


APRESENTAÇÃO

Passados mais de dois anos desde que foi decretada a pandemia mun-
dial de coronavírus, com a vacina em massa a vida parece retomar seu 
rumo, mesmo que repleta de cicatrizes causadas pelas perdas - de vi-
das, de emprego, de experiências não vivenciadas…. 

Todos perdemos de alguma maneira e, mais do que nunca, a vida exige 
de nós coragem! A solução só (r)existirá se for coletiva. Por isso, 2022 
é um ano particularmente especial, um ano para nos reconhecermos, 
reconectarmos e reorganizarmos enquanto classe trabalhadora. Orga-
nizar para lutar, organizar para avançar, organizar para conquistar!

Retomarmos a Reunião do Conselho de Representantes de forma pre-
sencial nos enche de alegria e de gratidão, mas também aumenta em 
nós a responsabilidade em fazer desses dois dias um momento singu-
lar, em que foquemos em questões coletivas, em medidas que pos-
sam contribuir para o bem estar geral dentro do BNB mas também fora 
dele, reforçando nossa cidadania, empatia e solidariedade. 

Reafirmamos nossa defesa da vida, da saúde e da dignidade do(a) tra-
balhador(a) e convidamos cada um(a) de vocês a juntarem esforços 
em prol de políticas públicas que promovam oportunidade para todos 
(as), que reduzam as desigualdades e que dêem condição para as ins-
tituições como o BNB desenvolverem com excelência o papel para as 
quais foram criadas, no caso específico, promover o desenvolvimento 
da região Nordeste, com trabalhadores (as) valorizados e reconheci-
dos. 

Neste relatório, você encontrará um resumo das ações da AFBNB, des-
de a 57ª RCR. A separação entre Defesa dos Trablahadores e Ação Ins-
titucional é meramente didática, uma vez que se tratam de dois lados 
de uma mesma moeda: o fortalecimento do BNB enquanto instituição 
de desenvolviment, que só é possível com trabalhadores valorizados!

Boa leitura!



DEFESA TRABALHADORES

- No dia 17 de julho, a AFBNB re-
alizou a 57ª Reunião do Conse-
lho de Representantes de base 
(RCR), em ambiente virtual, 
com os temas:  Em defesa dos 
Bancos Públicos e dos Fundos 
Constitucionais; Por uma polí-
tica de desenvolvimento regio-
nal; Não à medida provisória 
1052/21.
No período da manhã, foi realizado um ato político com a participação 
de parlamentares e lideranças sindicais e à tarde discussões internas 
sobre organização, mobilizações, lutas e ações da AFBNB, com debates 
e plenárias para as resoluções quanto aos direcionamentos da Associa-
ção.

- Preocupada com a situação financeira dos trabalhadores do Banco, 
a AFBNB solicitou ao Banco adiamento do pagamento do Emprésti-
mo de férias e CDC por quatro meses em razão da pandemia. Medida 
semelhante foi tomada junto à Capef, para a qual foi sugerida a ado-
ção de uma linha de crédito em caráter emergencial da ordem de um 
suplemento/salário (conforme o caso – aposentado/ativo) específica 
para esse contexto – sem que seja considerado no âmbito da política 
de EAP existente, com carência de pelo menos três meses e prazo de 
36 meses, com uma taxa de juros bem mais favorável à que é praticada 
na modalidade existente.

- Em agosto, a Associação participou do 27º Congresso dos Funcioná-
rios do BNB. A AFBNB se fez presente sendo representada pelo Diretor 
de Comunicação e Cultura, Dorisval de Lima ao Congresso específico 
do BNB, o qual participou do momento inicial das atividades, no dia 7, 
e das discussões acerca da conjuntura, do BNB e do FNE, com ênfase 
na Medida Provisória 1.052/2021.



- A AFBNB divulgou informações referentes à Resolução Cosit 354 da 
Receita Federal, informando a intermediação da entidade junto a escri-
tório de advocacia tributarista, visando ação  pelo direito à restituição 
do imposto de renda dos aposentados.

