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APRESENTAÇÃO

A luta pelo fortalecimento do BNB foi a força que impulsionou a criação da AFBNB, há 33 anos.
Desde então, é isso que nos move cotidianamente, ora com maior intensidade.
Em um passado recente a luta era pela ampliação do Banco, pelo aumento de sua capilaridade,
pela convocação de mais trabalhadores e abertura de novas agências. Essa luta surtiu efeito,
tendo o Banco inaugurado novas agências, realizado concursos públicos após anos sem novas
contratações, aumentado o volume de suas aplicações etc.
Hoje, diante dos ataques perpetrados pelo atual governo federal, cuja orientação é
explicitamente privatista, a luta maior é pela manutenção do Banco do Nordeste em condições
adequadas ao pleno desenvolvimento de sua missão. Os tempos atuais nos remetem a um
período crítico pelo qual a instituição passou na gestão de Fernando Henrique Cardoso, quando
o Banco foi desidratado quase até o fim.
As ameaças à instituição com o compartilhamento e retirada de recursos do FNE para outros
fins que não os previstos na Constituição; a insegurança gerada por discursos de privatização e
fusão, dentre outros resvalam diretamente no seu quadro de trabalhadores, que veem atônitos
os direitos da categoria conquistados a duras penas irem pelo ralo, por exemplo o esvaziamento
das caixas de saúde e de previdência das estatais, medidas que visam o fim da estabilidade e a
redução redução salarial.
Neste relatório, relembramos algumas das principais ações da AFBNB no enfrentamento dessas
questões, no ano de 2019. Apresentá-las é mais do que dar transparência à atuação da entidade;
é um convite ao reconhecimento de todos enquanto classe trabalhadora e ao engajamento
responsável e ativo como única forma de reverter as medidas equivocadas e prejudiciais à
maioria dos brasileiros.

AÇÃO INSTITUCIONAL

A ação institucional, ao lado das questões no âmbito das relações de trabalho, são os motores
da AFBNB e se configuram duas faces de uma mesma moeda: isso porque compreendemos que
uma instituição só é forte se valorizar seus funcionários, ao mesmo tempo em que sem uma
fortalecer o BNB não é possível reivindicar a ampliação de direitos. A separação que fazemos
das atividades e estratégias de atuação da Associação em ação institucional e defesa dos

trabalhadores, portanto, é meramente organizacional. Esse trabalho acontece diariamente, no
cotidiano da AFBNB. Destacamos abaixo alguns das principais iniciativas do período de 2019.
MOBILIZAÇÃO PARLAMENTAR
O envio de ofícios articulando e alertando parlamentares – deputados federais e senadores para ameaças ao BNB e ao FNE é uma das estratégias adotadas pela AFBNB na luta diária pelo
fortalecimento do Banco. Além disso, há momentos presenciais, nas agendas institucionais em
Brasília e nas casas legislativas estaduais e municipais.
- Afora os ofícios encaminhados a deputados federais e contatos feitos com a liderança da
Bancada do Nordeste na Câmara Federal, a diretoria da AFBNB esteve em diálogo permanente
com os deputados cearenses. Em fevereiro, esteve na Assembleia Legislativa do Estado do
Ceará visitando gabinetes e se reunindo com os deputados estaduais Elmano de Freitas (PT-CE)
e Romeu Aldigueri (PDT – CE); protocolou documento no qual reforça a relevância do Banco e
solicitou a realização de uma audiência pública sobre o assunto.
Abaixo-assinado pelo fortalecimento do BNB
- Em fevereiro a AFBNB criou um abaixo-assinado na plataforma digital Petição Pública, pelo
fortalecimento do BNB, que até o dia 22 de março contava com 2.244 assinaturas. A petição
foi divulgada no site e nas redes sociais da AFBNB. O abaixo assinado digital é um instrumento
prático e rápido.
Roda de conversa com a base
- O mês de março iniciou com a primeira de uma série de Rodas de Conversa com funcionários
do Banco e representantes da Associação na sede do BNB, em Fortaleza. O principal objetivo
da ação foi debater sobre o momento de incertezas sobre o futuro do Banco e a importância
da mobilização de toda a sociedade pela preservação e fortalecimento da Instituição. Durante
esse primeiro encontro os diretores destacaram as últimas ações que estão sendo realizadas
pela Associação, como o envio de ofícios e documentos às Casas Legislativas e representantes
do Poder Executivo, a inserção da entidade com diversas abordagens na imprensa (rádio,
internet e jornais), além da mobilização em campo com os funcionários.
Café temático
- Também em março, no dia 18, a AFBNB promoveu um café temático sobre fortalecimento do
BNB e desenvolvimento regional. A intenção é formar uma rede de mobilização com os
diferentes segmentos da sociedade para discutir ações favoráveis ao Banco, que é o principal
instrumento de fomento ao desenvolvimento na sua área de atuação, sendo necessário
portanto que seja valorizado na perspectiva de continuar cada vez mais forte e atuante.
Participaram parlamentares (vereador, dep.estaduais e federais), representantes de setores
empresariais, de entidades representativas, de coligadas do BNB e do próprio BNB, além de
funcionários da ativa e aposentados.
Sessão Solene em Salvador (BA)

