; implantação imediata do ponto eletrônico; 
Plano de Funções, tendo como base as discussões e documentos que vêm sendo desenvolvidos pela Associação no 
intuito de obter um plano valorizado; Planos de Previdência, Camed, dentre outros assuntos. 

Reúne-se com funcionários da Área de Políticas. Ponto eletrônico, banco de horas, inchaço na Direção Geral 
foram assuntos discutidos durante o encontro.  

Divulga a criação da Célula de Atendimento e relacionamento pessoal no BNB, criada pelo Ambiente de 
Gestão de Pessoas, e servirá para tratar do relacionamento com os funcionários. Criada atendendo uma demanda da 
33ªRCR. 

Acompanha, em Brasília, a tramitação da Proposta de Emenda Constitucional 233/08, que altera o sistema 
tributário brasileiro. Os diretores participaram da posse do deputado federal José Pimentel (PT-CE) como ministro da 
Previdência. Na oportunidade os diretores com o presidente do Banco do Nordeste, Roberto Smith, durante a 
cerimônia de posse. Eles informaram sobre a agenda institucional desenvolvida pela AFBNB em Brasília e nos estados, 
cujas atividades são centradas estão centradas na reforma tributaria e no fortalecimento do BNB. 

Analisa emendas à proposta de Reforma Tributária. A preocupação e o envolvimento da entidade com esse 
assunto são grandes porque, se aprovada da forma como está, a região Nordeste poderá sair prejudicada. 

Conclama através de nota divulgada em seu site, a ampla participação no XIV Congresso Nacional dos 
Funcionários do BNB. A AFBNB entende que o processo de escolha dos delegados, dos locais deve ser o mais 
democrático e participativo possível, preparando a base para os enfrentamentos que virão. 

Divulga o resultado do projeto de Formação Política, o ganhador foi o representante da AFBNB na agência 
Crateús, no Ceará, Welly Alves Prado, que escolheu participar do II Colóquio Brasileiro em Economia Política dos 
Sistemas-Mundo, que será realizado nos dias 30 de junho e 1° de julho, pelo Departamento de Ciências Econômicas e 
Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis - SC. 

Divulga em seu site, as 11 estratégias contidas no livro Por um Nordeste Melhor – proposta de estratégias de 
desenvolvimento regional.  

Aborda no Nossa Voz do mês de junho o tema “Reforma Tributária”. O Jornal trouxe ainda um encarte 
exclusivo sobre: “Reforma tributária e a questão regional”, escrito pelo doutor em economia e membro do Conselho 
Técnico da AFBNB, Adriano Sarquis.  

Cobra, através de nota, transparência nas concorrências do BNB. O Banco abriu processo de concorrência 
para consultor interno III, mas apenas para funcionários lotados na região metropolitana de Fortaleza. A AFBNB 



entende isso cria diferenciações privilegiadas para determinados grupos, e criticou esta medida de discriminação, 
ratificando que todos os funcionários, lotados na capital ou não, devem ter o mesmo direito. 

Promove reunião com os representantes lotados no Passaré, em Fortaleza (CE). No encontro foram discutidas 
questões funcionais e institucionais.  
 
> Julho 
 

Participa de um bate-papo virtual com o relator da Comissão Especial da Reforma Tributária (PEC 233/08, 
31/07 e outras), deputado Sandro Mabel (PR-GO). Os diretores da Associação discutiram a questão regional e 
questionaram sobre a situação dos bancos públicos regionais sem a exclusividade dos fundos constitucionais.  

Divulga nota criticando o Banco por mais um prazo desrespeitado para a apresentação da proposta do novo 
Plano de Funções. A entidade cobrou do BNB que o Plano atenda os pontos defendidos pelas entidades 
representativas, a partir das contribuições dos funcionários - dentre eles, que seja assegurada a retroatividade e que 
seja compatível com a missão de uma instituição de desenvolvimento. 

Abre o processo de inscrições para a 34ª Reunião do Conselho de Representantes, conclamando todos a 
participarem desse importante momento de discussão.  