- No mesmo mês, a Associação participou de audiência sobre a Ação 
do Teletrabalho. A audiência foi conduzida pela juíza Tatiana Carolina 
de Araújo, do TRT da 3ª região. Na audiência a AFBNB destacou a ino-
portunidade da convocação para o retorno às atividades presenciais 
dos funcionários do chamado grupo de risco, mesmo vacinados com 
a 2ª dose.

- A Associação denunciou situação de casos de dispensa de funcio-
nários da função em comissão e de 
demissão sem a observância de cri-
térios na agência de Juazeiro (BA). 
A entidade reafirma que a implan-
tação de uma política de Recursos 
Humanos transparente e com iso-
nomia é bandeira histórica de sua 
atuação.

- Ainda no âmbito da valorização 
dos trabalhadores, a AFBNB reali-
zou o seminário “Trabalho Bancário 

e Saúde Mental”, com participação e mediação da psicóloga Solange 
Silva (UnB), que possui vasta experiência no campo da psicologia do 
trabalho, em especial com a categoria bancária. Além da questão da 
saúde o evento debateu situação atual das empresas e as condições 
de trabalho.

- Em dezembro, a AFBNB enviou ofício à Diretoria e ao Conselho Deli-
berativo da Caixa de Previdência no qual fundamenta entendimento 
em contrário à decisão da Capef de não se obrigar a aplicar o índice 
correspondente (100% do INPC) para reajustar os benefícios dos assis-
tidos. A entidade solicitou a reversão da medida.



- Encerrando o ano, o diretor Do-
risval de Lima visitou as agências 
de Timon, Bacabal, Santa Luiza, 
Santa Inês, Zé Doca, Itapecuru, 
Pinheiro e Governador Nunes 
Freire (Maranhão), ocasião em 
que ouviu demandas da base e 
ratificou questões ligadas à luta 
dos trabalhadores.

2022

- Em fevereiro  a AFBNB se reuniu com a diretoria da área de pessoal 
do BNB. Na pauta, demandas dos trabalhadores do Banco no tocante a 
questões institucionais do Banco e de recursos humanos. Pela AFBNB 
participaram a Diretora-Presidente Rita Josina e os Diretores Dorisval 
de Lima e Assis Araújo. Pelo Banco, os diretores Haroldo Maia Júnior, 
Diretor de Administração; Marcos Marinelli, Superintendente de De-
senvolvimento Humano e Daniel Holanda, então Gerente do Ambien-
te de Gestão de Pessoas em exercício.

- Em março, o diretor de comunicação, Dorisval de Lima, esteve em 
São Luís (MA) cumprindo agenda na Superintendência do BNB naque-
le estado. Na ocasião, apresentou 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.

- O diretor representou a AFBNB no I Encontro Estadual dos Bancários 
de 2022, a convite da diretoria do Sindicato dos Bancários. A presiden-
te Rita Josina também marcou presença, de forma virtual. O encontro 
foi marcado por debates sobre conjuntura, dívida pública e saúde dos 
trabalhadores. 



- Em abril a entidade se reuniu com a Superintendência do BNB no 
Ceará, através de seu superintendente Livio Tonyatt, e também com o 
gerente de escritório Gustavo Henrique de Farias e a gerente executiva 
Tereza Pereira. Na pauta, problemas estruturais em agências do Esta-
do, clima organizacional, atendimento e políticas de crédito, proces-
sos internos com ênfase nas concorrências, comissionamentos e des-
comissionamentos e questões pontuais de trabalhadores. Da reunião 
pela AFBNB participaram a diretora-presidente Rita Josina Feitosa e os 
diretores Assis Araújo e Dorisval de Lima.

- Divulgando a série de atividades jurídicas já encampadas pela Asso-
ciação, a AFBNB divulgou em seu site edição especial do jornal Nossa 
Voz trazendo uma lista das ações e suas respectivas atualizações. 

