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NossaVoz
AFBNB reafirma demandas dos trabalhadores 
à diretoria do BNB

Em cumprimento à prerrogativa de representação dos as-
sociados, a Associação dos Funcionários do BNB (AFBNB) es-
teve reunida com a diretoria do Banco do Nordeste do dia 
4/4 para apresentar demandas da base e preocupações com 
questões tanto no âmbito das relações de trabalho quanto 
institucionais.  Pelo Banco, participaram José Gomes da Cos-
ta, presidente interino , os diretores Anderson Possa (Diretor 
de Negócios), Lourival Nery dos Santos (Diretor de Controle e 
Risco), Bruno Ricardo Pena de Sousa (Diretor de Planejamen-
to), Thiago Alves Nogueira (Diretor de Ativos de Terceiros), 
Marcos Marinelli e Bibiana Colares (Superintendência de 
Desenvolvimento Humano), Michelly Nunes (Superintenden-
te de Marketing e Comunicação). Pela AFBNB, a diretora-presi-
dente Rita Josina Feitosa, os diretores Assis Araújo e Dorisval de Lima 
e os conselheiros fiscais Henrique Barroso Moreira e Tércio Sobral.
 Rita Josina contextualizou os gestores acerca da 
dinâmica da Associação, do trabalho contínuo e atuação 
das diretorias regionais da entidade, dos encontros semes-
trais com os/as representantes e diálogo permanente com 
a base, seja através de visitas às unidades, seja por contato 
com os associados. As demandas apresentadas resultam 
dessa interação, a exemplo das contidas no ofício entregue 
ao presidente e ao diretor de planejamento solicitando a sus-
pensão do pagamento do CDC, revisão da política de avalista 
para contratação de CDC por parte de aposentados (confira 
ofício aqui), além do empréstimo de férias e da metodologia 
adotada pela Capef de determinar a margem de EAP para 
aqueles com tempo de aposentadoria, considerando o valor 
a ser recebido da Caixa de Previdência no futuro, o que não 
corresponde à realidade financeira do trabalhador no ato da 
contratação. Na oportunidade foi indagado sobre o crédito 

da PLR, haja visto já ter ocorrido a AGO. Sobre este assunto 
o Banco informou que fará comunicação aos funcionários 
em tempo hábil. Em relação às demais, se comprometeu em 
analisá-las.

Centros Culturais – A AFBNB questionou se estaria haven-
do mudanças na política cultural do BNB, em especial dos 
centros culturais, tendo em vista notícias na imprensa dando 
conta de alterações no Centro Cultural de Juazeiro do Norte 
(CE). A Associação lembrou que há pouco tempo acompan-
hou mudanças nessa política cuja repercussão foi negativa 
para o Banco. Segundo o Banco, não haverá desinvestimento 
e sim realocação de prédio onde as atividades do Centro Cul-
tural serão desenvolvidas.

Estrutura das agências – Os dirigentes da AFBNB citaram a 
necessidade urgente de melhorias na estrutura de algumas 
agências, citando como exemplo Sobral (CE) e Pinheiro (MA). 
De acordo com o diretor de Planejamento, Bruno Pena, o 
Banco passou os dois últimos anos fazendo apenas reparos 
emergenciais, mas que para este ano de 2022 há um plano 
de ação para reforma e atualização de mais de 35 agências. O 
gestor afirmou ainda que o Banco não tem contingenciado 
recursos para reforma de prédios.

Reestruturação das agências (enquadramento de novas 
funções) – A Associação enfatizou a demanda pela necessi-
dade de extensão – para além de 1° de maio próximo – dos 
prazos estabelecidos para a avaliação e enquadramento, no 
sentido de que os funcionários possam buscar melhores per-
formances, na perspectiva de serem enquadrados nas corre-
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spondentes novas funções. Citou como exemplo as funções de 
GSN e GSO, as quais foram extintas nesse contexto.