Em abril, a AFBNB participou de sessão solene em defesa do BNB em Salvador/BA, realizada
com o objetivo de mobilizar o parlamento e a sociedade para a defesa do Banco do Nordeste e
das demais instituições regionais e fortalecer as estratégias de enfrentamento à privatização
desses órgãos. A sessão reuniu deputados federais, líderes do executivo, entidades patronais,
movimentos sociais e sindicais. A AFBNB esteve presente, e reforçou a agenda a favor do
fortalecimento do BNB enquanto instrumento de desenvolvimento. Entre os
encaminhamentos, a elaboração da Carta da Bahia em apoio à manutenção e ao
fortalecimento do BNB e a criação de uma Frente Parlamentar em Defesa do Nordeste,
incluindo a luta pela manutenção e valorização das instituições regionais que atuam no
Nordeste como a Codevasf, DNOCS, Sudene e BNB.
RECONHECIMENTO
Em abril, a AFBNB recebeu ofícios do Governador do Piauí, Wellington Dias e Chefe da Casa
Civil do Governo do Estado do Ceará, Élcio Batista, agradecendo o envio da cartilha
Desenvolvimento Regional, Prioridade Nacional e reiterando a defesa do desenvolvimento
regional. O ofício do Governo do Ceará diz: ”Sua Excelência externa votos de continuado êxito
na atual gestão dessa entidade cuja missão transcende os limites da instituição que a abriga
para se projetar por todos os quadrantes da nossa região”.
Sessão especial em Defesa dos Bancos Públicos em Aracaju (SE)
Em maio, a AFBNB participou da Sessão Especial alusiva aos “50 anos da Federação dos
Bancários da Bahia e Sergipe (Feebbase)” e “Em Defesa dos Bancos Públicos”, realizada na
Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).
Ação da base
O representante da AFBNB na Central de Crédito PRONAF de Pernambuco, José Ailton Nunes
dos Santos, visitou o gabinete do Dep. Federal Silvio Costa Filho (PRB-PE) no dia 20 de maio,
juntamente com o Superintendente Estadual do BNB naquele estado, Ernesto Lima Cruz, para
tratar, entre outros assuntos, do fortalecimento do BNB.
Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos Públicos
A AFBNB, integrante do Comitê em Defesa dos Bancos Públicos, participou em maio do
lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos Públicos, que reúne 199
deputados e 10 senadores de 23 partidos. A Frente tem o objetivo de dialogar com a
sociedade sobre a importância dos bancos públicos para a soberania nacional e para o
desenvolvimento econômico e social do país. Rita Josina lembrou a presença da Associação
nas frentes em defesa do BNB a qual considera uma luta justa e urgente. “O ataque feito ao
Banco do Nordeste e ao FNE precisa ser refutado de forma contundente. Precisamos lutar
como se não houvesse amanhã porque da noite para o dia as nossas vidas estão sendo
reavaliadas e redimensionadas de acordo com o que manda o mercado financeiro
internacional. O Banco do Nordeste é um banco regional que precisa ser tratado como um
banco operador de políticas públicas”.
Projeto de Lei

