Conforme o Artigo 7º do Regulamento Eleitoral para
as eleições da Diretoria e Conselho Fiscal da AFBNB
(triênio 2017/2019), que prevê condições equitativas de divulgação das composições e propostas das
chapas registradas, a AFBNB publica nesta edição do
Nossa Voz, material enviado pela chapa 1 “Unidade e
Luta”, única inscrita no processo. Ainda em cumprimento do artigo 7º do Regulamento, a AFBNB publicará também um informe impresso e um boletim on
line para a chapa inscrita.

Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil

Outubro 2016

Eleições para a Diretoria e
o Conselho Fiscal da AFBNB
Dias 10 e 11 de novembro de 2016

Participe! Vote e fortaleça
sua entidade!
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Editorial
Nos próximos dias 10 e 11 de novembro ocorrerão elei- e Luta”, única inscrita no pleito. A eleição acontecerá nos
ções para a Diretoria e Conselho Fiscal da AFBNB, triênio próximos dias 10 e 11 de novembro em todas as unidades
2017/2019. Trata-se de um momento essencial para as lu- do BNB, agências e direção geral, no período de 8 às 17
tas da Associação, pois é por meio do exercício cidadão do horas. Participe! Vote e fortaleça a AFBNB, sua Entidade de
voto que os trabalhadores definem os rumos apontados representação e de luta.
no conteúdo programático e de atuação apresentado pelos pretensos dirigentes da Entidade.
O processo se reverte de um valor bem especial,
haja vista se dar no contexto dos 30 anos de trajetória
Publicidade do Regulamento Eleitoral
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da AFBNB, completados em fevereiro último, o que o
Registro das Chapas
Até 17h do dia
torna ainda mais importante por ser um marco da re11/10/2016
afirmação das lutas realizadas em todas as esferas de
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da
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A
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do dia
atuação da Entidade, tanto do ponto de vista institu11/10/2016
cional, quanto em defesa dos associados, com a agreConformidade do Registro das Chapas
16/10/2016
gação de novos direcionamentos. No mesmo intuito
Entrega do programa e apresentação de
Até às 17h do dia
também deve ser valorizado em decorrência da concada chapa para edição especial do Jornal
20/10/2016
juntura política porque passa o país, cujas sinalizações
Nossa Voz
apontadas pelo governo sinalizam tempos difíceis, duEntrega de matéria para divulgação em
Até às 17h do dia
ros, mais do que nunca recessivos, que estão a exigir
Informe especial
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maior organização, união e mobilização da classe traEntrega de matéria para divulgação em
Até ás 17h do dia
balhadora, bem como o fortalecimento das entidades
Nossa Voz on line
04/11/2016
de representação desta, como se insere neste leque a
Divulgação das seções eleitorais em FortaAté o dia 04/11/2016
AFBNB.
leza
Neste contexto, as lutas contra demissões, terceiIndicação de fiscais das chapas para o dia
Até o dia 04/11/2016
rização, privatizações, ataques às estatais e demais
da eleição
órgãos públicos, corte de direitos e garantias sociais,
Divulgação das Subcomissões Eleitorais e
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fiscais para o dia da eleição
dentre outros absurdos em curso, bem como as lutas
em prol do BNB, do Nordeste e dos trabalhadores do
Envio de material para votação, cf. artigo
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14 do Regulamento Eleitoral
Banco devem ser fortalecidas. Não há, assim, dúvida
Indicação de fiscais das chapas para acom- Até o dia 08/11/2016
de que o processo eleitoral da AFFBNB está inserido
panhar a apuração dos votos
neste propósito, o que expressa a responsabilidade da
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Entidade e o valor que o voto dos associados cumpre
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neste mister.
A eleição é um momento de reafirmar as lutas em
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prol dos direitos dos trabalhadores, de fazer valer o diEncerramento da apuração dos votos
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reito de definir rumos da Associação, mas não deve ser
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o único momento de participação ativa. A luta se consTotalização
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trói no dia a dia; na presença e ação direta nas diversas
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atividades e movimentos realizados, mobilizando os
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companheiros em reuniões, fóruns e demais eventos,
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nas campanhas salariais/greves, e no engajamento nas
Pedido de revisão da apuração
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chapas concorrentes. Nesse caso, a chapa 1- “Unidade
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Diretoria (Triênio 2014 - 2016)
Gestão Autonomia e luta