Processos internos – A Associação destacou relatos recor-
rentes de trabalhadores de diferentes Estados acerca da não 
observância aos instrumentos e mecanismos internos, a exem-
plo dos processos de concorrência e comissionamentos/de-
scomissionamentos. A Associação citou exemplo desse tipo de 
ocorrência: em Sobral a gerente, de forma unilateral, descomis-
sionou a gerente-executiva sem qualquer motivo plausível, in-
clusive sem observância da avaliação de desempenho da fun-
cionária que é satisfatória (a mesma está na função há 10 anos).
 O assunto foi tema de reunião na agência da qual par-
ticiparam a AFBNB e o Sindicato dos Bancários com a equipe 
que está insatisfeita e intranquila com a situação.  Rita Josina 
ressaltou que tudo isso deixa os trabalhadores apreensivos, dá 
margem para práticas de assédio moral, cria um clima de incer-
tezas e ansiedade, o que enfraquece o Banco. Ela citou casos de 
unidades onde os processos estariam sendo atropelados. “Há 
relatos que nos chegam de que as pessoas estão sendo avisa-
das que a partir do dia seguinte não existirá mais a sua função 
ou mesmo a sua unidade de trabalho e que são orientados a 
procurar outra lotação no Banco. Isso é preocupante, pois gera 
um clima de medo que é uma cultura incompatível com um 
banco de desenvolvimento”.
 Os dirigentes da AFBNB também citaram a notícia 
veiculada na intranet de que os gestores do Banco estariam 
sendo capacitados para identificar transtornos mentais e emo-
cionais, o que gerou preocupação nos trabalhadores que te-
mem perseguições nas suas unidades e questionam a validade 
da medida já que em alguns casos o surgimento de transtor-
nos se dá a partir de direcionamentos superiores ou utilização 
das ferramentas, como o Convergente, como instrumentos de 
desqualificação  e perseguição aos trabalhadores.
A Associação abordou ainda os relatos de substituições de 
função que não são efetivadas, situação que fragiliza os proces-
sos do Banco. Para a AFBNB, a efetivação na função possibilita o 
cumprimento dos protocolos e um maior comprometimento, 
além da efetividade do próprio plano de função.
 Ainda sobre questões internas, o diretor de comuni-
cação da AFBNB, Dorisval de Lima, foi enfático ao abordar so-
bre os constantes vazamentos de informações para a imprensa 
– fato já pautado pela Entidade – algumas delas estratégicas, 
o que só é possível ocorrer de dentro para fora do Banco. Para 
ele, casos como esse podem configurar improbidade adminis-
trativa, vez que causa exposição desnecessária de uma institu-
ição séria como é o BNB.

FNE – Rita Josina abordou a ação institucional da AFBNB, em 
específico a que se refere ao FNE, objeto de disputas e brigas 
políticas desde sua criação. A presidente citou que a Associação 
está vigilante nesse debate, se posicionando pela defesa e ex-
clusividade de operação do Fundo pelo BNB. O presidente do 
BNB afirmou que o Banco aplica o FNE como a legislação exige 
e que todas as auditorias e órgãos de controle aprovaram as 
contas do Fundo. Segundo ele, os resultados do FNE são cres-

centes e cresceu 60%. Para o diretor de planejamento do BNB,  
Bruno Pena, o desafio está em encontrar mais recursos para 
atender às demandas, além do FNE. Ele destacou a importân-
cia da AFBNB em vigiar e estar atenta a esse tema.

Microcrédito – A AFBNB pautou o programa de microcrédi-
to, enfatizando sua trajetória e expertise construída ao longo 
das décadas, assunto já abordado em reuniões anteriores. A 
entidade falou da necessidade de reafirmar o maior programa 
de microcrédito da América Latina diante das recentes inves-
tidas quanto a sua operacionalização. Segundo o Presidente 
do BNB, José Gomes da Costa, o microcrédito continua forte e 
com participação significativa no resultado do BNB (em torno 
de 40%). Para ele, a inadimplência apresentada (3,5%) remonta 
ao cenário pós pandemia.
 O presidente do Conselho Fiscal da AFBNB, Henrique 
Moreira, ressaltou que a gestão do programa é tão importante 
quanto a metodologia, reforçando a necessidade de um es-
forço para reaver o propósito de microcrédito enquanto instru-
mento de desenvolvimento regional. Para Henrique, “a meta 
não deve ser resultado financeiro exclusivamente”, alertando 
para a urgência de se pensar uma estratégia de redução da 
inadimplência, estímulo e valorização dos trabalhadores do 
Programa.
 A AFBNB questionou a informação de que parte das 
operações de MPE iriam para o microcrédito, e cujo projeto pi-
loto estaria sendo implantado nas agências de Juazeiro/BA e 
Crato/CE. O presidente do Banco confirmou a informação justifi-
cando o objetivo de aproveitar a expertise do microcrédito para 
dar celeridade a Pronaf e MPE, liberando espaço para as agências 
prospectarem novos negócios. Para a AFBNB a medida traz ex-
trema preocupação por vários motivos: o cenário político atual, 
de tentativas de retirada do microcrédito do BNB; a terceirização 
ainda maior dos serviços; a fragilização das agências, uma vez 
que algumas praças podem não gerar novas carteiras  e acabar 
por desinvestir pessoal e mesmo levar ao fechamento de agên-
cias. Isso vai na contramão das bandeiras defendidas pela AFBNB, 
entre elas o aumento de capilaridade do Banco, com mais agên-
cias, realização de concursos e valorização dos trabalhadores.

