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NossaVoz

Acompanhe a AFBNB nas 
redes sociais e fique por 
dentro das ações em defesa 
do BNB, da região e dos 
trabalhadores da intituição

É hora de 
DECIDIR!

A Comissão que 
coordena o processo 
eleitoral da AFBNB 
para o triênio 2020-
2022 foi eleita por 
ocasião da 56ª Reu-
nião do Conselho de 
Representantes nos 
termos do estatuto 
da entidade. A re-
ferida comissão foi 
instalada no dia 20 
de setembro último, 
quando iniciou suas 
atividades, já tendo  
o regulamento e o 
calendário eleitoral 
devidamente divul-
gados. Assim, os as-
sociados estão con-
clamados a exercer 
seu direito de votar 
e fazer valer a sua 
voz. Participe! Forta-
leça a sua Entidade 
representativa.

ELEIÇÕES PARA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA AFBNB
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CALENDÁRIO ELEITORAL
Publicidade do Regulamento Eleitoral 24/09/2019

Registro das Chapas Até 18h do dia 11/10/2019

Homologação do Registro das Chapas Até às 18h do dia 14/10/2019

Início da Campanha 14/10/2019 
(após a homologação das chapas)

Entrega do programa e apresentação de 
cada chapa para edição especial do Jornal 
Nossa Voz

Até às 17h do dia 21/10/2019

Entrega de matéria para divulgação em 
Informe especial

Até às 17h do dia 28/10/2019

Divulgação das seções eleitorais em Forta-
leza

Até o dia 04/11/2019

Indicação de fiscais das chapas para o dia 
da eleição 

Até o dia 04/11/2019

Divulgação das Subcomissões Eleitorais e 
fiscais para o dia da eleição

Até o dia 08/11/2019

Envio de material para votação, cf. artigo 14 
do Regulamento Eleitoral

Até o dia 28/10/2019

Indicação de fiscais das chapas para acom-
panhar a apuração dos votos

Até o dia 04/11/2019

Término da campanha eleitoral Às 23h59min do dia 12/11/2019

Eleições 13 e 14/11/2019

Início da apuração dos votos na sede da 
AFBNB Fortaleza 

A partir das 10 horas do dia 
18/11/2019

Encerramento da apuração dos votos Até às 18 horas do dia 28/11/2019

Divulgação do resultado da eleição Após as 18 horas do dia 
28/11/2019

Pedido de revisão da apuração Até às 18h do dia 02/12/2019

Julgamento dos pedidos de revisão Após o recebimento do pedido 
de revisão da apuração

Nova Eleição em caso de empate 05/12/2019

Posse dos eleitos 30/12/2019

É chegado mais um  momento 
de decisão na história da AFBNB. 
No ano em que completará 34 
anos, a Associação terá iniciada 
mais uma gestão e com ela a ne-
cessidade de novos planejamen-
tos, de lutas e ações a serem im-
plementadas em conformidade 
com a missão para a qual a enti-
dade foi criada. 

A próxima gestão da AFBNB, 
conforme previsto em seu esta-
tuto social, compreende o perío-
do 2020-2022 e deve ser eleita 
democraticamente entre os seus 
mais de 5 mil associados em toda 
a área de atuação do BNB. Este 
compromisso com a atuação his-
tórica da AFBNB deve ser acom-
panhado de perto pelos associa-
dos.

Trata-se, portanto, de um mo-
mento vital para a continuida-
de dos trabalhos da AFBNB! Os 
trabalhadores têm o poder nas 
mãos para direcionar os rumos 
da entidade e assim fazer valer 
seu histórico de atuação.

Nesta edição do Nossa Voz 
(especial eleições) lembramos 
sobre o regulamento e o calen-
dário eleitoral com todo o deta-
lhamento do processo. A votação 
acontece nos próximos dias 13 e 
14 de novembro. 