- No final de abril a AFBNB teve suas contas aprovadas pelos/as as-
sociados/as durante a votação realizada de 27 a 29 daquele mês, em 
Assembleia Geral Ordinária, com 94,96% de votos favoráveis. Na oca-
sião foram apreciados o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Re-
sultado do Exercício 2021 com o devido parecer do Conselho Fiscal. A 
documentação está disponível no site da Entidade (seção Publicações/
Documentos).

- Em abril, os diretores Assis Araújo, Dorisval de Lima e Francisco Ribei-
ro (Chicão) visitaram as agências de Mossoró, Apodi e Pau dos Ferros, 
no Rio Grande do Norte.

- Em meio a chegada de informações sobre a práticas de descomissio-
namentos arbitrárias no BNB, a Associação divulgou nota de repúdio 
sobre o tema. No texto a AFBNB desta que se trata "de uma prática 
que vai de encontro à necessidade de se ter uma instituição forte com 
trabalhadores reconhecidos, respeitados e valorizados", ao tempo em 
que solidariza com seus trabalhadores.

- Em maio, a AFBNB esteve reunida com a área de Recursos Humanos 
do BNB, para apresentar demandas dos trabalhadores relacionadas à 



área de gestão de pessoas. A Associação apresentou casos relaciona-
dos a descomissionamentos, práticas de assédio moral e sexual que, 
embora já notificados ao Banco em ocasiões anteriores, permanecem 
acontecendo, além dos programas Promova-se e Convergente. Os di-
rigentes da AFBNB abordaram ainda questões como problemas nas 
centrais (ranking) e afastamentos por adoecimentos decorrentes do 
trabalho.

- No mesmo dia, a Associação sediou reunião envolvendo a própria 
AFBNB, AABNB, Sindicato dos Bancários do Ceará, Conselheiros eleitos 
da Capef e Comissão representante dos participantes do Plano BD-Ca-
pef para discutir inconsistências do plano, no tocante ao valor do be-
nefício, bem como alternativas e proposições com vistas às formas de 
abordagens junto às instâncias e órgãos responsáveis pela solução do 
problema. 

- Em continuidade à pauta em torno dos temas saúde e previdência 
nos dias 10 e 11 de junho, uma atividade conjunta promovida pela 
Associação dos  Funcionários Aposentados do BNB (AABNB) e da As-
sociação dos Funcionários do BNB (AFBNB) reuniu em Fortaleza (CE) 
conselheiros (as) da CAPEF e da CAMED para aprofundarem temas que 
impactam as duas coligadas e consequentemente os (as) assistidos 
(as), no I Encontro de Trabalho dos Conselheiros da CAPEF e CAMED. 
Os dois dias de trabalho resultaram na elaboração de uma carta-com-
promisso que firma estratégias de luta sobre a matéria e que podem 
subsidiar novos encontros e o avanço das lutas sobre a questão. 

- Em junho, o Diretor de Organização da entidade, Assis Araújo, esteve 
nas agências de Horizonte, Pacajus, Cascavel, Aracati, Russas, Limoeiro 
do Norte e Quixadá dialogando com a base. 

- Em julho, o diálogo com a base das agências de Salinas e Porteirinha, 
ambas em Minas Gerais, foi com o diretor Reginaldo Medeiros.



AÇÃO INSTITUCIONAL

- Em julho, a AFBNB se reuniu 
na Assembleia Legislativa do 
Ceará com o Deputado Moi-
sés Braz (PT- CE) dando con-
tinuidade às diversas ações 
que giram em torno da luta 
contra a aprovação da MP 
1052/21 e suas consequên-
cias para o papel dos Bancos 
Públicos. O parlamentar de-
monstrou sua preocupação em torno do assunto e que tem acompa-
nhado as discussões junto a outras entidades como a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familia-
res (Contag). Moisés afirmou ainda que esforços serão feitos juntos às 
bancadas do nordeste e na própria AL para que o assunto possa ser 
pautado em audiência pública e falas junto a seus pares.