Realiza uma sondagem junto aos funcionários quanto às principais dúvidas, reclamações e falhas relacionadas 
ao ponto eletrônico. Tais informações foram sistematizadas num documento apresentado às demais entidades 
integrantes da Comissão Nacional dos Funcionários do BNB (CNFBNB/Contraf-CUT). O mesmo foi entregue 
formalmente ao Banco durante a negociação da mesa permanente, pela coordenação da CNFBNB. 

Realiza a Semana Por um Nordeste e BNB melhores, de 7 a 11 de julho. Entre as atividades para a Semana 
de mobilização, a entidade sugeriu que os funcionários realizassem preenchimento de abaixo-assinado a ser enviado 
aos parlamentares que formam a Comissão Especial da Reforma Tributária, solicitando que sejam mantidos os Fundos 
Constitucionais operacionalizados pelos Bancos Regionais e que sejam aportados mais recursos às Regiões NO e NE, 
assim como destinados 50% dos recursos da região para o semi-árido nordestino. Além disso, envio de e-mail aos 
parlamentares no sentido de solicitar apoio as emendas defendidas pela Associação. Reuniões, debates e atos públicos 
também puderam ser realizados como forma de apoio a Semana. 

Participa da reunião de negociação da mesa permanente, e divulgou a implantação do Plano de Adequação de 
Funções, destacando que a medida é paliativa, enquanto se define o conteúdo definitivo do Plano de Funções. A 
Associação também levantou discussões sobre o ponto eletrônico, passivo trabalhista e cobrou que o Banco 
apresentasse a proposta finalizada do Plano de Funções. 

Reformula seu site para facilitar o acesso e atender plenamente à demanda de associados. Além de um novo 
layout, mais leve e de fácil navegação, o sítio da Associação ganhou novas seções e serviços bem mais interativos. 

Realiza visitas às unidades do BNB no interior da Bahia onde foram tratados assuntos institucionais, de 
interesse do Banco e dos funcionários, como o aumento do capital social do BNB, a Reforma Tributária e a 
administração do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional na região Nordeste, o aumento do número de 
agências, Camed, Capef, agentes de desenvolvimento, além de apresentar as ações que a AFBNB vem 
desempenhando dentro de sua missão, de defender a região Nordeste, o BNB enquanto indutor de desenvolvimento e 
o funcionalismo. 

Encaminha à Superintendente de Desenvolvimento Humano do BNB, Eliane Brasil, dúvidas sobre o Plano de 
Adequação de Funções. 

Realiza reuniões com funcionários das agências de Fortaleza durante a Semana de Mobilização por um 
Nordeste e BNB melhores. A Associação divulgou e parabenizou todas as agências que apoiaram a iniciativa. 

Mobiliza, por sugestão dos funcionários, em torno da aprovação de propostas que resguardem o Nordeste e 
seus instrumentos de desenvolvimento – como a permanência do BNB enquanto gestor dos recursos do FNE – 
permanecerá enquanto não for votada a proposta do Governo Federal, portanto, a  AFBNB prorrogou o prazo para a 
entrega do abaixo-assinado que será enviado a Comissão Especial da Reforma Tributária.  

Anuncia o lançamento de uma revista como mais um instrumento de formação e informação de seus 
associados e com o objetivo de ampliar sua política de comunicação a AFBNB. Assim como no jornal Nossa Voz, a 
Associação lançou um concurso, entre os funcionários associados, para definir o nome da revista. O (a) ganhador (a) 
será premiado (a) com a aquisição de dois livros, no valor máximo de R$ 100,00 cada. 

Lança em seu site, uma nova enquete que questiona qual prioridade deve ser observada para uma Reforma 
Tributária transformadora que promova justiça social. 

Encaminha contribuições para o XIV Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Nordeste, e destacou 
que o evento deve priorizar a democracia e respeito a todos os segmentos de representação. 

O presidente da AFBNB, José Frota de Medeiros, publicou um artigo sobre Reforma Tributária no Jornal Diário 
do Nordeste. O artigo destaca que a Reforma promova justiça social.  