Avaliação – A Associação, ao longo de sua história, busca 
agir permanentemente com prudência e responsabilidade, 
pautando as questões com as gestões do Banco sempre na 
perspectiva de encontrar formas de tornar o clima mais 
tranquilo e os processos mais transparentes. Assim, destaca 
que o Banco precisa investir mais na comunicação com os 
trabalhadores, de forma a evitar que os boatos prevaleçam 
e gerem desinformação. Para Rita Josina, “precisamos aper-
feiçoar os processos, implementá-los e sermos coerentes na 
sua implementação. Isso traz segurança tanto para a insti-
tuição quanto para o trabalhador e contribui para um clima 
organizacional saudável, fundamental para todos, mas impre-
scindível para uma instituição que trabalha um tema tão rele-
vante como é o desenvolvimento regional”.



3NossaVoz
Abril de 2022

AFBNB se reúne com Superintendência 
do Ceará
Apresentar demandas da base e fortalecer 
os canais de diálogo com a gestão do Banco. 
Foi com esses objetivos que a Associação dos 
Funcionários do BNB (AFBNB) se reuniu com a 
Superintendência do BNB no Ceará no dia 7/4. 
Pelo Banco, participaram o Superintendente 
Livio Tonyatt, o gerente de escritório Gustavo 
Henrique de Farias e a gerente executiva Tereza 
Pereira. Pela AFBNB, a diretora-presidente Rita 
Josina Feitosa e os diretores Assis Araújo e Do-
risval de Lima.
 Na pauta, problemas estruturais em 
agências do Estado, clima organizacional, aten-
dimento e políticas de crédito, processos inter-
nos com ênfase nas concorrências, comission-
amentos e descomissionamentos e questões 
pontuais de trabalhadores.
 Rita Josina destacou o papel da Asso-
ciação na defesa do Banco e de seu principal instru-
mento de crédito (o FNE) e ratificou essas reuniões 
como importantes espaços de troca e diálogo para 
melhoria dos processos e instrumentos do Banco.
 O Superintendente falou sobre mudanças ocor-
ridas este ano na estrutura das Superintendências do 
CE, BA e PE, entre elas a chegada do GERAT – antes 
subordinada à Superintendência de Recuperação de 
Crédito; a migração dos GSNs para gerentes de negócio 
e a criação da função de gerência de escritório, equiva-
lente à gerência de agência M3. Segundo Livio Tonyatt, 
a nova estrutura permite ao superintendente otimizar 
o tempo e estar mais próximo às agências.
 Quanto à melhoria na estrutura das agências, 
Lívio informou que está em andamento uma ação de 
reforma geral, reforma parcial e realocação de agên-
cias, sendo as prioritárias para a reforma geral as uni-
dades de Quixeramobim e Tauá; para reforma parcial, 
Montese e Sobral e realocação as agencias Fortaleza 
Centro, Parangaba, Caucaia, Itapipoca, Maracanaú e 
Juazeiro.
 A AFBNB demandou a necessidade de melhoria 
nos processos de crédito (CDC’s), em relação à buroc-
racia e exigência de avalista para aposentados etc., e o 
Superintendente se comprometeu em conversar com 
as respectivas superintendências destacando que al-
guns procedimentos estão sendo implementados no 
contexto do Centro de Negócios Digitais (CND).
 Outra pauta apresentada pela Associação foi a 
importância dos instrumentos e processos e da trans-
parência, ferramentas essenciais que contribuem para 