Diretora Presidenta: Rita Josina Feitosa da Silva Dir. de Organização: José Frota de Medeiros - Dir.
Financeiro: Francisco de Assis Silva de Araújo - Dir.
de Comunicação e Cultura: Dorisval de Lima - Dir.
de Formação Política: Waldenir Sidney Fagundes
Britto - Dir. de Acompanhamento das Entidades Coligadas: Geraldo Eugênio Galindo - Dir. de
Ações Institucionais: José Alci Lacerda de Jesus
- Dir. Regional PE/PB/AL: Edilson Rodrigues dos
Santos - Dir. Regional CE/RN: Francisco Ribeiro de
Lima (Chicão) - Dir. Regional BA/SE: Rheberny Oliveira Santos - Dir. Regional de MG/ES e extraregionais: Reginaldo da Silva Medeiros - Dir. Regional

MA/PI: Gilberto Mendes Feitosa
Conselho Fiscal (Triênio 2014 - 2016)
Presidente: Henrique Eduardo Barroso Moreira Vice-Presidente: Francisco Leóstenis dos Santos Secretário: José Carlos Aragão Cabral - Conselheiros: José do Egito Vasconcelos, Gildomar Nepomuceno Marinho, Alberto Ubirajara Mafra Lins Vieira.
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A

conjuntura política impõe aos trabalhadores e
à sociedade uma vigilância e luta permanentes em defesa dos seus direitos e das conquistas sociais. Os ataques à soberania nacional, às
estatais e demais órgãos públicos, mais do que nunca,
exigem que os trabalhadores e suas entidades representativas estejam na linha de frente da resistência, por
nenhum direito a menos e por avanços nas conquistas.
A luta pelo fortalecimento dos órgãos regionais de desenvolvimento continua atual e, em especial, no caso do
BNB, necessita ser intensificada.
A realidade da região Nordeste nos impõe desafios a serem enfrentados, os quais expressam o quadro de desigualdade regional herdado em nossa história, refletido
em diversos indicadores econômicos e sociais. É nesse
panorama que apresentamos o programa de ação da
CHAPA 1 - “UNIDADE E LUTA”, única concorrente na eleição a realizar-se nos dias 10 e 11 de novembro próximo

para a diretoria e conselho fiscal da AFBNB, para o triênio 2017/2019.
Formada por pessoas experientes, já provadas na luta
diária da Associação, na sua maioria membros da atual
gestão, a CHAPA 1 - UNIDADE E LUTA conta com quatro
novos integrantes que se somam para agregar valor à
luta da Entidade. Assim, afirmamos que a mesma reúne as condições adequadas para intensificar os enfrentamentos que estão postos na defesa dos direitos dos
trabalhadores, fortalecimento do Nordeste e do BNB de
forma coesa, transparente, com uma direção que preza
pelo entendimento coletivo. Assim, a CHAPA 1 - UNIDADE E LUTA se propõe a manter a AFBNB pautada pela
luta coletiva e solidária, coesa e transparente, sempre
buscando a interlocução com entidades sindicais e movimentos sociais, bem como com outras instituições no
sentido de cumprir o papel da entidade.

PROPOSTAS NO CAMPO INSTITUCIONAL
* Intensificar a AGENDA INSTITUCIONAL em prol dos
direitos dos trabalhadores, pelo fortalecimento do BNB
e dos demais órgãos de desenvolvimento regional, democratização das instâncias de governança e dos instrumentos de ação dos mesmos; pela inserção do recorte
regional em todos os programas, projetos e ações de
Governo;
* Continuar as lutas por melhorias na qualidade dos
serviços prestados e das estruturas físicas e tecnológicas das UNIDADES do BNB, com elevação do número de
agências e de funcionários, com contratação dos aprovados em concurso e a realização de novos certames;
* Intensificar a luta pela REINTEGRAÇÃO dos demitidos injustamente no período FHC/Byron Queiroz;
* Lutar por RECURSOS estáveis para o Nordeste, com
intensificação da defesa dos recursos do FNE para a região, Norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo
com exclusividade da operacionalização pelo BNB;
* Lutar para uma maior representação com funcionários eleitos para as diretorias da CAMED e CAPEF, demo-