Realiza visitas em unidades do interior do Ceará. Foram discutidas questões funcionais, institucionais e 
assuntos relacionados à interação entre a AFBNB e sua base. 

Conclama todos os funcionários a manterem a Semana Por um Nordeste e BNB melhores permanente. A 
AFBNB destacou a importância do maior número de assinaturas no abaixo-assinado. 

Reúne-se com a Superintendente de Desenvolvimento Humano do BNB, Eliane Brasil. Os diretores da 
Associação solicitaram s ao Banco a correção de distorções apontadas pelo funcionalismo no Plano de Adequação de 
Funções – e também que o reajuste contemple todas as funções. 

Participa de reunião com o Banco para discutir questões funcionais. Plano de Funções, ponto eletrônico, 
central de retaguarda e democracia nos processos de concorrência foram os pontos discutidos na reunião. 

Participa através do seu diretor Assis Araújo, do Encontro Latino-Americano e Caribenho dos Trabalhadores 
realizado na cidade de Betim (MG). Como resultado das discussões ocorridas durante o encontro, foi elaborado um 
manifesto ratificando uma série de bandeiras, contra o enfrentamento à exploração e à opressão dos trabalhadores e a 
defesa de empregos dignos para todos. O documento foi subscrito por diversas entidades, entre elas a AFBNB, e 
disponibilizado no site da Associação. 



Divulga nota criticando o Banco por mais uma vez ter adiado a entrega da proposta finalizada do Plano de 
Funções. A Associação destacou que a discussão do Plano é inadiável, e que descumprindo o prazo o BNB está 
desrespeitando o seu corpo funcional. 

Participa de uma roda de discussão sobre Cultura Afro descendente e Política, durante o I Festival 
Internacional de Capoeira e Tradições Afro Descendentes. 

Divulga nota onde conclama os sindicatos a dar ampla divulgação quanto aos critérios de participação no XIV 
Congresso Nacional dos Funcionários do BNB. Além disso, ratificou que a Comissão Nacional dos Funcionários do BNB 
deve continuar cobrando e incentivando as entidades sindicais nesse sentido, no intuito de contribuir para a realização 
de um encontro democrático e, de fato, representativo. 

Reúne-se com o secretário nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, 
Gerson Almeida. No encontro foram discutidas as idéias contidas no livro “Por um Nordeste Melhor – propostas de 
estratégias para o desenvolvimento regional”, de autoria do Conselho Técnico da AFBNB, além dos pontos defendidos 
pela Associação para o fortalecimento do Banco do Nordeste – a exemplo do aumento de seu capital social. 

Cria, em seu site, um fórum de discussão como mais um instrumento de participação e democratização das 
informações atendendo a uma deliberação da 33ª Reunião do Conselho de Representantes, a AFBNB criou, em seu 
site, 

Prorroga o prazo para a escolha do nome da revista da entidade.  
Participa da reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, em Teresina, além de mobilizar os funcionários do 

BNB para as ações da Campanha por um Nordeste e BNB melhores.  
Reúne-se com o ministro da Previdência, José Pimentel. No encontro foram discutidas as principais questões 

relacionadas à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste (Capef) 
Realiza visitas em agências de Pernambuco. Foram discutidas ações institucionais da AFBNB, a importância da 

filiação de novos associados, pontos da campanha salarial e assuntos funcionais, como Capef, Camed, ponto 
eletrônico, banco de horas, passivo trabalhista e  assédio moral. 
 
> Agosto 
 

Reúne-se com funcionários da agência Fortaleza/Centro, para discutir assuntos pertinentes ao próprio 
funcionalismo e aos interesses defendidos pela Associação.  

Participa do XIV Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Nordeste, realizado nos dias 8 e 9, na 
cidade de Parnaíba (PI). A Associação participou ativamente do evento desde seu nascedouro, ao contribuir com 
reflexões acerca da transparência nos processos de escolha dos delegados e da necessidade do caráter democrático do 
encontro, além de conclamar os funcionários do Banco à participação. 

