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NossaVoz
55ª REUNIÃO DO CONSELHO DE 
REPRESENTANTES DA AFBNB 

O Fortalecimento do 
BNB e a defesa da 

Previdência em pauta

Confira nesta edição do jor-
nal Nossa Voz cobertura 

da 55ª Reunião do Conselho 
de Representantes, realizada 
na primeira semana de abril, 
em Fortaleza, com os temas 
centrais “Banco do Nordeste 
do Brasil: uma estratégia es-
sencial de política econômica 
e para a promoção do desen-
volvimento” e “Em defesa da 
Previdência Social: Não à Re-
forma da Previdência”.
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Acompanhe a AFBNB nas 
redes sociais e fique por 
dentro das ações em defesa 
do BNB, da região e dos 
trabalhadores da intituição
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O Brasil passa por uma das mais 
profundas crises de suas insti-

tuições, sejam político-partidárias, jurí-
dicas, sociais e econômicas. A situação 
tem deixado em alerta estudiosos que 
analisam e observam o aprofundamen-
to das tensões sociais, da desigualdade 
e da intolerância que ganhou todos os 
meios virtuais e reais.

Nesse contexto de ameaças e riscos 
à democracia muitas conquistas estão 
em jogo, e a diante disso apenas mo-
bilizações e lutas sociais se constituem 
como forma de enfrentamento a esses 
ataques. 

O Banco do Nordeste do Brasil e 
a Previdência, específicamente foram 
os temas centrais da 55ª Reunião do 
Conselho de Representantes da AFB-
NB, que se realizou em Fortaleza, nos 
últimos dias 5 e 6 de abril. 

Na atual conjuntura é evidente que 
tanto o BNB quanto a Previdência 
Social enfrentam grande interesses; o 
Banco, por ser um dos maiores entes 
públicos de desenvolvimento regional 
do País e a Previdência Social pelos 
grande interesses do mercado financei-
ro em se apoderar dos recursos da apo-
sentadoria de milhões de brasileiros.

EDITORIAL

AFBNB mobilizada
Durante os dois dias de eventos os 

representantes da AFBNB puderam 
perceber, através de palestras, discus-
sões em grupo e em audiência pública 
o nível de envolvimento de toda a clas-
se política e da sociedade nordestina 
em torno da defesa do Banco e dos 
prejuízos que a Reforma da Previdên-
cia podem acerretar para a economia 
do Nordeste e do Brasil. 

Nesta edição você acompanha uma  
cobertura especial da 55ª RCR. Você 
acopanha em matérias, depoimentos 
e imagens o que de mais importante 
foi debatido nos dois dias de eventos, 
além de detalhes da audiência pública 
que partiu da iniciativa da Associação 
e resultou na instalação de uma frente 
parlamentar em defesa do Banco. 

Veja também a avaliação dos repre-
sentantes da AFBNB sobre a participa-
ção na Reunião e a percepção dos mes-
mos sobre a importância dos debates 
em torno da manuntenção do Banco.

Além disso, confiram ainda ima-
gens dos principais momentes deste 
que é o principal fórum de econ-
ttro e debates da AFBNB.   
Boa leitura.
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Gestão Autonomia e luta
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 Vascon-
celos - Conselheiros suplentes: 
Pedro Antônio da Rocha e Gildomar 
Nepomuceno Marinho
Francisco Leóstenis - in memoriam

Expediente

C omo mais uma forma de mobilizar a Sociae-
dade pelo Fortalecimento do Banco e con-

tra o atual cenários de ameaças à instituição a 
AFBNB criu uma Petição Pública Virtual. Para 
assinar, basta acessar www.peticaopublica.com.
br e digitar na busca “fortalecimento do BNB”. 
ao aparecer a petição, é só clicar e preencher os 
dados. 

IMPORTANTE: A sua assinatura no abaixo-as-
sinado precisa de ser confirmada para garantir a 
autenticidade dos dados. Por isso, a própria pla-
taforma petição pública envia mensagem para o 
email que foi informado, com um link de confir-
mação da assinatura. Basta clicar no referido link 
que a assinatura está confirmada.