- No mesmo mês, a AFBNB participou de Audiência Pública [Online] 
em Defesa do Banco da Amazônia (BASA) Contra a Medida Provisória 
1052/2021.

- A AFBNB divulgou entrevista feita com os ex-presidentes do BNB 
Mauro Benevides e Joao Melo, ambos contrários à MP.

- Em agosto, a AFBNB participa da live pelo canal da Auditoria Cidadã 
da Dívida (ACD), que teve como tema “Ameaça aos Bancos Públicos 
Regionais – MP 1052/21”. O evento teve a mediação da coordenadora 
da ACD, Maria Lúcia Fattorelli, o evento contou como debatedores a 
Diretora- Presidente da AFBNB, Rita Josina, o Presidente da AEBA, Gil-
son Lima e do professor de Economia Ecológica da UFC, Fábio Sobral.

- Em setembro, os esforços da AFBNB foram concentrados no enfren-
tamento da Medida Provisória 1052/21. Associação participou de reu-
nião que abordou formas de mobilização com vistas à não aprovação 



da Medida, encontro se deu por iniciativa do gabinete do Deputado 
Federal Zé Carlos (PT- Maranhão).

- A AFBNB encaminhou aos deputados e senadores mensagem do De-
putado Zé Carlos (PT-MA) pedindo aos parlamentares o engajamento 
pelo voto contrário à MP 1052/21. A Associação conclamou os entes 
políticos a se engajarem nas mobilizações pela não aprovação da ma-
téria.

- No mesmo mês, a Associação participou de audiência pública sobre 
Medida Provisória 1052/21 na Câmara dos Deputados. Representando 
a AFBNB, participou da audiência a diretora-Presidente Rita Josina Fei-
tosa.

- Em nota, a AFBNB destacou a aprovação da MP 1052 na Câmara sem 
os ataques aos Bancos Regionais e Fundos Constitucionais, após forte 
mobilização das entidades e da sociedade contra os ataques aos Ban-
cos Regionais e Fundos Constitucionais.

- Em outubro, o Diretor Dorisval 
de Lima participou de de live pro-
movida pelo Sindicato dos Traba-
lhadores em Correios, Telégrafos 
e Similares do Estado do Ceará 
(SINTECT-CE), na pauta a luta dos 
trabalhadores da empresa contra 
a entrega da estatal e a importância das instituições públicas como 
o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), o programa foi conduzido pela 
Lourdinha Felix, coordenadora Geral do SINTECT-CE.

- Outro tema que mereceu atenção redobrada por parte da Associação 
foi o programa de microcrédito do BNB. Em nota, a AFBNB repudiou 
sujeição do BNB e do Microcrédito em relação a entes políticos. No 
texto a Associação reafirmou que o "BNB não é moeda de troca da pa-
rafernália politiqueira! É sim, uma imprescindível instituição de desen-
volvimento, cumpridora da sua missão em prol da sociedade, por isto 



mesmo, patrimônio desta." O assunto também foi abordado no Programa 
Mundo do Trabalho com participação da Presidente Rita Josina.

- A AFBNB solicitou reunião com o Banco sobre mudanças no Micro-
crédito do BNB, na oportunidade levantou ainda questões sobre como 
alterações vinham sendo repercutidas nos meios de comunicação e 
como podem acabar manchando a imagem do Banco e de seus traba-
lhadores.

2022

- Ainda em janeiro, em meio às diversas denúncias que assolavam o 
BNB, a diretora-Presidente, Rita Josina escreve o artigo "Em defesa do 
BNB!", publicado no Jornal O Povo (CE). No texto, Rita destaca que "O 
BNB é reconhecido pelos alvissareiros resultados que proporciona; pe-
los números positivos, apesar das intempéries da região e do grande 
desafio trazido pela crise sanitária" e que a instituição e seus trabalha-
dores merecem respeito. 