um clima de trabalho adequado. Nesse sentido, a As-
sociação citou casos pontuais de assédio moral e de-
scomissionamentos injustificados, que causam insegu-
rança nos trabalhadores. Os gestores do BNB afirmaram 
que buscam maneiras de estimular a participação, de 
forma dinâmica e isonômica para o adequado preen-
chimento das funções.
 Segundo o Superintendente, houve mudanças 
nas gerências gerais de algumas unidades visando 
adequação dos perfis gerenciais. Para ele, o respeito 
aos trabalhadores deve ser um dos pilares do BNB, as-
sim como o atendimento de excelência aos clientes 
é o crédito bem feito, do contrário, pode ser fator de 
empobrecimento para o cliente, o que não é o obje-
tivo do Banco. Rita Josina questionou o fato de os tra-
balhadores se esforçarem, capacitarem, preencherem 
vários requisitos para concorrer a uma função e após 
o efetivo exercício, vir a passar por um descomissiona-
mento algumas vezes sem as devidas justificativas. Ela 
ponderou que os processos avaliativos precisam ser, 
antes de tudo,  acompanhados de feedbacks enquanto 
instrumentos de melhoria do desempenho.
 Rita Josina enfatizou a luta da AFBNB por um 
Banco onde as pessoas possam se sentir tranquilas no 
exercício de suas atividades e colocou a Associação à 
disposição para o diálogo, sempre na perspectiva de 
contribuir para o fortalecimento do BNB enquanto 
instituição de desenvolvimento, o que passa necessaria-
mente por trabalhadores valorizados e o reconhecimento 
da atuação do Banco na sociedade.
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AFBNB intensifica presença na base com 
agenda no Rio Grande do Norte

O diálogo e a interação com os trabalhadores do BNB, em 
particular os associados, de forma permanente com o intuito 
de discutir demandas e as ações desenvolvidas, faz parte do 
leque de atividades da AFBNB. Embora ocorram percalços, 
intempéries e imprevistos – a exemplo da presente situação 
de Pandemia –  que se estende por mais de dois anos que 
limitem iniciativas, a diretoria da Associação tem se investi-
do de cumprir essa prerrogativa. Assim tem retomado a ida 
às unidades do Banco, sempre abordando os mais diversos 
assuntos, fatos e demais questões pertinentes às relações de 
trabalho sob todos os aspectos, bem como institucional, so-
bretudo quanto ao Banco.
 Com o olhar nessa forma de atuar, cumpre lembrar 
agenda realizada recentemente no Estado do Maranhão (que 
contemplou agências e Superintendência), Sobral e Superin-
tendência do Ceará, conforme já publicado. Referida missão 
teve continuidade nos últimos dias  7 e 8 de abril, quando a 
Associação de fez presente nas Agências de Mossoró, Apodi 
e Pau dos Ferros, ambas no Rio Grande Do Norte, por ação 
dos Diretores Assis Araújo, Dorisval de Lima e Francisco Ri-
beiro (Chicão).

Em ambas as agendas a discussão se deu em torno da con-
juntura do país; reestruturação das agências e centrais de 
crédito; política de RH, avaliação de desempenho, ferramen-
ta ‘Convergente’, prática de assédio moral, concorrência in-
terna; descomissionamento; saúde e previdência (Camed/
Capef); defesa e missão do BNB, Microcrédito, interferência 
política no BNB; convocação de aprovados em concurso, 
além de outras pautas igualmente pertinentes.
 Merece destaque também a organização e luta 
dos trabalhadores, luta por conquistas, ações jurídicas da 
Associação, papel dos representantes de base, bem como 
a importância de se fortalecer a entidade, tendo como mar-
co dessa relação a adesão, ou seja, a filiação à AFBNB. Para a 
AFBNB, essa é uma das formas de estar presente, conforme 
as condições objetivas para tal, no sentido também de fazer 
refletir as demandas e problemas apontados junto as instân-
cias de gestão do BNB – Gerências, Superintendências e Di-
retoria, bem como em âmbito externo, a exemplo da esfera 
jurídica, conforme a situação exija. Nesta perspectiva seguirá 
firme nessa agenda.
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AFBNB cumpre agenda no Maranhão
Uma das atividades inerentes da Associação dos Funcionári-
os do BNB (AFBNB) são as reuniões com a base e a busca de 
diálogo com todas as instâncias do Banco, sempre discutin-
do problemas e expondo demandas da base na perspecti-
va de contribuir para soluções tanto em nível das relações 
de trabalho quanto em âmbito institucional.

