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NossaVoz

de lutas e aprendizados

O ano de 2018 foi repleto de lu-
tas, desafios e transformações 

importantes na vida do País e dos tra-
balhadores. A disputa por direitos pau-
tou as mobilizações dos trabalhadores 
contra diversos tipos de ataques, como 
a reforma trabalhista, a Previdenciária, 
as terceirizações e as ameaças às empre-
sas estatais e demais órgãos públicos.

A derrubada de direitos no mun-
do do trabalho, através de uma agenda 
neoliberal, deu a tônica das ações do go-
verno e significou perdas históricas que 
demandam muita organização de toda 
a classe.

Não poderia ser diferente, no que 

se refere ao Banco do Nordeste do Brasil e  
ao trabalho da Associação. Ao longo dos 
meses, a AFBNB reforçou sua participa-
ção em agendas institucionais em Brasília, 
articulou parlamentares e trabalhadores 
em defesa dos interesses do BNB e man-
teve o canal de diálogo aberto com os fun-
cionários, em prol dos direitos destes.

A perspectiva para 2019 é de que a 
luta seja maior, haja vista o cenário  de in-
cremento das políticas ultraliberais, com 
ataque aos direitos e redução do papel 
social do Estado, conforme já vem sendo 
praticado. Assim, relembrar o que foi feito 
é ganhar forças para as lutas do próximo 
período.
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Todo ano, renomados dicionários 
como o Oxford e o Collins elegem 

uma palavra para representar o período 
que passou. Assim, já foram escolhidos 
termos como  “pós-verdade” e “fake 
news”. Em 2018, a palavra escolhida 
pela Oxford foi “tóxico”. Segundo o 
site dos organizadores, a palavra do ano 
da Oxford é uma palavra ou expressão 
que é julgada como um reflexo do 
ethos, do humor ou das preocupações 
do ano que está chegando ao fim. 

Não há dúvidas de que 2018 tenha 
sido de fato tóxico no Brasil: retroces-
sos, preconceitos, perdas de direitos, 
polarizações, um processo eleitoral 
marcado por mentiras (“fake-news”)... 
tudo isso causando adoecimento físi-
co e mental, ansiedade, medo e angús-
tia. 

Mas, para o movimento de traba-
lhadores, o ano não pode ser resumi-
do a isso: nos mobilizamos, fomos às 
ruas,  protestamos contra as reformas, 
nos reconectamos uns com os outros, 
despertamos para a necessidade de  
conquistar mentes e corações para as 
lutas coletivas, o que exigiu reflexão 
sobre nossa prática. 

O ano acabou. Não sabemos qual 

EDITORIAL

A palavra é resistir!
será o termo eleito pelos dicionários 
para representrar 2019 mas, para nós, 
trabalhadores, a palavra do ano não 
pode ser outra: resistir! 

De todos os significados ofere-
cidos pelos dicionários - não ceder à 
pressão de outro corpo; oferecer re-
sistência, geralmente a um poder ou 
força superior; não aceitar (algo); ne-
gar-se, recusar-se - ficamos com esse: 
Manter-se firme; não sucumbir. 

Motivos teremos de sobra, tanto 
por nós mesmos quanto pelas próxi-
mas gerações: lutar por nossos direi-
tos, pelos que perdemos e pelos que 
sequer conquistamos; lutar pelas 
instituições públicas; pelo direito de 
discordar; pelo direito de ser ouvido 
e respeitado;  lutar pelas causas cole-
tivas e por uma pátria mãe gentil que 
acolha e compreenda todos os seus 
filhos. 

Afinal, como diria Guimarães 
Rosa, “o correr da vida embrulha 
tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, 
aperta e daí afrouxa, sossega e depois 
desinquieta. O que ela quer da gente 
é coragem”. Ninguém solta a mão de 
ninguém!  Boa leitura! 

Expediente
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LUTAS 
que marcaram o ano
Como tem sido ao longo dos 32 

anos de atuação, as ações e lutas 
da AFBNB estão sempre marcadas 
pela defesa permanente do Banco do 
Nordeste do Brasil e dos trabalha-
dores do Banco; pelo diálogo com a 
base e também com atores políticos 
em vários âmbitos.