Também em maio, com parecer favorável da Comissão de Legislação Participativa (CLP) da
Câmara dos Deputados, a Sugestão Legislativa nº 7/2019, da AFBNB, que “Sugere Projeto de
Lei determinando que toda agência bancária tenha, no mínimo, dois caixas executivos”, foi
encaminhada à mesa diretora da Câmara, passando a tramitar como Projeto de Lei 3097/2019
– que segue a tramitação em regime de prioridade. A Sugestão 07/2019 foi apresentada pela
AFBNB à CLP no início do ano, junto com mais 9 propostas, elaboradas a partir das
deliberações da base. A proposta será encaminhada para análise das comissões permanentes,
e quando aprovada, os bancos terão o prazo de 180 dias para se adaptar às exigências.
Defesa do Banco e dos Fundos Constitucionais
Em maio, após a veiculação de notícias acerca das instituições que não seriam privatizadas, a
AFBNB deu início a ações e articulações reforçando a importância do Banco, mesmo o BNB não
estando na lista das privatizações. Matérias nas redes sociais, ofícios, contatos com
parlamentares, articulação com entidades foram algumas delas. Após repercussão negativa da
classe política, econômica e social, integrantes do Governo recuaram da proposta. Em junho,
novo ataque: o governo federal teria prometido “socorrer” as finanças dos Estados, sendo uma
das medidas a concessão de até 30% dos recursos dos fundos constitucionais, como o FNE,
para investimentos em infraestrutura. De pronto a AFBNB produziu matéria para dar
visibilidade ao assunto: “Em defesa do FNE: AFBNB reafirma que o compartilhamento é
inconstitucional!”.
A AFBNB se reuniu com o economista-chefe do BNB, para conversar sobre a conjuntura, o
contexto de ameaças ao BNB e sobre o próximo tema da Reunião do Conselho de
Representantes – Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Diante de novas investidas
aos fundos constitucionais: proposta de retirada de recursos para a educação, para indústria
bélica, para infraestrutura, administração pelo “mercado”, criação de um fundo único, a
AFBNB lançou notas nas quais, entre outras coisas, defende que o Governo aporte recursos de
outras fontes para as demandas acima e garanta o pleno funcionamento das instituições
regionais e a manutenção dos fundos como prevê a Constituição.
Audiência Pública em Recife (PE)
Em junho, a Assembleia Legislativa de Pernambuco realizou a audiência pública “Importância
do Banco do Nordeste para o Desenvolvimento Regional”, da qual a AFBNB participou. Rita
Josina lembrou o protagonismo da AFBNB nas lutas em defesa do Banco, desde a criação da
Associação, há 33 anos, sendo a primeira delas a que resultou na inclusão do artigo que
estabelece a criação e o funcionamento dos fundos constitucionais. A dirigente destacou os
desafios ao longo desse tempo para que o BNB pudesse ser o diferencial na região que ainda
sofre a histórica ausência de políticas públicas, citando tentativas de compartilhamento de
recursos com outros operadores. Entre os encaminhamentos, foi discutida a constituição de
um Grupo de Trabalho sobre fortalecimento do BNB, em continuidade a esse debate, com a
participação de algumas instituições, entre elas a AFBNB.
Transparência