Reunião Superintendência – No dia 25 de março, cumprin-
do esta prerrogativa, o diretor de comunicação da AFBNB, 
Dorisval de Lima, esteve em São Luís (MA) reunido com a 
Superintendência do BNB naquele estado. Na ocasião, apre-
sentou as ações da entidade, reiterou as preocupações com o 
Banco no atual momento de desinvestimento de programas 
e disputas internas e relatou problemas relatados por tra-
balhadores de agências do estado. Participaram da reunião 
a Gerente Executiva da Superintendência, Leticia Sanches e o 
Superintendente em exercício, Gerson Alves.

I Encontro dos Bancários do MA – No sábado (dia 26), o di-
retor de comunicação representou a AFBNB no I Encontro Es-
tadual dos Bancários de 2022, a convite da diretoria do Sindi-
cato dos Bancários. A presidente Rita Josina também marcou 
presença, de forma virtual.

O encontro foi marcado por debates sobre conjuntura, dívida 
pública e saúde dos trabalhadores, seguido de assembleia da 
categoria para apreciação das contas do exercício de 2021.

Visita às agências – No último mês de dezembro, no perío-
do compreendido entre 18 e 28, Dorisval de Lima realizou 
visitas nas agências do Banco do Nordeste interagindo com 
os funcionários. Ele esteve em Timon, Bacabal, Santa Luiza, 
Santa Inês, Zé Doca, Itapecuru, Pinheiro e Governador Nunes 
Freire.

No mês de março, no dia 14, a visita foi aos trabalhadores 
de Sobral, com as presenças da diretora presidente da Asso-
ciação, Rita Josina Feitosa e dos diretores Assis Araújo e Do-
risval de Lima.



Em março, circulou na imprensa matéria dando conta de 
que o Ministro da Economia afirmou reconhecer que as 
indicações políticas continuarão a influenciar no Banco 
do Nordeste do Brasil – BNB. A medida, per si, não consti-
tui dano algum, uma vez que a mudança de titulares das 
pastas não traduz desconstrução. Muito pelo contrário: pre-
sume-se que seja por trâmite normal, para continuidade 
de processos corretos em andamento e/ou mesmo para a 
superação de eventuais problemas inadequados, todavia 
sem relação com os objetivos e razão de ser da existência 
do órgão. É, pois, uma cultura peculiar do Brasil no âmbito 
dos órgãos públicos.
 O problema é que nem sempre isto ocorre dentro 
das condições normais de “temperatura e pressão” da boa 
administração pública, considerando para tal os regramen-
tos ou normativos legais. Pelo menos é o que os fatos, recor-
rentes, têm testemunhado.
 As mudanças ocorrem tão somente por influência e 
por interesse de “caciques da política” partidária, sejam de-
tentores de mandatos, sejam dirigentes de partidos políti-
cos. É uma prática de se lamentar! E muito! Mas também de 
se denunciar e de se insurgir contra.
 Um órgão de desenvolvimento, de histórico e tra-
jetória incontestáveis como é o caso do BNB, que conta com 
um corpo técnico de trabalhadores capacitados e dedica-
dos não merece tamanho ataque e desrespeito! Trata-se de 
um comportamento atávico que, ao contrário de melhorias, 
da continuidade dos processos e da necessária harmonia 
no clima organizacional (tão abalado pela inobservância 
das instâncias de governança corporativa constituídas para 
a “tomada de decisões” e das ferramentas voltadas para a 
política de Recursos Humanos, sobretudo em relação a con-
corrências internas), gera desajustes em todos os sentidos, 
risco aos negócios, descrédito, desmonte… Tudo isto con-
comitante à temeridade ocasionada pelas futricas na mídia 
– exposição do Banco – pelo constante vazamento de infor-
mações estratégicas internas, flagrante ato de improbidade 
administrativa, o que deve ser isenta e rigorosamente inves-
tigado.
 É inadmissível conviver com tal descalabro, onde 
pastas estratégicas de comando são tocadas (e trocadas) 
sistematicamente de forma provisória ou como “exército de 
reserva” – como algo do tipo “ou dá conta do recado ou 
pega o beco logo”. Pelo menos é o que se pode concluir do 
modelo levado a efeito ultimamente, fato confessado pelo 
Ministro, conforme consta de matéria na imprensa como 
sendo afirmação sua.
 Obviamente que, em assim sendo, traduzido está 
que se configura uma política de governo, instância a qual 
mais uma vez a AFBNB manifesta seu veementemente repú-