Assim, em 2018 a Associação fez 
valer sua tradição de luta e esteve em 
campo mais uma vez. Foram diversas 
atividades, reuniões, atos, audiências 
públicas e publicações que mais uma 
vez demostraram o engajamento da 
Associação em prol do Nordeste e do 
BNB. 

A defesa da dignidade 
previdenciária sempre foi 
uma das principais bandeiras 
de luta da Associação. Em 
2018, a AFBNB participou de 
diversos atos em defesa de uma 
aposentadoria digna para os 
trabalhadores.

Como sempre faz, a AFBNB 
realizou reuniões com os 
novos funcionários. Uma 
forma de apresentar sua 
história e sua atuação como 
entidade de defesa dos 
trabalhadores. 

A AFBNB organizou Audiência 
Pública pelo fortalecimento do BNB 
e em defesa do FNE, na Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará. Além 
da Associação, entidades parceiras 
integraram a mesa do evento em que 
defendeu os Fundos Constitucionais 
como fonte de recurso fundamental 
para as empresas estatais. 

Em janeiro, a Associação esteve 
em reunião com o Presidente do 
BNB, Romildo Rolim,  momento de 
cumprimentar o então novo gestor e 
apontar as demandas da AFBNB para 
o período, além de pontuar temas 
institucionais caros à entidade como a  
questão dos Fundos Constitucionais. 
Essa foi a primeira de inúmeras 
reuniões realizadas com o presidente 
e a diretoria do Banco no decorrer do 
ano.

Em João Pessoa/PB,  a  Associação 
realizou a 53ª edição da Reunião 
do Conselho de Representantes. 
O evento destacou a questão 
hídrica e o desenvolvimento 
sócio-econômico-regional.

A Associação participou dos 
fóruns da categoria bancária, 
nos quais discutiu pontos da 
luta dos trabalhadores com 
funcionários de diversas regiões 
da atuação do Banco.
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Na luta pela convocação 
dos aprovados no concurso 
de 2014, a Associação se 
reuniu com líderes do 
Governo Federal na busca de 
interlocução para a viabilidade 
do processo de contratação.

Foram diversas reuniões, 
articulações, além de audiências 
com parlamentares no sentido 
de fazer valer o direito dos que 
passaram no Concurso.

Acima, encontro da 
AFBNB  com o ministro chefe 
da secretaria de Governo, 
Carlos Marun, em Brasilia 
(DF). 

A AFBNB foi agraciada mais uma vez pela sua forte atuação institucional. Em 
novembro, a Associação recebeu o Prêmio Legislação Participativa, entregue 
pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados (CLP). Em 
2018, a Associação foi agraciada em três categorias: maior número de sugestões 
apresentadas em 2017; maior número de sugestões aprovadas e maior número 
de participantes em eventos propostos pelas entidades. A premiação é fruto dos 
resultados das ações e ideias encampadas pela gestão Unidade e Luta que tem 
reforçado a defesa do BNB em âmbito institucional. 

A reparação da injustiça cometida 
contra trabalhadores do BNB 
demitidos durante a gestão de Byron 
Queiroz/FHC é outra bandeira de 
luta constante da Associação. 

Esse ano, entre as atividades 
desenvolvidas, teve encontros com o 
grupo de demitidos,  reunião com a 
presidência do Banco e intermediação 
com um escritório de advocacia para 
dar suporte jurídico aos demitidos.

Há anos a Associação encampa 
essa luta e apoia a Comissão 
dos Demitidos.    Assim, seguirá 
trabalhando para a reversão dessa 
injustiça. 

Uma das pautas permanentes 
foi a tramitaçao dos vetos sobre 
o FNE. A respeito do tema a 
Associação concedeu entrevista 
em diversos órgãos da imprensa, 
dando repercussão à sua luta.

Por falta de quórum nas 
sessões para apreciar a matéria, a 
mesma não foi discutida, f icando 
para a próxima legislatura. 

Na imagem acima, os 
diretores participam do 
programa O Povo Economia, 
na TV O Povo, de Fortaleza. O 
Programa é apresentado pela 
jornalista Neila Fontelene.