Assine a Petição Pública
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AUDIÊNCIA PÚBLICA 
ratifica importância do BNB  

O primeiro painel da 55ª RCR - 
“Banco do Nordeste do Brasil 

- Uma estratégia essencial de política 
econômica e para a promoção do de-
senvolvimento” – foi contemplado 
com a realização da audiência pública 
realizada na Assembleia Legislativa 
do Ceará, fruto da interlocução da 
AFBNB com deputados, sobretudo 
na Comissão de Desenvolvimento 
Regional, Recursos Hídricos, Minas 
e Pesca e Comissão de Agropecuária da 
Assembleia Legislativa, os deputados 
requerentes da audiência e o próprio  
presidente da Casa, dep. José Sarto.
 A Frente foi instituída com a pre-
sença de presidentes/representantes 
de seis Assembleias Legislativas da 
região – Bahia, Sergipe, Piauí, Paraíba 
e Maranhão e Ceará - que reiteraram 
a importância do BNB para o desen-
volvimento e ratificaram posiciona-
mento contrário a qualquer medida 
que aponte para seu desmonte, seja 
incorporação a outra instituição ou 
privatização.

O dep. Romeu Aldigueri, autor 
do requerimento da audiência junta-

mente com o dep. Moisés Bras, ressal-
tou o diálogo com a AFBNB, quan-
do foi procurado pela entidade para 
propor a realização da audiência e da 
sua satisfação em ver se transformar 
em uma frente parlamentar, criada 
por iniciativa do dep. estadual Daniel 
Oliveira. 

A AFBNB se reuniu com o dep. 
Romeu em fevereiro passado, e desde 
então vinha tratando da realização do 
evento, ao qual foram se agregando 
nossos parceiros, culminando com a 
junção das atividades no âmbito do 
legislativo cearense na defesa do BNB.

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

Rita Josina, diretora-presidente 
da AFBNB, recordou a luta que a 

Associação trava desde sua criação na 
defesa do Banco enquanto instituição 
de desenvolvimento. “Nós, funcioná-
rios do Banco do Nordeste enquanto 
agentes de desenvolvimento, a gente 
vem gritando, resistindo, batendo de 
porta em porta e cada vez mais temos 
a certeza de que estamos no caminho 
certo. Estamos encontrando um eco 
muito positivo nesse movimento”. 

A dirigente da AFBNB reiterou a 
missão de cada trabalhador do Banco 
ali presente e tantos outros milhares 
espalhados pelas unidades do BNB: 
“trabalhar no BNB é estar imbuído 
de uma missão muito ousada de que-
rer melhorar a vida de uma população 
que está necessitada e é muito preocu-
pante ver o Banco, enquanto princi-
pal instrumento de políticas públicas 
da região, poder escapar pelas mãos. 
É essa preocupação que nos move, 
que faz com que estejamos sempre 
atentos”. A íntegra da audiência pode 
ser acessada no facebook da AFBNB 
(https://www.facebook.com/associa-
caodosfuncionariosdobancodonor-
deste/)
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Técnicos de campo   

DEBATE   
sobre Previdência Social

O   segundo tema da 55ª Reu-
nião do Conselho girou em 

torno da Reforma da Prêvidência 
encampada pelo Governo Federal e 
que tem sido o principal assunto do 
atual momento político do País.

Palestraram sobre o assunto a 
professora Artemis Ribeiro Martins, 
diretora Colegiada do Sindicato dos 
Servidores do Instituto Federal do 
Ceará, e Fernando Castelo Branco, 
advogado, Mestre em Direito Cons-
titucional pela Universidade de For-
taleza, com experiência na área de 
Ciência Política.

Em sua fala, Artemis destacou 
o papel das grandes agências inter-
nacionais de risco e de instituições 
como o Banco Mundial e o “lobby” 
das financeiras em torno da pauta da 
reforma da previdência que segundo 
ela, deve atingir todas as gerações, 

mesmo até quem já está aposentado 
ou próximo da aposentadoria. 

Fernando Castelo Branco em 
sua participação demostrou em 
número que o chamado “Rombo da 
Previdência” não passa de uma fa-
lácia para convencer a sociedade da 
necessidade da reforma. Argumen-
tou também que uma auditoria pú-
blica da dívida é fundamental para 
trazer a luz os atores que realmente 
saqueiam o sistema da seguridade 
social do Brasil.