- AFBNB 36 anos - 
Em 4 de fevereiro o  
Programa Nossa Voz 
destacou o aniversá-
rio de 36 anos da As-
sociação. Pela enti-
dade participaram a 
Diretora-Presidente 
Rita Josina e os Dire-
tores Assis Araújo, Dorisval de Lima e José Frota de Medeiros. Também 
mandaram congratulações para a Associação durante o programa os 
ex-Presidentes, Arcelino Ferreira, “Chicão” e Jania Viana.

- Após matéria na mídia dando conta de que o Ministro da Economia 
afirmava reconhecer que as indicações políticas continuariam a in-
fluenciar no Banco do Nordeste do Brasil, a AFBNB em nota sai mais um 
vez a favor do BNB e seus trabalhadores colocando tais práticas como 



"inadmissíveis" e repudia tal tratamento junto aos atores políticos. 

- Em abril, a Associação esteve reunida com a diretoria do Banco do 
Nordeste para apresentar de-
mandas da base e preocupa-
ções com questões tanto no 
âmbito das relações de trabalho 
quanto institucionais. A reunião 
contou com diversos diretores 
do Banco e com a presença do 
Presidente José Gomes da Costa. Pela AFBNB estiveram na reunião a 
diretora-presidente Rita Josina Feitosa, os diretores Assis Araújo e Do-
risval de Lima e os conselheiros fiscais Henrique Barroso Moreira e Tér-
cio Sobral. Na ocasião foram discutidos temas como a Estrutura das 
agências, enquadramento de novas funções, Centros Culturais, Proces-
sos internos, além de questões institucionais como FNE e microcrédito.

- No mês de junho o diretor de comunicação da AFBNB, Dorisval de 
Lima, representou a Associação no X Congresso Estadual dos Bancá-
rios do Maranhão 2022, realizado nos dias 24 e 25 de junho em São 
Luis (MA). Na ocasião, o diretor fez reforçou bandeiras históricas que 
devem ser levantadas durante a Campanha Salarial de 2022, reafir-
mando a importância da organização da categoria para a manutenção 
e o avanço na conquista de direitos. 

- AFBNB seguiu mantendo diálogo com a Comissão de Legislação Par-
ticipativa (CLP) da Câmara dos Deputados, na qual tem sugestões de 
atividades já aprovadas relacionadas à realização de audiências pú-
blicas sobre temas como microcrédito e Desenvolvimento da Região 
Nordeste.

- Enquanto apoiadora e integrante da Auditoria Cidadã da Dívida, a 
AFBNB tem acompanhado e apoiado a campanha pelo Limite dos Ju-
ros no Brasil, lançada em julho.  A auditoria apresentou Projeto de Lei 
à Câmara Federal em junho, propondo alteração na Lei 1.521, de de-
zembro de 1951, para limitar as taxas de juros no país, como ocorre em 



mais de 70 países, entre eles, Portugal, Espanha e França. Na Câmara, 
a proposta legislativa tem a relatoria do deputado Pedro Uczai (PT/
SC). No Senado, a matéria tem como relatora a senadora Zenaide Maia 
(Pros/RN).

- No dia 19 de julho, data em que o BNB competou 70 anos de história, 
a AFBNB participou de dois programas de rádio e na internet reper-
cutindo o assunto. Pela manhã, a Diretora-Presidente Rita Josina e o 
Diretor de Comunicação e Cultura, Dorisval de Lima, concederam en-
trevista ao Programa Democracia no Ar, da Rádio Atitude Popular. Já 
na parte da tarde, Rita integrou virtualmente o programa Debates do 
Povo, que é transmitido pela Rádio O Povo / CBN de Fortaleza (CE). Em 
ambas as ocasiões os diretores ressaltaram a importância do Banco, 
seus programas de microcrédito e a atuação da AFBNB pelo fortaleci-
mento da Instituição e de seus trabalhadores.