A verdade prevalece. Após receber denúncia supostamente produzida pela AFBNB contra a
gestão do BNB, no último mês de janeiro, o Tribunal de Contas da União (TCU), através do
ACÓRDÃO 3808/2019, encaminhado à AFBNB em junho, arquivou a representação, bem como
desconsiderou o conteúdo das denúncias por não preencher os requisitos de admissibilidade
para tal e por considerar o pronunciamento formal da Associação junto ao Tribunal sobre o
desconhecimento do assunto.
Ação conjunta AFBNB e AEBA
Numa parceria histórica em defesa das instituições regionais, a AFBNB e a Associação dos
Empregados do Banco da Amazônia (AEBA) elaboraram um documento conjunto em defesa
dos Fundos Constitucionais e dos Bancos Públicos que foi encaminhado aos parlamentares em
junho e amplamente divulgado. No texto, as entidades externam entendimento contrário a
qualquer medida que aponte para o compartilhamento de recursos, a extinção dos mesmos e
ainda a criação de um fundo único - proposta pelo Governo - por entenderem que a mesma vai
de encontro a uma política de desenvolvimento e fragiliza o BNB e o Banco da Amazônia (Basa)
que administram os respectivos fundos, FNE e FNO.
Audiência Pública em Belo Horizonte (MG)
Em julho, a Associação participou da Audiência Pública “Banco do Nordeste e o
desenvolvimento regional brasileiro”, realizada na Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, em Belo Horizonte. A ação fez parte de agenda encampada pela AFBNB pelo
fortalecimento do Banco e em defesa do FNE também na área norte dos Estados de Minas
Gerais e Espírito Santo, onde o BNB tem grande atuação nas diversas atividades produtivas
locais. Rita Josina ressaltou alguns números que reforçam a importância do BNB na região,
cujos investimentos têm forte impacto na geração de emprego e renda, na massa salarial, na
arrecadação tributária e no valor bruto da produção. Ela destacou o papel social dos
programas de microcrédito e sua contribuição para a economia do semiárido.
Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos Públicos
- Em julho, a AFBNB esteve na capital federal em atividades relacionadas ao fortalecimento das
instituições públicas e encaminhamentos de demandas da entidade. Na agenda, reunião da
Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos Públicos, cuja missão é debater com a
sociedade a importância dos bancos públicos e discutir estratégias para fortalecê-los. A
Associação foi representada pelo diretor de comunicação da entidade, Dorival de Lima, a
convite do coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos Públicos,
deputado federal Zé Carlos (PT-MA).
Contra privatizações
- Em agosto e setembro, a Associação participou de reuniões na Assembleia Legislativa do
Ceará para discutir ações no sentido de enfrentar as privatizações levadas a efeito pelo
Governo Federal. Os encontros foram organizados pelo deputado Elmano de Freitas (PT-CE) e
contaram também com a representação de entidades de várias outras categorias – petroleiros,
Serpro/ Dataprev, Correios, bancários, eletricitários, Cagece, dentre outros.

Audiência Pública em Natal (RN)
Em agosto, a AFBNB participou da audiência pública “Fortalecimento do BNB e sua
importância para a economia do RN, do Nordeste e do País”, na Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Norte, ao lado de dirigentes do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte, de
trabalhadores do Banco e de representantes de diversos segmentos de trabalhadores e da
economia local. Rita Josina citou Mangabeira Unger, ao afirmar que só haverá solução para o
Brasil se houver para o Nordeste e só haverá solução para o Nordeste se houver para o
semiárido. Para ela, essa frase traduz a defesa que a AFBNB faz de uma nação, de um Estado
soberano onde a democracia prevaleça. “O contexto de desigualdades regionais e
intrarregionais que afetam o Nordeste justifica a nossa luta pelo Banco do Nordeste, pelas 7
instituições públicas”, afirmou.
Audiência na RCR
Outro desdobramento, dessa vez da Sugestão 121/2017 – repetindo a ação bem sucedida da
52ªRCR, quando foi realizado o seminário “Desenvolvimento Regional, Prioridade Nacional”,
em 2017 no auditório Nereu Ramos, em Brasília – será a realização PROJETO DE LEI 8 de
audiência pública para debater “Uma nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional –
PNDR”, no âmbito da próxima Reunião do Conselho de Representantes, em setembro, no
Congresso Nacional.
Audiência em São Luiz (MA)
Em outubro, a AFBNB participou de Audiência Pública em Defesa dos Bancos Públicos em São
Luis (MA). O evento foi promovido pelo Sindicato dos Bancários do Maranhão (SEEB-MA) e
contou com a presença de diversas entidades representativas dos trabalhadores.
Audiência em Teresina (PI)
Encerrando o mês de outubro, a AFBNB participou de audiência pública para discutir a
Proposta de Emenda Constitucional 119/2019 e outras medidas que fragilizam os Fundos
Constitucionais de Financiamento (FNE, FNO e FCO) e que podem afetar o desenvolvimento do
Nordeste, na Assembleia Legislativa do Piauí. A audiência foi realizada pelas Comissões de
Infraestrutura e Administração, em atendimento a Requerimento feito pela Associação dos
Funcionários do BNB (AFBNB) junto à deputada Flora Izabel (PT-PI) e aprovado em plenário.
Manifesto pelo fortalecimento e defesa dos bancos públicos
Ainda em outubro, a AFBNB divulgou importante manifesto pelo fortalecimento e defesa dos
Bancos Públicos. O documento, elaborado pelos representantes dos funcionários nos
conselhos administrativos dos bancos públicos, entre eles o Caref do BNB, Rheberny Oliveira,
destaca o trabalho destas instituições em atuarem de maneira alternativa ao mercado e a
capacidade de exercerem papel anticíclico em momentos de crise. O texto destaca ainda a
participação do BNB e do Banco da Amazônia (BASA) enquanto importantes “agentes de uma
política pública inclusiva balizada na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, aplicando
os fundos constitucionais”.