De acordo com regulamento 
eleitoral (Art. 7º) publicamos o 
material de divulgação da cha-
pa 1, “História e Autonomia para 
Lutar: a AFBNB em ação sempre”, 
única registrada para o pleito e 
homologada pela Comissão Elei-
toral nos termos do Regulamen-
to. No site da AFBNB consta um 
banner com todas as informa-
ções acerca  do processo. Acom-
panhe. Uma boa leitura. 

Faça valer
a sua voz!
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 O momento político do país coloca para a classe trabalha-
dora e a sociedade como um todo a necessidade de luta e ação 
permanentes no sentido de defender os seus direitos e conquistas 
sociais, bem como para o enfrentamento ao processo de desmonte 
das estruturas do estado enquanto provedor de políticas sociais. Os 
constantes ataques ao conjunto dos órgãos públicos cobram das 
direções das entidades representativas dos trabalhadores que estas 
estejam na linha de frente da resistência.
 A luta contra a privatização, contra a entrega do patrimô-
nio público, pelo fortalecimento dos órgãos regionais de desenvol-
vimento e dos fundos constitucionais continua na ordem do dia. E, 
no caso específico do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e do Fun-
do de Financiamento do Nordeste (FNE), mais do que nunca urge 
ser intensificada. 
 A realidade da região Nordeste nos impõe desafios, os quais 
expressam o quadro de desigualdade regional herdado em nossa 

* Manter a agenda institucional em prol dos direitos 
dos trabalhadores, em prol do BNB e demais órgãos de 
desenvolvimento; bem como pela democratização das 
instâncias de governança e dos instrumentos de ação 
dos mesmos; 
* Defender um programa nacional de desenvolvimento 
que contemple o recorte regional em todos os progra-
mas, projetos e ações de governo;
* Lutar por melhorias dos serviços, estruturas físicas e 
tecnológicas do BNB, com mais agências, convocação 
dos aprovados em concurso e a realização de novos 
certames; 
* Dar continuidade à luta pela reintegração dos demiti-
dos injustamente no período FHC/Byron Queiroz;
* Lutar por recursos estáveis para o Nordeste, fortaleci-
mento do FNE e exclusividade da sua gestão pelo BNB; 
intensificar ações contra as medidas que ameaçam o 
Fundo, a exemplo da PEC 119/2019.
* Inserir-se nos debates sobre a Reforma Tributária (Pac-
to Federativo) na perspectiva de que a mesma promova 
a justiça social e que não aprofunde as desigualdades;   
* Defender maior representação de base nas instâncias 
de governança  da CAMED e CAPEF;

* Participar das lutas pela preservação dos ecossistemas 
do Nordeste e pelo incentivo à cultura nordestina;
* Reafirmar o diálogo com a base e encaminhar  os dire-
cionamentos apontados pela mesma;
* Defender o fortalecimento das áreas técnicas do BNB, 
bem como das funções pertinentes;
* Buscar parcerias para realizar eventos de formação 
para representantes da AFBNB e demais funcionários 
do Banco;
* Intensificar as visitas regionais às unidades do BNB;
* Manter interlocução com outras entidades no sentido 
de  fortalecer os fóruns em defesa dos órgãos públicos;
* Retomar a luta pela revisão do PCR e por um Plano de 
Funções com critérios  transparentes e com isonomia;
* Lutar contra as práticas de dano e de assédio moral, 
bem como cobrar atitudes positivas do Banco quanto 
as denúncias de assédio e importunação sexual;
* intensificar a luta contra o trabalho gratuito e pelo 
cumprimento da jornada de trabalho;
* Persistir na luta por um sistema transparente em to-
dos os processos internos do Banco, principalmente em 
relação à política de Recursos Humanos;
* Defender a CAPEF e a CAMED e fortalecer os respecti-

