
Manifesto das Chapas Continuidade e Fiscaliza, concorrentes à Diretoria e ao Conselho Fiscal 

Rio de Janeiro, 07/07/2020. 

Caros Associados da AFBNDESPAR, 

Estamos passando por grandes impactos causados pela epidemia da Covid-19, que resultou, 

pela primeira vez, no formato on-line para as eleições para a Diretoria e para o Conselho Fiscal 

da nossa AFBNDESPAR, que no momento tem 190 associados, dos quais 148 aposentados e 42 

em atividade. 

Nossa Associação foi criada em 1985, época em que havia grandes diferenças entre os planos 

de cargos e salários do BNDES e de suas subsidiárias, do que resultou a necessidade de criação 

da Associação Funcionários da BNDES Participações S/A – BNDESPAR. Com a criação, em 1991, 

dos Planos Unificados de Cargos e Salários exatamente iguais para o BNDES, BNDESPAR e 

FINAME, os empregados do chamado Sistema BNDES passaram a ter os mesmos direitos e 

obrigações. Assim, após transcorridos 35 anos de sua fundação, acreditamos ser o momento 

de começarmos a discutir o futuro de nossa Associação, ouvindo nossos associados. 

Objetivos importantes de nossos mandatos serão a defesa dos nossos interesses junto aos 

nossos planos de previdência (PBB) e de saúde (FAMS), ambos geridos pela FAPES. Quanto ao 

plano de previdência, será preciso acompanhar seus resultados, que podem ter sido afetados 

pela crise econômica decorrente da epidemia da Covid-19. Quanto ao plano de saúde, 

acompanharemos os desdobramentos da ação que a AFBNDES, a AFBNDESPAR, a AFFINAME e 

a APA-FAPES/BNDES impetraram contra as determinações da Resolução CGPAR 23, que estão 

suspensas por força de medida liminar em 2º Instância. 

A situação financeira da AFBNDESPAR é confortável no momento, com boa reserva financeira. 

Atualmente existe uma questão pendente relacionada à revisão do pagamento de aluguel de 

nossas instalações no EDSERJ, que vem sendo negociada por todas Associações (AFBNDES, 

AFBNDESPAR, AFFINAME e APA-FAPES/BNDES) com o BNDES. 

Outro objetivo de nosso mandato é melhorar a nossa capacidade de comunicação com nossos 

Associados, mediante envio de e-mails, através do AFBNDESPAR WA e SMS, com melhoria do 

nosso portal www.afbndespar.org.br.   

Agradecemos a todos que já nos honraram com seus votos, e gostaríamos muito de contar com 

o apoio de quem ainda não votou, o poderia ser feito agora, bastando seguir os seguintes 

passos: 1º) acessar nosso portal www.afbndespar.org.br ou, diretamente, o link: 

https://www.afbndespar.org.br/area-restrita/eleicao2020/; 2º) se identificar, digitando os 

números do CPF (11 dígitos) e da Matrícula do Sistema BNDES (6 dígitos, incluídos os zeros à 

esquerda); 3º) escolher uma das três opções de voto: válido (nas únicas chapas concorrentes) 

em branco ou nulo; e; 4º) confirmar os votos.  

Importante: o Sistema Eleitoral computará os votos confirmados até as 16:00 horas do dia 

08/07/2020, quarta-feira. Não deixe para fazer na quarta-feira o que pode fazer agora! 

Esperamos contar com a participação de todos no processo eleitoral! 

Chapa Continuidade, concorrente à Diretoria 

Chapa Fiscaliza, concorrente ao Conselho Fiscal 

http://www.afbndespar.org.br/
https://www.afbndespar.org.br/area-restrita/eleicao2020/