Audiência Pùblica em Brasília (DF)
Em novembro, a AFBNB participou de audiência pública em Brasília que debateu “O papel
estratégico do BASA para o desenvolvimento da Amazônia”, mobilizada pela Associação dos
Empregados do BASA (AEBA), junto à Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento
Regional e da Amazônia (CINDRA) da Câmara Federal.
Mobilização contra a MP 905
Novembro também foi marcada pela mobilização contra a MP 905, editada naquele mês. A
apresentação da MP se dá no contexto de outras medidas que vêm sendo adotadas no País, as
quais, ao contrário de alcançar os objetivos alegados, tem gerado e aprofundado o desmonte
do Estado, enquanto provedor de políticas públicas; privatizações; subtração de direitos
(sociais, trabalhistas, etc) e desmonte da própria nação. Nos materiais produzidos, a AFBNB
reiterou a necessidade de os bancários se engajarem na luta; ficarem atentos ao calendário de
mobilizações e demais atividades que os respectivos sindicatos convocarem.
Audiência pública em Caruaru (PE)
Em dezembro, a AFBNB participou de audiência pública realizada pela Câmara Municipal de
Caruaru (PE), sob o tema “FORTALECIMENTO DO FNE (Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste) E O IMPORTANTE PAPEL DO BNB PARA O DESENVOLVIMENTO
DO BRASIL”. A audiência foi requerida pelo vereador Marcelo Gomes (PSB) em atendimento a
demanda da AFBNB, por interlocução da representante local da Associação, Flavia Bandeira.
Cultura
Após notícias de reestruturação da política dos Centros Culturais do BNB, a AFBNB pautou o
assunto com a gestão do Banco e participou de Audiência Pública na Assembleia Legislativa do
Estado do Ceará para discutir o funcionamento dos centros culturais do BNB que passavam
pela possibilidade de encerrar suas atividades em suas três unidades.
Reconhecimento
- Em novembro, a AFBNB esteve em Brasília para receber pelo segundo ano consecutivo o
Prêmio Selo de Participação Legislativa, concedido pela Comissão de Legislação Participativa
(CLP) da Câmara dos Deputados. 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 interlocução com a CLP se
intensificou a partir de 2016, enquanto estratégia que visa ocupar os espaços institucionais
com a pauta que a AFBNB considera relevante, seja para os trabalhadores, seja para o BNB e a
sua área de atuação, ampliando a visibilidade e o reconhecimento da instituição. Em março de
2019 a Comissão publicou, por meio impresso e digital, o Relatório Anual das Atividades de
2018. Um dos destaques da edição foi a intensa participação da AFBNB no tocante à
apresentação de propostas à Comissão e a integração em algumas das reuniões. O documento
traz o registro de três propostas da AFBNB que foram aprovadas pela Comissão e está
disponível na íntegra no site da AFBNB.

VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES

Tudo o que afeta os trabalhadores do BNB nos importa. Sejam questões coletivas ou
individuais, a Associação não mede esforços para buscar a solução do problema através do
diálogo com as instâncias envolvidas e, quando não resolvido por essa via, adotando outras
medidas. E as demandas são recorrentes: questões relacionadas à Camed, à Capef, às relações
de trabalho, aos processos internos. Abaixo, uma amostra da ação cotidiana da entidade.
Reuniões com a base
A diretoria da AFBNB esteve reunida com trabalhadores de diferentes bases ao longo de 2019,
em visitas às unidades de diferentes estados. Na pauta, a apresentação das questões em
defesa do Banco, questões funcionais, ações judiciais, assuntos relacionados à Camed/Capef,
conjuntura, dentre outros pontos. Foi assim no Ceará, em Sergipe, quando estiveram reunidos
com trabalhadores lotados na Superintendência; em Minas Gerais, com reunião nas agências
do Vale do Jequitinhonha, Januária, Teófilo Otoni e Brasília de Minas; no Maranhão, com
trabalhadores do BNB na agência São Luiz Centro, Bacabal, Santa Inês e Timon; no Ceará, na
agência Fortaleza Centro e Passaré; no Piauí, com os trabalhadores da Central de Varejo de
Teresina, de Piripiri, Piracuruca, Campo Maior e com o Superintendente do BNB; no Rio
Grande do Norte, em reuniões na agência Tirol, Central CCVMP e Superintendência; na
Paraíba, em Campina Grande e em Pernambuco, nas unidades de Belo Jardim, Caruaru e
Garanhuns.
CAREF
- O ano começou com a divulgação da eleição para o Conselheiro Representante no Conselho
de Administração do BNB (CAREF), realizada de 21 a 25 de janeiro. Ciente da importância dessa
conquista para os trabalhadores, a AFBNB divulgou matérias falando do importante papel a ser
desempenhado pelo eleito e estimulando as pessoas a votarem. Da mesma forma procedeu no
segundo turno das eleições.
Concorrência interna
- Em janeiro a Associação encaminhou ofício ao BNB relativo aos processos de concorrência
interna na Instituição. A AFBNB manifestou suas congratulações à recente medida do Banco
que estendeu as concorrências no âmbito das centrais e também reafirmou a necessidade de
uma decisão favorável às funções de natureza técnica.
Denúncia
- Em janeiro de 2019, a AFBNB foi notificada pelo Conselho de Administração, pelo Comitê de
Auditoria do Banco e pelo Tribunal de Contas da União (TCU) acerca da existência de documento
contendo denúncia contra o presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) supostamente

feita pela Associação. Não foi a primeira vez que a Associação foi vítima da mente criminosa e
de interesses obscuros de terceiros, que usam o nome e falsificam documentos da Associação
de maneira covarde. Em 2017, as denúncias foram feitas ao Tribunal de Contas da União e à
Controladoria Geral da União (CGU). Na época, a AFBNB negou os fatos e exigiu a apuração a
fim de descobrir os verdadeiros autores. Dessa vez, além de negar o fato junto aos órgãos, a
AFBNB registrou boletim de ocorrência e cobrou da Polícia a investigação.
Camed
- Em janeiro, a AFBNB divulgou nota reafirmando o entendimento contrário ao
recadastramento da Camed e dando ciência aos associados da ação que tramita na justiça por
iniciativa da Associação. A adesão ao recadastramento de dados foi iniciado em outubro de
2017.
https://bit.ly/2U5rDvT
- Em fevereiro de 2019, a AFBNB protocolou 10 novas sugestões na Comissão de Legislação
Participativa, alguns delas elaboradas a partir das resoluções aprovadas pelos representantes
em Reuniões de Conselho de Representantes (RCRs).
Conheça as sugestões apresentadas em 2019:
Sugestão 1 – Realização de Audiência Pública para debater a estruturação, organização e
governança técnico-institucional visando a funcionalidade e sustentabilidade de Arranjos
Produtivos na área de atuação do FNE.
Sugestão 2 – Realização de Audiência Pública para debater Cidades médias – o que uma
estratégia de fortalecimento econômico e institucional dessas municipalidades por meio de
credito do FNE pode contribuir para a interiorização do desenvolvimento na área de atuação
do Fundo.
Sugestão 3 – Realização de Audiência Pública para debater a Permacultura e a Agricultura
Sintrópica, por meio dos Sistemas Agroflorestais como fator de convivência com o semiárido
nordestino – estratégias que podem ser realizadas pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e
Ministérios.
Sugestão 4 – Realização de Audiência Pública para debater o Programa Agroamigo – a
importância do apoio à Agricultura Familiar no semiárido nordestino.
Sugestão 5 – Realização de Audiência Pública para debater a criação/formulação de um
Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste e um pacto de cooperação dos governos
nordestinos.
Sugestão 6 – Apresentação de proposta de Projeto de Lei estabelecendo que toda agência
bancária tenha no mínimo dois (2) caixas executivos
Sugestão 7 – Apresentação de proposta de emenda à Lei das Estatais (Lei Federal nº
13.303/2016) estabelecendo que a indicação da presidência para instituições públicas seja
exclusiva a funcionários de carreira das próprias instituições.
Sugestão 8 – Apresentação de proposta de Projeto de Lei estabelecendo que os prédios
públicos instalem mecanismos de captação e reuso de água e painéis solares visando