PROGRAMA DE AÇÃO DA CHAPA 1 

história, refletido em diversos indicadores econômi-
cos e sociais. É nesse panorama que apresentamos o 
programa de ação da CHAPA 1 - “HISTÓRIA E AUTO-
NOMIA PARA LUTAR: a AFBNB em ação sempre”, que 
concorre na eleição para diretoria e conselho fiscal 
da AFBNB,   triênio 2020/2022, a ocorrer nos dias 13 e 
14 de novembro.
 Composta por associados com experiência 
e histórico à frente da Associação, quase todos mem-
bros da atual gestão, a CHAPA 1 conta com uma nova 
integrante para reforçar as lutas da Entidade.   
Nesse sentido afirmamos que a Chapa 1 reúne as 
condições adequadas para intensificar os enfrenta-
mentos que estão postos na defesa dos direitos dos 
trabalhadores, fortalecimento do BNB, defesa do 
FNE, voltada para os interesses coletivos. 
 Assim, a CHAPA 1 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 fazer 
valer o  papel e a missão para a qual a Entidade foi 
constituída, sempre em sintonia com os direciona-
mentos da base, com participação e democracia.



4
NossaVoz
Outubro de 2019

CONHEÇA A CHAPA 1 - HISTÓRIA E AUTONOMIA PARA LUTAR: A AFBNB EM AÇÃO SEMPRE.

Diretoria

Diretora
Presidente
Rita Josina
Fortaleza 
(CE)

Diretoria
de Ação
Institucional
José Frota
de Medeiros 
Fortaleza (CE)

Diretoria
de Ações
Jurídicas
Jeane  
Marques 
Salvador (BA)

Diretoria de
Comunicação
Dorisval de 
Lima
Fortaleza (CE)

Diretoria de
Organização
e Finanças
Assis Araújo
Fortaleza (CE)

Diretoria de
Previdência
e Saúde
José Carlos 
Cabral
Aracaju (SE)

Diretoria de
Formação
Waldenir 
Britto
Juazeiro(BA)

Regional
MA/PI
Gilberto 
Mendes
Teresina (PI)

Regional
CE/RN
Francisco
Ribeiro
«Chicão»
Natal (RN)

Regional
PE/PB/AL
Edilson 
Rodrigues
«Mamão»
Recife (PE)

Regional
BA/SE
Chiquinho
Galindo
Salvador (BA)

Regional
MG/ES/Extras
Reginaldo 
Medeiros
Montes
 Claros (MG)

Presidente
Henrique 
Moreira
Fortaleza (CE)

Vice-presi-
dente
Tércio Sobral
Fortaleza (CE)

Secretário
José do 
Egito
Parnaíba (PI)

Suplente
Gildomar
Marinho
Fortaleza (CE)

Conselho  Fiscal

vos planos de previdência e de saúde dos funcionários 
do Banco; 
* Continuar a luta contra medidas que ameaçam as 
caixas e os planos, a exemplo das resoluções 23 e 25 
da CGPAR, inclusive por meio de ação jurídica;
* Intensificar a luta pela isonomia de tratamento, inde-
pendentemente da data de posse no BNB, em todos 
os níveis;
* Defender a concessão da licença prêmio aos funcio-
nários, com isonomia e  por toda a vida laboral no BNB; 
* Defender alterações nos processos e sistemas inter-
nos do BNB, como forma de melhorar as condições de 
trabalho, principalmente nas agências, bem como por 
sistema transparente e com critérios objetivos para as 

concorrências, de modo a não prevalecer a subjetivi-
dade;
* Acompanhar e intensificar ações judiciais em defesa 
dos trabalhadores do BNB, inclusive por meio de par-
cerias com os sindicatos e outras entidades afins;
*Buscar parcerias no sentido de realizar fóruns regio-
nais com os representantes de base e demais funcio-
nários do BNB;
*Intensificar a inserção nos fóruns e comitês em defe-
sa das Estatais e participação nas campanhas contra a 
privatização dos  órgãos públicos;
*Intensificar as lutas gerais em defesa das liberdades 
democráticas, sindicais e da classe trabalhadora e con-
tra à criminalização dos movimentos sociais;

Vote chapa 1!   HISTÓRIA E AUTONOMIA PARA LUTAR:  A AFBNB em ação sempre.  Votação dias 13 e 14/11/2019 

Suplente
Pedro  
Rocha
Petrolina (PE)

Suplente
Socorro Ferraz
João Pessoa (PB)