Divulga nota sobre dia do bancário. 
Realiza a 34ª RCR, no dia 22, com o tema Reforma Tributária para Justiça Social, com palestras de Rogério 

Boueri (chefe da coordenação dos estudos federativos do IPEA; doutor em economia pela Universidade de 
Maryland/EUA e professor da Universidade Católica de Brasília) e José Frota de Medeiros. Autoridades prestigiaram o 
evento (vice-governador do Ceará, Francisco Pinheiro; pelo secretário de Finanças do Município, Alexandre Cialdini; 
pelo presidente da Associação dos Empregados do Banco da Amazônia (AEBA), Sérgio Trindade; pelo presidente da 
Comissão Nacional dos Funcionários do BNB (CNFBNB), Tomaz de Aquino; pela representante da Defensoria Pública do 
Estado do Ceará, Francilene Gomes; pela superintendente de DH do BNB, Eliane Brasil; e pelos presidentes da Camed 
e Capef, João Robério e José Bezerra, respectivamente).  

 
> Setembro 

 
Repudia veto ao diretor Alberto Ubirajara enquanto representante do Sindicato dos Bancários de Pernambuco 

na CNFBNB e produz nota “Por uma representação combativa”, que vou enviada também a todos os sindicatos com 
BNB na base. Na nota, defende que seja assegurada a representação de Alberto na mesa de negociação enquanto 
representante do Sindicato, já que, embora não sendo o titular na Comissão Nacional, os dirigentes têm participado 
das negociações. 

Lança nota “As metas do FNE e a valorização funcional”, na qual diante da cobrança do Banco aos gestores 
para que atinjam as metas, questiona por que não valorizar os funcionários – responsáveis pelo alcance das metas, 
como merecem? “Estamos em plena Campanha Salarial, momento mais que oportuno para o Banco do Nordeste 
reconhecer e retribuir o esforço despendido todos os dias pelo funcionalismo para o cumprimento de sua missão”, diz 
trecho da nota.  

Realiza visita as agências do interior de Pernambuco, entre os dias 8 e 11 de setembro, nas unidades de 
Pesqueira, Sertânia, Floresta, Serra Talhada, Salgueiro, Araripina, Oricuri e Petrolina, todas no sertão pernambucano.  

Mobiliza população por alterações na PEC da Reforma Tributária, realizando de 22 a 26 de setembro coleta de 
assinaturas na Praça do Ferreira.  

Participa de Plenária Nacional da AEBA, realizada no dia 18, a Plenária Nacional com todos os empregados do 
Quadro de Apoio do Banco da Amazônia, em Belém (PA). O objetivo do encontro foi a elaboração de estratégias de 
mobilização para mudar a realidade de estagnação em que este grupo de funcionários se encontra dentro do Banco da 
Amazônia. O diretor de Comunicação e Cultura da AFBNB, Dorisval de Lima, falou sobre o tratamento dado ao quadro 
de apoio do Banco do Nordeste (ASGs e ASTs) no processo de implantação do Plano de Cargos e Salários do BNB.  

Participa ativamente da Campanha Salarial 2008 através das negociações específicas, da produção de 
informes, atos de mobilização e acompanhamento no período da greve.  

Lança nota denunciando e repudiando a atitude de alguns representantes da Associação que em plena 
Campanha Salarial estavam se desviando de sua responsabilidade de representar os funcionários e mediar a relação 
destes com a Associação 

Promove, em parceria com o Sindicato dos Bancários do Ceará, um ato de mobilização em frente à Agência 
Centro, em Fortaleza. Munidos de abacaxis, funcionários do Banco, diretores da Associação e do Sindicato protestavam 
quanto à demora do Banco em apresentar propostas condizentes com as perdas da categoria nos últimos anos. 



Produz nota reafirmando a cobrança pela reformulação do PCR, haja vista que com a nova proposta do Banco 
aprovada pelos funcionários durante a Campanha os salários do cargo Analista Bancário nos níveis I, II, III ficarão no 
mesmo patamar, e apenas os salários a partir do nível IV terão valor superior ao piso salarial, obedecendo ao 
interstício de 4%, como já vem sendo praticado. O Banco se comprometeu em apresentar uma reformulação do plano 
em 90 dias, e a Associação irá cobrar e participar do processo de reformulação.  