Também no dia 19 a AFBNB publicou dois artigos por ocasião do ani-
versário do Banco, assinados pela Diretora-Presidente, Rita Josina. 
Confira. 

BNB – 70 anos em prol do desenvolvimento (Por Rita Josina)

A década de 1950 começou com uma grande seca no Nordeste, que se 
prolongou até 1953. A região, que havia abrigado a primeira capital do 
Brasil – Salvador - ainda no período colonial, apenas resistia entre uma 
seca e outra, cada uma mais severa e com grandes consequências para 
a população e a economia. Isso ocorria não pelo fenômeno climático 
em si, mas pela total ausência de políticas públicas sustentáveis e de 



mecanismos de convivência com o semiárido.

Foi nesse cenário de escassez, no qual as potencialidades da região 
não se desenvolviam, que nasceu o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) 
em 1952. Seu diferencial se mostrou logo desde o início: incluir, por 
meio da ação diferenciada do crédito, os excluídos do sistema finan-
ceiro.

Passados 70 anos, o cenário econômico e social do Nordeste brasileiro 
é outro. A região exporta frutas, produz vinho, se destaca na produção 
de energias renováveis e em todas essas atividades produtivas se vê a 
mão do Banco do Nordeste, responsável ainda pelo maior programa 
de microcrédito orientado da América Latina, o Crediamigo. Reconhe-
cido e respeitado por pequenos e grandes empresários, do campo e 
da cidade; com um quadro de trabalhadores especializado e fazendo a 
diferença sobretudo nos momentos de crise, o BNB cumpre sua missão 
para a qual foi criado.

Os desafios são constantes e enquanto as desigualdades entre as re-
giões e intrarregionais persistirem, a ação do BNB se faz necessária, 
integrada a uma política nacional de desenvolvimento, com recorte 
regional, que contemple a sustentabilidade, com respeito ao meio am-
biente e à vida. Somado a isso, o fortalecimento das demais instituições 
públicas focadas na melhoria das condições de vida dos brasileiros.

A Associação dos Funcionários do BNB (AFBNB), que nasceu com a 
missão de fortalecer o BNB em sua ação desenvolvimentista e defen-
der seus trabalhadores, assim tem feito há 36 anos. Celebrar os 70 anos 
do Banco do Nordeste é reconhecer seu papel e atuação constante em 
toda a área em que atua, acumulando conquistas e se consolidando 
como instrumento diferenciado, em um processo constante de ino-
vação.  A AFBNB reitera o respeito a essa trajetória e a disposição em 
continuar trabalhando para que o BNB e seus trabalhadores sejam va-
lorizados pelo seu trabalho e compromisso ao longo da história. Vida 
longa ao BNB! Publicado no Jornal O Estado (CE) em 19 de Julho 2022



BNB 70 anos: Imprescindível para o Brasil (Por Rita Josina)

Ser um vetor de desenvolvimento econômico e social de uma re-
gião que necessita de apoio governamental e de investimentos é 
premissa básica de uma importante instituição que completa 70 
anos de existência em 19 de julho. Considerado o maior banco 
de desenvolvimento regional da América Latina, o Banco do Nor-
deste do Brasil (BNB) é patrimônio fundamental para o fortaleci-
mento das forças produtivas nos mais diversos setores de nossa 
economia.

A Constituição de 1988 é enfática em seu Art. 3º, Inciso III, ao afir-
mar que um dos objetivos da República é a erradicação da pobre-
za e a redução das desigualdades sociais e regionais, sendo exata-
mente essa a responsabilidade do BNB: criar mecanismos e servir 
à população em busca do cumprimento de sua missão.