A mesa contou também com a 
presença do Dep. Federal Mauro 
Filho e com a mediação do Presi-
dente do Conselho Fiscal da AFB-
NB, Henrique Moreira. Após as pa-
lestras foi realizado o debate, com a 
interação dos representantes. Toda 
a apresentação está disponível na 
página da AFBNB no facebook.

Dica de filme
Em sua apresentação, a pro-

fessora Artemis Martins indicou 
o filme “Eu, Daniel Blake”, lan-
çado em 2017 e dirigido por Ken 
Loach. A produção anglo-belga-
-francesa conta o drama de um 
idoso, Daniel Blake, e a burocracia 
existente para se obter benefícios 
sociais do governo. 

Cultura na RCR

Representações

Como tem ocorrido nas ou-
tras Reuniões do Conselho de 
Representantes da AFBNB, a 
programação da 55ª RCR con-
tou com espaço para apresenta-
ção das atividades dos conselhei-
ros eleitos da Capef, da Camed, 
Ouvidoria da Caixa Médica e do 
Representante  dos trabalhadores 
no Conselho de Administração 
do BNB (Caref) - tanto o recém 
eleito, Rheberny Oliveira, quan-
to o anterior, Alan Gutierres. Os  
representantes dos trabalhadores 
nessas instâncias apresentaram as 
ações que vêm acompanhando e 
reiteraram a importância da par-
ticipação de todos nesse processo.

Sob a coordenação do diretor re-
gional PE/AL/PB da AFBNB, Edison 
dos Santos, ao final dos trabalhos do 
segundo dia ocorreu reunião com téc-
nicos de campo presentes ao evento. 
O objetivo foi discutir estratégias per-
tinentes ao segmento para serem en-
caminhadas junto ao Banco. Um dos 
pontos discutidos foi estimular para que todos os técnicos de campo se candidatem a 
representante da AFBNB em suas unidades de trabalho. 

O momento cultural teve 
apresentações musicais, campeo-
nato de xadrez e lançamento dos 
livros: “Cajuais”, de José Nilton 
Fernandes e “Eles não suportam 
poesia”, de Jansen Viana.  No 
xadrez, o vencedor foi o represen-
tante da agência de Estância (SE), 
Djalma Cardoso.  O esporte vem 
sendo estimulado pela AFBNB 
através de torneios  durante as 
RCRs e em outros momentos, 
como forma de interação e apro-
ximação entre os trabalhadores 
do BNB e estímulo cerebral.
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Palestrantes do segundo painel da 55ª 
RCR - Em defesa da Previdêndia 

Social - Não à Reforma da Previdência - 
o advogado Fernando Castelo Branco e 
a professora e dirigente sindical Artemis 
Martins desconstróem mitos em torno da 
Previdência Social e reforçam a necessida-
de urgente de mobilização social contra o 
modelo de reforma defendido pelo Gover-
no. A íntegra das entrevistas está disponí-
vel no site www.afbnb.com.br. Confira 
trechos: 

Nossa Voz - Você falou que tratar o 
tema da reforma da Previdência a par-
tir da caracterização de rombo ou lu-
cro seria uma armadilha. Por quê?

Fernando Castelo Branco - É uma ar-
madilha porque em lugar nenhum do 
mundo se organiza ou se estrutura a pre-
vidência social para que ela financie o 

ENTREVISTAS

Fernando Castelo BranCo: “HÁ UM PROJETO 

estado. A Previdência é um direito e é o 
direito de um grupo social vulnerável. É, 
portanto, proteção social a grupos que são 
marginalizados. No caso específico da Pre-
vidência aqueles que têm sua capacidade 
de trabalho de renda prejudicada seja pela 
idade avançada, seja por uma doença, seja 
por uma reclusão, seja por invalidez etc. 
Então isso é custo para o estado mesmo! 
O Estado tem obrigação de fazer! Não é 
financiamento do Estado. Para final finan-
ciar o estado você tem a ordem tributária. 
Você pega, por exemplo, a Constituição; a 
Seguridade Social está em outro capítulo 
diferente da ordem tributária e se a discus-
são é sobre financiamento fiscal vamos dis-
cutir reforma tributária mas não Previdên-
cia. A Previdência é direito e como sendo 
direito não tem sentido se falar de lucro ou 
prejuízo na prestação estatal de um direito.