Recebe dos funcionários e encaminha a Superintendência de Desenvolvimento Humano do BNB, dúvidas e 
reclamações em relação a compensação de ausências da greve.  

Reúne-se com o Ambiente de Gestão de Pessoas do BNB para tirara dúvidas relacionadas ao termo individual 
para compensação dos dias da greve.  

 
 

> Outubro 
 

Divulga nota alertando para o Projeto de Formação Política de apoio à elaboração de monografias, e 
elaboradas a partir de temáticas envolvendo as questões trabalhadas pela Associação ou relacionadas à região 
Nordeste. O trabalho vencedor concorreu a duas passagens ida e volta para qualquer capital do país, com ajuda de 
custo de até três dias. 

Devido à nota lançada pela AFBNB denunciando as reclamações de autoritarismo e destrato vindo da 
Superintendência do BNB no Ceará, o respectivo Superintendente solicita reunião com a entidade para esclarecer as 
denuncias. Na oportunidade a AFBNB reafirmou que continuará denunciando casos que prejudiquem e desrespeitem o 
funcionalismo.  

Cumpre a agenda institucional da AFBNB durante uma semana em Brasília. Os diretores entregaram  ao 
relator da Comissão Especial da Reforma Tributária, deputado Sandro Mabel (PR-GO), as mais de 17.800 adesões ao 
abaixo-assinado promovido pela Associação nos últimos três meses solicitando alterações na proposta original da 
reforma tributária. Ainda em Brasília, os diretores se reuniram com vários parlamentares acerca do PL 343/2007, de 
reintegração dos funcionários demitidos do BNB no período de março de 1995 a fevereiro de 2003.O presidente da 
AFBNB participou da reunião do Conselho Deliberativo (Condel) da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene), e na oportunidade já iniciou articulação com movimentos sociais para iniciar a discussão sobre a 
regulamentação das vagas que estariam reservadas à sociedade civil no Conselho Deliberativo da SUDENE, previstas 
na lei que recriou a autarquia. 

Participa do Encontro Nacional de Representantes da AABNB. 
Lança a segunda etapa de mobilização no Nordeste por alterações na Reforma Tributária, as estratégias são: 

o abaixo-assinado on-line disponibilizado no site da Associação e a mobilização junto aos deputados estaduais dos 
estados nordestinos, assim como às centrais sindicais e sindicatos.  

 
> Novembro 
 

Participa de um debate livre na Comissão especial da reforma Tributária. Durante o debate o relator Sandro 
Mabel assegurou que as emendas apresentadas pela Bancada Nordestina, favoráveis ao desenvolvimento da região 
Nordeste – inclusive a operacionalização pelas instituições de caráter regional - teriam sido acatadas em seu relatório. 

Lança nota demonstrando sua preocupação em relação a fusão de bancos, e a possível conseqüência negativa 
para o Nordeste. a Associação critica a incorporação de outros bancos que o Banco do Brasil vêm fazendo por 
considerar que é uma ameaça aos bancos regionais.  

Reúne-se com a Comissão de ética do BNB para tratar casos de assédio moral. A Associação exigiu do Banco 
do Banco a abertura de diálogo para a construção de medidas para o combate ao assédio moral. 

Inicia-se o processo para a eleição da nova diretoria da AFBNB. Concorrem 2 chapas para a diretoria da 
AFBNB e 2 para o Conselho Fiscal. 

 
> Dezembro 
   

Participa da reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 
SUDENE, no BNB - Passaré, em Fortaleza. 

Realiza eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal da AFBNB, sendo eleita para diretoria a Chapa 2 – 
Consolidação com autonomia, independência e participação, encabeçada pelo Presidente José Frota de Medeiros e para 
conselho fiscal sendo eleita a Chapa 1 – Renovação com responsabilidade, encabeçada pelo Presidente Diorgens 
Miguel Meira.  
 
 
 