cratizando a participação na gestão das caixas;
* Inserção da AFBNB na luta pela PRESERVAÇÃO dos
ambientes naturais do Nordeste e pelo incentivo à cultura nordestina;
* Reafirmar o compromisso de DIÁLOGO permanente com a base, encaminhando todas as ações aprovadas
em suas instâncias deliberativas, bem como manter o
processo de transparência de suas ações;
* Intensificar a luta pelo fortalecimento das ÁREAS
TÉCNICAS do BNB, enquanto banco de desenvolvimento;
* Sistematizar eventos de FORMAÇÃO para os representantes da AFBNB, por estado;
* Criar o núcleo de MULHERES da AFBNB;
* Implantar os FÓRUNS regionais com os representantes da AFBNB;
* Intensificar as VISITAS regionais às unidades do BNB;
* Manter interlocução com as ENTIDADES AFINS no
sentido de construir fóruns em defesa dos órgãos públicos.
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PROPOSTAS NO CAMPO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO
* Intensificar a luta pela revisão do PCR no sentido
de corrigir, dentre outros aspectos, as distorções existentes no inicio e no fim da carreira, e por um PLANO
DE FUNÇÕES MERITÓRIO e com critérios transparentes e com isonomia;
* Intensificar a LUTA permanente contra as práticas
de dano e de assédio moral e contra o trabalho gratuito, pelo cumprimento da jornada de trabalho;
* Persistir na luta por um sistema TRANSPARENTE
em todos os processos internos do Banco, principalmente em relação à política de recursos humanos;
* Intensificar a luta pela DIGNIDADE PREVIDENCIÁRIA (Recuperação do Plano BD);
* Intensificar a luta pela ISONOMIA de tratamento,

independentemente da data de posse, em todos o níveis;
* Intensificar a luta pela extensão da LICENÇA PRÊMIO aos funcionários admitidos após 1997, além da
concessão do benefício por toda a vida laboral no
Banco;
* Lutar por alterações nos PROCESSOS E SISTEMAS
internos do BNB, como forma de melhorar as condições de trabalho, principalmente nas agências;
* Acompanhar e intensificar AÇÕES JUDICIAIS em
defesa dos trabalhadores do BNB, inclusive por meio
de parcerias com os sindicatos;
* Inserção permanente nas LUTAS GERAIS da classe
trabalhadora.

CONHEÇA A CHAPA 1 - UNIDADE E LUTA
Diretoria
Diretora
Presidente
Rita Josina
Cedida
AFBNB

Diretoria de
Organização
e Finanças

Diretoria
de Ação
Institucional
José Frota
de Medeiros
Amb. Fundos
Especiais/
ETENE (CE)

Diretoria de
Previdência
e Saúde

Diretoria
de Ações
Jurídicas
Jeane
Marques
Sto. Ant. de
Jesus (BA)

Diretoria de
Formação
Waldenir
Britto
FEEB-BA/SE
Juazeiro (BA)

Diretoria de
Comunicação
Dorisval de
Lima
Cedido AFBNB

Diretoria
regional
MA/PI
Gilberto
Mendes
Teresina
Centro (PI)

Assis Araújo
Cedido
AFBNB

José Carlos
Cabral
Aposentado
(SE)

Diretoria
regional
CE/RN

Diretoria
regional
PE/PB/AL

Francisco
Ribeiro
«Chicão»
SUPER (RN)

Edilson
Rodrigues
«Mamão»
CCCMP (PE)

Presidente

Vice-presidente

Secretário

Suplente

Leóstenis
dos
Santos
CCCVMP (PB)

Henrique
Moreira
Amb. de
Microfinanças
Urbana (CE)

José do
Egito
SUPER (PI)
Parnaíba

Pedro
Rocha
CCCMP (PE)
Petrolina

Diretoria
regional
BA/SE
Chiquinho
Galindo
Cedido SEEB
BA

Diretoria
regional
MG/ES/
Extras
Reginaldo
Medeiros
Montes
Claros (MG)

Conselho Fiscal

Suplente

Suplente

Tércio Sobral
Amb. de Prod.
de Crédito (CE)

Gildomar
Marinho
Amb. de
Marketing
(CE)

E-mail: chapa1unidadeeluta@hotmail.com