A Associação tem participado de 
várias ações em defesa dos Bancos 
Públicos, em especial o BNB. 
Acima, registro da manifestação no 
mês de outubro, organizado pelo 
Sindicato dos Bancários do Ceará, 
em conjunto com outras entidades, 
no Passaré. 
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AFBNB  em 

             AÇÃO!

Ag. Montes Claros (MG)Sem. Capef-Camed (Recife)

Com a Camed
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54ª Reunião do Cons. de Representantes

Mesa de Abertura Part. Presidente BNB Pales. - Tânia Bacelar

Debates Grupo de trabalho Mesa Informativa

Momento Cultural Plenária Final Foto Coletiva

Pr. Mundo do Trabalho - 1 de Maio

Com o Presidente do BNB
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APresidente da AFBNB, Rita Jo-
sina, fala em entrevista aos Nos-

sa Voz sobre os aprendizados de 2018 
e relata as principais dificuldades no 
âmbito da defesa dos órgãos públicos. 
Rita também aponta as estratégias de 
luta da Associação para 2019 e o senti-
mento para uma conjutura que se mos-
tra cada vez mais dura e complexa para 
as lutas das classes trabalhadoras e para 
os funcionários do Banco. Confira:

Nossa voz - 2018 foi um ano de retro-
cessos no Brasil, mas como tudo, ficam 
aprendizados. Quais as principais li-
ções que podemos tirar deste ano para 
o movimento de trabalhadores?

Rita Josina - Foi realmente um ano 
marcado por muitos acontecimentos 
com grandes impactos na vida dos 
indivíduos, da sociedade, das institui-
ções. Tem sido um verdadeiro ataque 
à democracia, à história da nação, ao 
mundo do trabalho e aos direitos so-
ciais. A cada dia fica a compreensão da 
necessidade de perceber a realidade a 
partir de uma análise da conjuntura; de 
entender as investidas do capital e da 
lógica neoliberal; de buscar maior diá-
logo e mais unidade para as lutas e para 
o enfrentamento a esses ataques.

Nossa voz - Se por um lado o cenário 
é de enfraquecimento das empresas 
públicas, por outro a mobilização dos 

Aprender com o passado 

E INTENSIFICAR A LUTA
trabalhadores em torno da defesa dessas 
instituições ainda deixa a desejar. Qual 
a dificuldade em agregar novas pessoas 
a essa luta?

RJ - Acho que há um grande desafio a 
ser superado no âmbito da formação po-
lítica. Nosso processo de educacão é bem 
conservador e fundamentado na cultura do 
medo, da escola sem partido, e isso favorece 
a consolidação dos conceitos de empreen-
dedorismo,  competitividade, com enfoque 
para o individual, valorizado pelo mercado. 
Então, sair do individual para o coletivo, 
compreender que só a luta muda a vida e 
que a participacão de todos em defesa das 
instituições e dos trabalhadores é funda-
mental, é algo que precisa ser trabalhado e 
alimentado para estimular o sentimento de 
pertencimento nas mobilizações.

Nossa voz - A AFBNB e os trabalhado-
res do BNB já enfrentaram situações 
adversas anteriormente. Em 2019, que 
estratégias a Associação pretende ado-
tar para seguir cumprindo sua missão?

Entrevistado - A AFBNB tem uma mis-
são desafiadora diante de uma realidade de 
desigualdade que foi historicamente cons-
truída. Para tanto, tem construído suas 
estratégias no planejamento da diretoria 
e coletivamente nas Reuniões dos Con-
selhos de Representantes (RCR), a partir 
das pautas diárias no âmbito das questões 
institucionais e das relações de trabalho. 
São estratégias de lutas traduzidas em novas 
práticas para o enfrentamento de antigos 
problemas, com autonomia, determinação 
e participação.

Nossa voz - Fala-se muito em desespe-
rança e de pessimismo com os próximos 
anos, mas o sentimento deve ser de resis-
tência e de união. Que mensagem você 
gostaria de reforçar para os trabalhado-
res do BNB?