redução de gastos e otimização de energia limpa.
Sugestão 9 – Realização de Audiência Pública para debater os impactos das transferências
de recursos via intermediação financeira no desenvolvimento do Nordeste.
Sugestão 10 – Apresentação de requerimento para realização de seminário para debater os
100 anos de Celso Furtado e o legado para a Política de Desenvolvimento Regional.

Roda de Conversa
A AFBNB realizou três Rodas de Conversa desde a última RCR. A primeira, em março, socializou
as discussões ocorridas na 55ª Reunião do Conselho de Representantes, bem como discutiu
estratégias de fortalecimento do BNB e de valorização do seu quadro funcional.
Em maio foram realizadas duas Rodas de Conversa: uma com trabalhadores do BNB lotados na
Agência Fortaleza Centro, e a segunda na sede da AFBNB, ocasião em que foram discutidas
ações pelo fortalecimento do BNB, saúde e previdência (Camed e Capef) e a PEC 06/2019, da
reforma da previdência, com a contribuição do advogado Luís Cláudio Silva. A roda de
conversa ocorreu após a Assembleia Geral Ordinária para aprovação das contas da entidade.
Dignidade Previdenciária
A AFBNB participou em maio de diversos debates que discutiram dignidade previdenciária:
esteve no XX Congresso da ANAPAR, em São Paulo, onde os palestrantes apresentaram o
cenário brasileiro atual, de perda de direitos sociais e de ataques ao sistema previdenciário; no
22º Encontro dos Profissionais de Benefícios do Norte e Nordeste, em São Luís/MA, onde
foram abordadas as mudanças que transformam e trazem novas reflexões ao Sistema de
Previdência Complementar.
A AFBNB participou também dos Encontros de Participantes Capef e Camed, em São Luís (MA),
Teresina (PI), Salvador (BA), Fortaleza (CE). Em todas as intervenções, a AFBNB ressaltou a
necessidade da organização, união e lutas dos trabalhadores pela manutenção das conquistas
sociais, pelo fortalecimento das instituições de desenvolvimento/promotora de políticas
públicas e em defesa da dignidade previdenciária
Ações Judiciais
A AFBNB deu entrada, em maio, em um Mandado de Segurança Coletivo na 9ª Vara Federal
Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra a Receita Federal no sentido de obter uma
“Declaração da Ilegalidade” sobre a incidência do Imposto de Renda na verba do Auxílio
Creche dos empregados do BNB associados da AFBNB, tendo obtido liminar favorável para
suspender a incidência de imposto de renda pessoa física, sobre o auxílio-creche/auxílio-pré
escolar pago aos associados. A ação integra o rol de peças jurídicas que a AFBNB tem
ingressado como estratégia de garantia e ampliação de direitos de seus associados. A relação
completa das ações em andamento pode ser conferida no site www.afbnb.com.br.
Eleição para Representante