NV – Que principal fator deve nos 

mobilizar enquanto brasileiros contra 
essa reforma?

FCB - Na verdade é um projeto de precari-
zação da mão de obra brasileira.  Quando se 
discute, por exemplo, o custo Brasil e se per-
gunta por que o desemprego no Brasil é tão 
alto, por que o Brasil é burocrático ou por 
que o custo Brasil é muito alto, por trás desse 
discurso há uma iniciativa política de pre-
carizar e baratear ainda mais a mão de obra 
brasileira. Significa rebaixamento de salário, 
retirada de direitos, tudo isso para transferir 
riquezas do Brasil para o centro do sistema 
capitalista. Há uma crise capitalista que des-
de 2008 percorre o mundo inteiro e o Brasil é 
parte da periferia desse sistema e sua função é 
enviar riqueza para o centro do sistema. Isso 
se faz aumentando a superexploração dos 
nossos recursos naturais e da nossa mão de 
obra.

Artemis Martins: “não há Como terCeirizar as 
nossas lutas. nossas pautas elas devem ser to-
Cadas enCaminhadas pela Classe traBalhadora”

NV - Como essa reforma afetará as 
mulheres? 

Artemis Martins - No setor priva-
do a gente tem a reforma já retirando 
o abono salarial, FGTS... são algumas 
medidas que acabam aumentando a 
condição de exploração, de salário acha-
tado, de carreiras defasadas, sem contar 
o desemprego. A gente sabe que as mu-
lheres compõem a parte da população 
brasileira nos trabalhos domésticos, no 
cuidado com os filhos e das famílias. 
Elas têm mais dificuldades de completar 
o tempo de 15 anos mínimos de contri-
buição, imagina se aumentar o tempo 
para 40 anos! Será impossível para as 
mulheres atenderem a essa contribui-
ção. Sem contar que o desemprego é 
alto e a maior parte dos trabalhadores 
informais são mulheres. Com a retira-

da do BPC piora, pois são destina-
dos majoritariamente às mulheres 
que mantém suas famílias com esse 
benefício e que se dá em localidades 
remotas. Assim, teremos trabalhado-
ras do campo ou mulheres que nunca 
tiveram acesso ao trabalho formal pre-
judicadas, pois elas sustentam a sua fa-
mília com o BPC. Pensando do ponto 
de vista das trabalhadoras do serviço 
público, na educação teremos aumen-
to de 10 a 15 anos de contribuição e 
de serviço. Vamos cada vez mais re-
duzindo a chance dessas mulheres se 
aposentarem. Diante da sobrecarga 
que enfrentam, serão obrigadas a se 
aposentar antes de completar o tem-
po de contribuição e serão forçadas 
a receber bem menos do que teriam 
direito.

NV – E qual deve ser a ação dos traba-
lhadores nesse momento de ataques?

Não há como terceirizar as nossas lu-
tas. As nossas pautas devem ser tocadas 
encaminhadas pela classe trabalhado-
ra. É necessário entendermos que sem 
mobilização, sem o fortalecimento das 
entidades de classe a gente não vai con-
seguir fazer os enfrentamentos necessá-
rios para que não recuemos dos direitos 
que nos restam. É a classe trabalhadora 
organizada e consciente dos seus direi-
tos, da necessidade de lutar, de atuar 
politicamente nas ruas, no corpo a cor-
po, defendendo as entidades, que pode 
garantir o enfrentamento real a esses 
ataques que estamos vivendo. Não há 
como a gente terceirizar nossas lutas e 
não há que se esperar pelas instituições 
que por si não vão resolver.

DE PRECARIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA BRASILEIRA” 
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VOZ do representante
Esse evento para mim foi muito importante, seja em relação à Previdência Social, às 
mudanças que estão ocorrendo no Governo Federal como também em relação ao Banco 
do Nordeste, com o tema do enfrentamento à privatização e da fusão. Na Assembleia 
foi muito produtiva a participação dos deputados estaduais do Ceará e no sábado foi 
excelente o debate sobre a Reforma na Previdência com os palestrantes. Achei muito 
importante e valorosa essa RCR. 