RJ - Eu gosto muito da expressão que foi 
muito vista recentemente nas mobilizações 
e nas redes sociais “ninguém solta a mão de 
ninguém”. Sabemos que isso tem um sen-
tido e origem em acontecimentos na USP 
em tempos de ditadura. A frase passa um 
sentimento de apoio, solidariedade, união 
e força. É disso que precisamos, desse con-
forto de que juntos somos mais, e que as 
mudanças se dão a partir do movimento 
da base, do chão. Os desafios são muitos, os 
tempos são difíceis, as perspectivas não são 
boas, mas a nossa vontade de lutar deverá 
superar.

Sair do individual 
para o coletivo, 
compreender que 
só a luta muda 
a vida e que a 
participacão de 
todos em defesa 
das instituições e 
dos trabalhadores 
é fundamental, é 
algo que precisa 
ser trabalhado

“
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Os principais jornais da 
região trouxeram no 
dia 27 de dezembro, 

notícias alvissareiras do Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB). São 
notícias que dão conta da tradi-
ção e histórico da essência desen-
volvimentista, viés focado pelo 
conjunto dos trabalhadores da 
Instituição naquilo que bem sa-
bem fazer, na aplicação de recur-
sos de forma comprometida com 
o desenvolvimento da área de 
atuação do Banco. Assim, os da-
dos expressam que mais uma vez 
o BNB dá prova da sua missão e da 
sua importância enquanto uma estraté-
gia para o Desenvolvimento Regional. 
 O desafio de aplicar R$ 30 bi-
lhões em recursos do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do Nordeste 
(FNE) este ano não só foi superado, 
como foi essencial para o alcance da 
marca histórica do BNB de R$ 43,3 
bilhões emprestados em 2018 - sendo 
R$ 32,6 bilhões do próprio FNE e o 
restante do CrediAmigo, AgroAmigo 
e outras fontes.
 Os números mostram a força 
do BNB e a sua relevância para a polí-
tica de desenvolvimento do País! Isto 
confirma ser a Instituição uma das 
mais relevantes para a superação das de-
sigualdades regionais, devendo, portan-
to, ser fortalecida e reconhecida como 
tal, desconstruindo qualquer tese equi-
vocada de privatização, incorporação, 
fusão ou qualquer outra medida que 
implique em seu desmonte.  
 Nesse momento de cele-
bração, e não poderia ser diferente, a 
AFBNB parabeniza a gestão do Banco 
pela condução do trabalho e se con-
gratula, sobretudo, com o conjunto 
dos trabalhadores do BNB, com os 
corações e mentes que tocam(ram) 

BNB injeta mais de R$ 40 bi na Economia da 
Região: Números ratificam eficiência do Banco, 

competência e dedicação dos trabalhadores.

suas ações,   de todas as unidades, em 
especial das agências onde a essên-
cia do Banco se realiza pelo relacio-
namento próximo e direto com os 
clientes, com a sociedade, na escuta 
qualificada e no atendimento às de-
mandas visando o melhor  para a região. 
 Para a AFBNB, a satisfação 
é grande ao ver os resultados de uma 
luta que também tem a sua marca, vez 
que com muita decisão e atitude, a 
duras penas, contribuiu para a inclu-
são do artigo dos Fundos Constitu-
cionais na Carta Magna de 1988. Foi 
uma luta com a certeza de que os re-
feridos fundos representam a garantia 
de recursos não contingenciados em 
orçamento da União, em específico o 
FNE, para o BNB desempenhar bem, 
e melhor, a sua missão. Essa certeza 
permanece e nos estimula a continuar 
vigilantes na defesa desse fundo cons-
titucional, bem como atuantes pelo 
fortalecimento do Banco e pela valo-
rização de seu corpo funcional – sem 
dúvida, o maior patrimônio do Banco. 
 A todos, nossas felicita-
ções! Que o sentimento de dever 
cumprido e a satisfação pelo exce-

lente desempenho renovem nossas 
forças para seguirmos lutando por 
uma região desenvolvida, um BNB 
forte e trabalhadores valorizados. 
 
Em defesa dos trabalha-
dores, do BNB e do FNE! 

Gestão Unidade e Luta