O trabalho de base é a essência da AFBNB. Por isso, o papel do/a representante é tão
importante! Buscando fortalecer as lutas da entidade e a mobilização/organização da base,
realizamos eleição suplementar nas unidades que estavam sem representação.
Lutas gerais
Engajada nas lutas gerais da classe trabalhadora, a AFBNB integra diversos fóruns, locais e
nacionais, que pautam: o fortalecimento das instituições públicas; os bancos públicos; a
soberania nacional; o direito do trabalho; a Previdência Social; o enfrentamento à privatização;
fórum de mulheres. Além disso, está presente nos atos e manifestações organizadas pelos
movimentos sociais e classe trabalhadora.
Novos funcionários
A AFBNB participou em setembro MOBILIZAÇÃO E DIÁLOGO COM A BASE no curso de
integração de novos funcionários, em Fortaleza. Na ocasião, fez um breve resgate da história e
das lutas da AFBNB e contextualizou os novos funcionários acerca dos desafios atuais tanto nas
questões institucionais, que dizem respeito diretamente à própria existência e funcionamento
do Banco, quanto nas questões trabalhistas. O convite ao engajamento, à luta e à mobilização
foi reiterado a todos os presentes, tanto de forma direta quanto por meio do fortalecimento e
do acompanhamento das ações das entidades representativas dos trabalhadores.
56 RCR
A AFBNB realizou em setembro a 56ª Reunião do Conselho de Representantes da AFBNB,
realizada na Capital Federal nos dias 16 e 17 de setembro, reunindo funcionários do Banco do
Nordeste do Brasil (BNB), além de convidados de diversas entidades representativas dos
trabalhadores das regiões Norte e Nordeste.
Eleição para a entidade
Em outubro, a AFBNB deu início ao processo eleitoral para Diretoria e Conselho Fiscal da
entidade, que teve chapa única: – “História e Autonomia para lutar: a AFBNB em ação,
sempre”, eleita para a gestçao 2020 - 2022.
Também em outubro, foi divulgado a premiação do Prêmio Grão de Música, que premiou o
funcionário do BNB e integrante do Conselho Fiscal da AFBNB, defensor da arte e da cultura,
Gildomar Marinho. Gildomar foi um dos 15 agraciados, ao lado de Rolando Boldrin e outros
artistas, a receber a premiação em São Paulo.
Repercussão na imprensa
- Ocupar espaços na agenda midiática continua sendo estratégia importante para a AFBNB,
sobretudo pela visibilidade de nossa pauta. Em janeiro, o jornal O Povo publicou o artigo
"Fortalecer o BNB e os demais bancos públicos", de autoria do Diretor de Comunicação e
Cultura da AFBNB, Dorisval de Lima.

- Em fevereiro, o jornal O Estado publicou matéria sobre a ação da AFBNB na defesa do BNB:
"Entidade reforça importância do BNB público para todo o Nordeste". Também em fevereiro,
por ocasião dos 33 anos da Associação, o jornal Diário do Nordeste publicou o artigo da
diretora-presidente da AFBNB, Rita Josina, como título “AFBNB, sempre atuante”.
- Em março, o jornal O Estado publicou artigo do Diretor de Comunicação e Cultura da AFBNB,
Dorisval de Lima, intitulado "Fortalecimento do BNB, um alerta à responsabilidade". Também
em março o café temático promovido pela entidade repercutiu na coluna Eliomar de Lima e no
jornal da Assembleia, da TV Assembleia.
- Em junho, a pauta da defesa do FNE repercutiu na coluna O Povo Economia, do jornal O
Povo, e também na rádio CBN, com Rita Josina como fonte.
- Em julho, no dia do aniversário do BNB, a AFBNB marcou presença em dois jornais locais, com
artigos nos quais destacou a importância do Banco do Nordeste para o país: no jornal O Povo,
com o artigo “BNB – uma história em construção permanente” e no jornal O Estado, com o
artigo “BNB – quem ganha é o Brasil!”.
- Em agosto, com o título “BNB, FNE e Desenvolvimento: é hora de fortalecer!”, a AFBNB
marcou presença mais uma vez no jornal O Estado, com o artigo do diretor de comunicação
Dorival de Lima.
- A AFBNB também é fonte recorrente nos programas de rádio: O Povo Economia, na rádio O
Povo; Mundo do Trabalho, na Rádio Universitária FM; Democracia no Ar, do Movimento
Democracia Participativa (MDP) e A hora da verdade, nos quais aborda as pautas relacionadas
tanto às questões institucionais quanto trabalhistas defendidas pela Associação.