 Regina Chaves - Fortaleza - Aldeota (CE) 

Acho que foi muito bom, bem organizado. Quero parabenizar a ida à Assembleia, pois 
não sabia que a  AFBNB tinha essa organização. Me surpreendeu a participação política 
das autoridades nordestinas, indicando que estamos no sentido correto em prol da defesa 
do Banco. A respeito do tema da Reforma da Previdência,  o debate foi muito esclarecedor.

Jefferson Ronald - Picos (PI)

Para mim foi uma oportunidade ímpar. O que seria da gente se não tivesse esse encontro para 
defender nossos direitos? O que seria do funcionalismo sem a AFBNB para defender seus 
direitos junto ao governo? Ainda bem que temos ela para nos defender nesse momento. Aqui 
na RCR podemos expor o que nos interessa e passar alguns questionamentos da nossa região 
e buscar soluções para todas as pendências. Espero poder estar presente em outros eventos.   

Eliene Bicalho - Aposentada (MG) 

É um encontro em que a gente pode ter uma visão do geral do que é o Banco. Podemos 
trocar ideias e termos um norte para atuar. Na Assembleia, tivemos debates e a palavra 
dos parlamentares e no segundo painel participamos com a nossa voz e a presença dos três 
convidados que nos deu muita bagagem por falar de números, de termos específicos. Essa 
bagagem mais técnica é importante para nossa luta em prol do fortalecimento do BNB. 

Jodymadson Moraes - São Luis (MA)

É muito importante, principalmente pelo fato de termos chamado a atenção e ter causado 
um fato político. Conseguimos reunir vários deputados e chamar a atenção para um fato 
importante que é o fortalecimento do BNB para todo o povo nordestino. O Nordeste é a 
única região que cresce no Brasil e tem muito espaço para crescer, gerando benefícios para 
todo o Brasil.   

Tiago Mendonça - São Lourenço da Mata (PE) 
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Antes de vir participar a gente tem uma ideia vaga do que pode acontecer na reunião, 
mas confesso que quando cheguei percebi que é algo muito mais intenso. Na Assembleia 
percebemos que o debate está muito mais à frente do que você imagina. Percebemos o 
quanto as pessoas estão engajadas nesse projeto de fortalecimento do BNB e isso dá uma 
energia a mais, um gás pra quem está na agência e não tem tempo para visualizar esse cenário. 

Emanuela Ferreira - Viana (MA)

A RCR é um evento essencial para a luta dos funcionários do BNB e para toda a sociedade, 
porque o Banco tem uma atuação fundamental para a economia do Nordeste. O evento é 
muito organizado e preparado pela diretoria. Este ano tivemos a participação de todos no 
evento na Assembleia Legislativa, o que foi importante para todos os funcionários na luta 
pelo Banco do Nordeste e pelo FNE. É um evento que, apesar de contar com todos os 
representantes, não é uma atividade exclusiva dos representantes, mas principalmente dos 
funcionários do Banco que acompanham as notícias e as matérias da AFBNB.   

Eric Augusto - Cent. Reg. Controle Interno (BA) 

Eu  já  havia participado em Recife e trabalhei em outros bancos, mas nunca vi uma 
Associação tão organizada como a AFBNB. Na audiência pública fiquei impressionado 
como a gente não consegue perceber que o Banco tem essa dimensão. Também me 
impressionou a plena participação de presidentes de assembleias de outros estados. 
Sobre a previdência nos foi passado muito conteúdo importante não somente 
para os colegas de agência, mas também para debater o tema com outros colegas e 
amigos, pois muitas pessoas não entendem  a proposta da reforma da Previdência. 

Wagner  Basoni - Pinheiro  (ES)

Foi muito esclarecedor, porque quando estamos na agência nós sabemos que a Associação 
está à frente dessa luta. Aqui a gente vê as pessoas, conversa e percebe que existe uma luta e 
que a entidade se coloca nessa defesa. Na Assembleia deu para ver o poder que a AFBNB tem 
e que o apoio de deputados, não só da oposição, mas do governo, mostra que a Associação 
está também travando o diálogo com todas as partes.   

Aparecida Queiroz - Boa Viagem (CE) 

É a primeira vez que participo de um evento com audiência e achei muito interessante 
porque a gente participa mais e os próprios deputados veem que estamos engajados em todo 
processo e que temos interesse na luta. O evento foi muito interessante e muito importante. 

Valéria Lima - Lagarto (SE)
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