O BNB continua sendo motivo de orgulho, tendo em vista os re-
sultados alcançados nos últimos anos, marcas que não devem ser 
comemoradas apenas por seus números positivos, mas pela ca-
pacidade de mudar realidades e vidas em toda sua área de atu-
ação. O Banco concluiu o ano de 2021 com contratações globais 
de R$ 41,9 bilhões e, afora tais conquistas, recebeu títulos inter-
nacionais, reconhecendo seu importante papel como indutor de 
desenvolvimento, casos dos Prêmios Inclusão Financeira (2014) 
e Agrobanco (2017). Destaque também para o microcrédito, sua 
mais proeminente ferramenta e a que mais tem trazido oportuni-
dades para os pequenos produtores rurais e urbanos, tendo nos 
programas Agroamigo e Crediamigo os mais importantes pilares 
desta atuação.

A Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil 
(AFBNB) há mais de 36 anos luta ao lado do Banco e dos trabalha-
dores para que a expertise acumulada ao longo de sete décadas 
fortaleça o papel para o qual foi criado, o qual defendemos seja 
intensificado com o recorte da sustentabilidade, com respeito ao 



meio ambiente e à vida. Garantir a valorização de seus funcioná-
rios, força motriz de sua existência, e fortalecer a atuação do Ban-
co é o norte de nosso trabalho e pedra angular das ações da AFB-
NB ontem, hoje e sempre.  Por um Nordeste melhor, vida longa ao 
BNB!

Publicado no Jornal O Povo (CE) em 19 de Julho 2022



PRESENÇA NA BASE 

A AFBNB retomou no ano de 2022 as visitas às unidades do Banco em 
sua área de atuação, atividade que sempre realizou historicamente na 
busca pelo diálogo e na escuta dos funcionários sobre suas deman-
das e questionamentos. Assim, nos últimos meses foram feitas visitas 
a agências dos Estados do Ceará, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte 
e Minas Gerais. Na pauta, temas como Reestruturação do BNB, Micro-
crédito; a preocupação com a questão dos Descomissionamentos, 
transferências e ações judiciais, dentre outras. Veja abaixo foto dos 
encontros. 

Fortaleza CE



ETENE - Fortaleza CEEncontro Bancarios - MA











Gestão História e Autonomia para Lutar:
a AFBNB em ação, sempre!

Triênio 2020-2022

Diretoria
 Rita Josina Feitosa da Silva  

Diretora -Presidente
  Francisco de Assis Silva de Araújo
Diretoria de Organização e Finanças
  Jeane Pereira Marques dos Santos

Diretoria de Assuntos Jurídicos
 Dorisval de Lima

Diretoria de Comunicação e Cultura
  Waldenir Sidney Fagundes Britto

Diretor de Formação Política
 José Carlos Aragão Cabral

Diretoria de Previdência e Saúde
 José Frota de Medeiros 

Diretoria de Ações Institucionais
 Gilberto Mendes Feitosa

Diretoria Regional Maranhão e Piauí
  Francisco Ribeiro de Lima (Chicão)

Diretoria Regional Ceará e Rio Grande do Norte
 Edilson Rodrigues dos Santos

Diretoria Regional Paraíba, Pernambuco e Alagoas
 Antônio de Pádua Galindo Primo
Diretoria Regional Bahia e Sergipe

  Reginaldo da Silva Medeiros
Diretor Regional de MG/ES e extrarregionais

Conselho Fiscal 
 Henrique Eduardo Barroso Moreira

Presidente
Tércio Sobral Cavalcante Leite

Vice-Presidente
 José do Egito Vasconcelos

Secretário
 Pedro Antônio da Rocha - 1º Suplente

 Maria do Socorro de Souza Ferraz  - 2º Suplente
 Gildomar Nepomuceno Marinho - 3º Suplente

Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (AFBNB) 
Rua Nossa Senhora dos Remédios, 85 - Benfica. Fortaleza/CE. CEP 60.020-120 

Tel. (85) 3255-7000   email: afbnb@afbnb.com.br     www.afbnb.com.br
Fortaleza/CE - julho  de 2022