dio por tal tratamento; por diminuir o papel social do BNB, 
por desrespeitar os trabalhadores da instituição e a própria 
sociedade. Trata-se, portanto, de sobreposição destes ele-
mentos, por fazerem do Banco um mero instrumento da 
barganha politiqueira pelo seus interesses mesquinhos e 
imediatos.
 O BNB é bem maior do que essa baixaria e os que 
assim procedem sabem disso! Apenas não cumprem o cor-
reto; agem dessa forma pela consciência da tranquilidade e 
normalidade em fazê-lo. Triste e lamentável!

Em julho de 2019, a 9ª Vara Federal Cível da 
Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF) con-
cedeu liminar favorável aos associados no âm-
bito da ação impetrada pela AFBNB contra a 
União (Processo nº 1013393-28.2019.4.01.3400 
-Mandado de Segurança Coletivo), datada de 
maio de 2019, suspendendo a incidência do 
Imposto de Renda (IR) sobre o auxílio creche. 
A liminar foi confirmada posteriormente pela 
Justiça Federal.

Em atenção ao questionamento de fun-
cionários/as do Banco quanto à efetividade e 
assistência no processo, a Associação enfati-
za que o mesmo continua válido, ou seja, a 
vitória conseguida no âmbito da Justiça segue 
válida. O assunto foi discutido em reunião com 
o BNB realizada no dia 11 de fevereiro último. 
No dia de ontem (30), em contato telefônico 
com o Ambiente de Gestão de Pessoas, foi 
confirmado que a decisão judicial a favor da 
AFBNB beneficia a todos os/as funcionários/
as do Banco associados/as, inclusive os que 
ingressaram no quadro da entidade após a 
decisão, da mesma forma em relação a quem 
está vinculado a sindicatos que possuem ação 
semelhante também com êxito processual.

Não ao desmonte! Em defesa do BNB e 
da sua missão desenvolvimentista!
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PLR 2012 – Ação da AFBNB 
segue para liquidação



               ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AFBNB

 Dando prosseguimento ao diálogo 
com a base a AFBNB esteve presente em Uni-
dades da Bahia em parceria com o Sindicato 
dos Bancários de Juazeiro e região. A agenda 
foi coordenada pelo diretor de Formação da 
Associação, Waldenir Sidney, nos meses de 
março e abril, nas agências do BNB em Sen-
hor do Bonfim, Juazeiro, Casa Nova e Campo 
Formoso. Pelo Sindicato, participaram o pres-
idente, Maribaldes Silva e o vice, Eleandro 
Damas.
 Na pauta, defesa do BNB, campanha 
nacional dos bancários, questões internas 
que afetam os trabalhadores: sistema con-
vergente, avaliação de desempenho, concor-
rência interna, descomissionamentos; situ-
ação do microcrédito e organização das lutas 
também constaram das abordagens, além de 
outros temas também pertinentes.

Presença na base: AFBNB visita agências 
na Bahia
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Por este instrumento constituído legalmente, conforme estabelecido no Estatuto Social, ficam 
os associados da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (AFBNB) convo-
cados para a Assembleia Geral Ordinária (AGO), no período de 27 a 29 de abril de 2022,  para 

apreciação e deliberação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício de 
2021 – com o devido parecer do Conselho Fiscal – em atendimento ao disposto no Art. 17 do Es-
tatuto Social da AFBNB. A votação ocorrerá no site da Associação, de forma virtual, em platafor-
ma criada especificamente para esse fim, com votação aberta das 0h do dia 27 e encerramento 

às 23h59min do dia 29/04/2022.

Fortaleza (CE), 25 de março de 2022
Rita Josina Feitosa da Silva

Diretora-Presidente
Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil


