
Não é de hoje que a 
AFBNB denuncia a 
preocupante mu-

dança de rumos que as 
sucessivas gestões do BNB 
vem adotando na Institui-
ção, o que a torna vulnu-
rável, pois aponta  para a 
perigosa perspectiva de 
sobre posição do viés de-
senvolvimentista para o 
foco no mercado.
     O resultado do afasta-
mento do que se preconi-
za deva ser a atuação de 
um banco de desenvol-
vimento é desastroso, no 
mínimo,   pois afeta um de 
seus maiores patrimônios: 
os trabalhadores, órfãos de 
uma política de recursos 
humanos que atenda às 
suas demandas - de saúde, 
de cultura, de previdência, 
de condições de trabalho. 
     Essa edição do Nossa 
Voz traz alguns questiona-
mentos que precisam ser 
respondidos para que o 
Banco reencontre seu ca-
minho. 

O que queremos para o BNB

3  Ponto de vista 6   Cultura 7  Entrevista

O Nossa Voz aborda a importância 
da cultura para o desenvolvimento 
e o desinvestimento por parte do 
BNB.

O professor da UFPE, Atenágo-
ras Duarte, mostra seu ponto de 
vista sobre a questão regional. 

Rita Josina, presidenta reeleita 
da AFBNB, fala dos desafios da 
Associação diante do atual 
cenário no qual está o BNB.

Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil
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Informativo
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agora e no futuro?
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A
no Novo, velhos proble-
mas! Esse já foi até o título 
de um Nossa Voz e poderia 
se repetir nesta edição, afi-

nal, apesar de algum avanço - diga-
-se, conquistado com luta e capaci-
dade de organização e mobilização 
dos trabalhadores e não resultado 
da benesse de quem quer que seja 
- muitas pendências persistem no 
BNB, ano após ano, tanto no âmbi-
to trabalhista quanto institucional. 

No entanto, o início de um novo ci-
clo e de um ano novo nos convida 
a sermos positivos, não apenas no 
pensamento mas sobretudo nas 
ações! E é por isso que dedicaremos 
esta edição do Nossa Voz a apresen-
tar que BNB queremos, apontando 
aquilo que consideramos gargalos 
que impedem a instituição de cum-
prir com plenitude a nobre missão 
para a qual foi criada, em 1952.  

Para isso, ouvimos aqueles que, 
na opinião da AFBNB, mais en-
tendem de Banco do Nordeste 

do Brasil: os seus funcionários.

A intenção não é expor pessoas, 
mas problemas que devem ser su-
perados; não é enfraquecer o Ban-
co; ao contrário, é contribuir para 
que ele seja fortalecido, que se re-
encontre, redescubra seu lugar nes-
ta região e neste país tão diferentes 
daquela época em que foi criado. 
Não é apresentar soluções mági-
cas, pois estas não existem, e em 
alguns casos  não é apresentar 
solução nenhuma,  mas sim con-
tribuir para  a construção coleti-
va de  alternativas ao que  está 
posto, a partir de um debate am-
plo, franco, aberto e participativo. 

Para a AFBNB, 2014 é ano de supe-
ração, de avanços. A recente vitória 
nas urnas do grupo que está a fren-
te da Associação reafirma a sintonia 
com a base e aumenta a responsa-
bilidade na condução da entidade, 
sempre mantendo-se firme e fiel 
aos princípios da democracia, auto-
nomia, transparência e com muita 
luta. Boa leitura!

(Anacélio Praciano de Castro)

Editorial Cartas & e-mails

Por uma nova 
atuação do BNB! 

Charge

Expediente

”Parabéns, mais uma vez, à AFBNB pela co-
ragem com que vem abordando essa situ-
ação calamitosa em que se encontra nossa 
Camed. Precisamos urgentemente de uma 
ação concreta por parte da nossa patronal, 
no incremento de ações claras e transpa-
rentes e, porque não dizer, sustentáveis 
para a salvação da Camed e consequente-
mente dos seus Associados.
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“A maior instituição da 
América Latina voltada 
para o desenvolvimen-
to regional, operando 

como órgão executor de políticas 
públicas”; “instituição responsável 
pelo maior programa de microcré-
dito da América do Sul e o segundo 
da América Latina”. Lendo as frases 
acima e revisitando a história de 62 
anos do BNB, é possível ver o quan-
to a instituição contribuiu para a 
região e consequentemente para o 
país, de forma diferenciada das de-
mais instituições financeiras. Esse 
diferencial, no entanto, tem precari-
zado nos últimos anos. 
 A AFBNB tem apontado 
esse distanciamento – interna e ex-
ternamente – cobrado o debate e 
produzido documentos, inclusive 
tendo entregue aos presidenciáveis 
e governantes, na última eleição, e 
para a presidenta Dilma Rousseff a 
Carta Compromisso com o Desen-
volvimento Regional, na qual apre-
sentou o que considera prioridade 
no recorte regional.
 Mas, do lado de lá, na alta 
gestão do BNB, é como se o proble-
ma não existisse. Os trabalhadores, 
no entanto, compartilham conos-
co dessa inquietação. Em outubro 
passado, por exemplo, a funcionária 
Elizabeth Holanda da Costa elabo-
rou uma carta aberta do presiden-
te do Banco, na qual expõe a visão 
de quem se dedica diariamente 
para cumprir a missão do BNB. O 
texto, divulgado no site da AFBNB, 
recebeu inúmeros comentários de 
apoio, mostrando que a preocupa-
ção é geral. Em um dos trechos, es-
creve: “Está na nossa veia, no nosso 
sangue, ‘desenvolver o nordeste’. En-
tretanto estamos anêmicos. O Ban-
co está anêmico de direcionamento. 
Anêmicos pelo esvaziamento do 
sentido dado a palavra desenvol-
vimento. O desenvolvimento que 
hoje está na nossa missão não pas-
sa de uma rima pobre, que paulati-
namente está caindo em desuso. É 
cafona falar de desenvolvimento. A 

palavra do dia é eficiência operacio-
nal, custos x receitas. Está correto, 
somos um banco. Mas... Qual será a 
nossa diferença dos demais bancos? 
O que nos legitimará perante a so-
ciedade de que somos importantes 
e não apenas mais um ‘trambolho’ 
público que consome impostos?”

 Para José Frota de Medei-
ros, consultor do ETENE e diretor da 
AFBNB, alguns fatores mostram esse 
distanciamento da missão constitu-
cional: o abandono sintomático de 
programas e projetos de desenvol-
vimento, como os agentes de de-
senvolvimento; o enfraquecimento 
do ETENE e a quase paralisação de 
financiamento aos pequenos são 
exemplos. “Até a estrutura de trei-
namento de recursos humanos está 
voltada para a lógica de mercado”, 
lamenta Medeiros, lembrando que 
anos atrás as capacitações duravam 
semanas, com dias inteiros dedi-
cados ao debate sobre desenvolvi-
mento e hoje está resumido a pou-
cos dias, com quase nenhum debate 
sobre o assunto. “Tudo é reflexo da 
orientação estratégica do governo 
federal”, acredita. 
 Retomando a carta da fun-
cionária, “o que garante anoite-
cermos com o “coqueiro” da nossa 

marca e não amanhecermos com a 
“árvore” do Bradesco? O que legiti-
ma a nossa permanência? Para além 
disto, o que legitima a nossa exis-
tência? Ainda não saímos da crise 
que te trouxe aqui. A nossa crise é 
de legitimidade”. 
A CARTA CITADA NESTE TEXTO 

ESTÁ DISPONÍVEL NA ÍNTEGRA 
NO SITE DA AFBNB

BNB: desenvolvimento ou mercado?

Esperamos que em 2014 o BNB 
cumpra, de fato,  o seu papel de 
banco de desenvolvimento pro-
porcionando aos produtores e à 
sociedade nordestina as condi-
ções exigidas, anunciadas e repe-
tidamente prometidas de desen-
volvimento sustentável; que não 
lhe faltem  suficientes e oportunos  
recursos, tanto financeiros quanto 
técnicos, cuja responsabilidade é 
da alçada do governo federal, e 
seriedade e competência adminis-
trativa do Banco para bem geren-
ciá-los; que sejam transparentes, 
fiéis aos compromissos assumidos 
em acordos e convenções coleti-
vas de trabalho, ágeis, justas e efi-
cazes as ações administrativas da 
direção do Banco em todos os seg-
mentos das relações interpessoais 
e trabalhistas; que a igualdade de 
direitos e isonomia de tratamento 
sejam priorizadas e respeitadas 
e cumpridas na forma da lei; que 
sejam banidos do BNB o assédio 
moral e aqueles que o praticam; 
que a superior administração do 
Banco e todos os gestores a ela 
hierarquicamente subalternos se-
jam mais comprometidos com a 
missão do banco atualmente tra-
tada com tanto descaso.      

 José Edlamar Muniz Barreto
Representante da AFBNB em 

Garanhuns - PE

Que BNB você 
quer ver em 2014?

Em várias RCRs a AFBNB debateu os 
rumos do BNB.  A arte acima, da 41ª, em 
2012, foi um exemplo.
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O que basicamente diferencia um 
banco de desenvolvimento de um 
banco de mercado?

 Atenágoras Duarte - Um ban-
co de desenvolvimento planeja, ar-
ticula e financia ações econômicas, 
políticas e sociais para transforma-
ção dos fatores que definem o de-
senvolvimento, enquanto que um 
banco de mercado apenas busca os 
negócios mais lucrativos disponí-
veis no mercado. Um banco de de-
senvolvimento regional ou nacional 
exige o atendimento de interesses 
coletivos, enquanto um 
banco de mercado aten-
de tão somente aos inte-
resses privados de seus 
donos. O planejamento 
necessário a um ban-
co de desenvolvimento 
exige estudo e pesquisa 
para uma compreensão 
profunda da realidade. 
O desenvolvimento de uma região 
ou de uma nação, por sua vez, cor-
responde a um processo social que 
inclui os seguintes componentes 
fundamentais: crescimento econô-
mico de longo prazo;  distribuição 
de renda; oferta de bens públicos; 
transformação da estrutura econô-
mica, com a criação de novos pro-
dutos e setores, ou aprimoramento 
dos existentes; criação e difusão do 
conhecimento e da tecnologia (ou 
seja, Educação e C&T); sustentabili-
dade ambiental e  participação po-
lítica. 

Desenvolver uma nação exige 
tanto a percepção da mesma em 
sua totalidade quanto da profun-
didade e complexidade dos fatores 
de desenvolvimento. Um Banco Re-
gional de Desenvolvimento precisa 
também incluir entre suas conside-
rações estratégicas e na definição 
de suas políticas as assimetrias en-
tre as regiões, geradas e ampliadas 

pelos modelos econômicos adota-
dos pelos países. 

Pela sua experiência no BNB, você 
avalia que o viés desenvolvimen-
tista tem perdido espaço?

AD -  O desenvolvimentismo 
conservador (o Brasil jamais expe-
rimentou um desenvolvimentismo 
progressista), enquanto ideologia e 
política, já não é mais hegemônico 
no Brasil desde os anos 80. Os go-
vernos desde a redemocratização 
adotaram variações de projetos ne-

oliberais ou 
social-liberais, 
mas já não há 
mais um com-
ponente efe-
tivamente de-
senvolvimen-
tista na Políti-
ca Econômica 
dos governos 

federais que dirigem o BNB. As 
ações aparentemente desenvolvi-
mentistas são cosméticas, pontu-
ais, desarticuladas, ou até mesmo 
ações de mercado travestidas de 
desenvolvimentistas (como é o caso 
das Parcerias Público-Privadas, que 
atendem muito mais aos interesses 
privados do que públicos). Até que 
algumas destas ações pontuais po-
deriam ser promissoras (o FUNDECI, 
os agentes de desenvolvimento), se 
estivessem articuladas com outras 
políticas regionais efetivamente 
promotoras de desenvolvimento, 
e não meras oportunidades de ne-
gócios para algumas empresas. Um 
dos indicadores deste abandono 
da missão desenvolvimentista foi o 
próprio enfraquecimento do ETENE 
enquanto espaço de estudo, pes-
quisa e planejamento das ações de 
desenvolvimento. Não se transfor-
ma o que não se entende, e não se 
entende o que não se pesquisa.

É possível ao BNB acompanhar o 
atual cenário econômico e social 
sem perder de vista seu diferen-
cial enquanto banco de desenvol-
vimento? 

AD - O BNB só pode efetivamen-
te acompanhar o atual cenário eco-
nômico e social se conquistar uma 
condição de efetivo Banco de De-
senvolvimento Regional integrado e 
pleno. Um dos problemas da região 
NE, desde a criação do BNB, foi exa-
tamente a completa insuficiência 
de sua trajetória de crescimento do 
PIB para dar conta das necessidades 
da imensa maioria da população. A 
região NE cresceu até mais do que 
o Brasil, de 1960 até hoje, mas este 
processo ocorreu com uma eleva-
díssima concentração de renda, 
com o inchaço das grandes metró-
poles, com o caos urbano, com o 
aumento da violência, com a des-
truição ambiental e com a precariza-
ção dos bens públicos, em um grau 
talvez até maior que o resto do país. 
A múltipla dimensão do desenvolvi-
mento foi inteiramente prejudicada, 
com as ações estatais focadas pra-
ticamente apenas no crescimento 
econômico – que também foi for-
temente prejudicado quando do 
abandono do desenvolvimentismo 
conservador e adesão ao neolibera-
lismo a partir dos anos 80. A manu-
tenção do BNB com o viés atual, de 
instrumento complementar de uma 
lógica mercantil, conduz à irrelevân-
cia de sua condição de Banco Estatal 
Federal de Desenvolvimento Regio-
nal. Se o BNB age, na prática, como 
um banco comercial qualquer, qual 
é a necessidade de sua existência?

 Ponto de vista

O Nossa Voz conversou com o professor da Universidade Federal de Pernambu-
co, Atenágoras Duarte, sobre instituição de desenvolvimento, com foco no BNB. 
Atenágoras trabalhou no BNB de fevereiro de 2001 a novembro de 2011, tendo 
sido lotado no  ETENE, no Ambiente de Políticas e na Central Operacional de Recife.

“Não se transfor-
ma o que não se 
entende, e não 

se entende o que 
não se pesquisa”.

Conteúdo 
Extra!

 
 Leia entrevista      
completa em

www.afbnb.com.br
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Previdência e Saúde 
ladeira abaixo

Além do diferencial nos 
processos internos, nas 
metas e nos resultados, 
frutos de uma missão 

também diferente, espera-se de 
uma instituição de desenvolvi-
mento que trate seus trabalha-
dores de forma di-
ferenciada – para 
melhor – que o 
mercado. 
 Nesse sen-
tido, saúde e pre-
vidência devem ser 
consideradas como 
parte de uma polí-
tica de recursos hu-
manos, não como 
algo secundário 
ou passível de ser 
terceirizado. No BNB, quando se 
presta concurso para admissão 
nos quadros, está lá no edital, en-
tre as vantagens: “possibilidade de 
participação em plano assistencial 
de saúde e plano de previdência 
complementar, de forma contri-
butiva”.
 O plano de saúde é admi-
nistrado pela CAMED e os planos 
de previdência pela CAPEF, ambas 
as instituições tendo como pa-
trocinador o BNB, sendo o Banco 
o responsável pela indicação dos 
gestores das caixas (médica e de 
previdência) e consequentemen-
te pelos encaminhamentos dados 
por eles. 
 Ocorre que, como o Banco 
está passando por uma crise – de 
identidade, de legitimidade, de 
credibilidade – assim também a 
saúde e a previdência padecem.
 Os problemas na Camed 
não datam de hoje. Decorrem de 
sucessivos erros de direcionamen-
tos administrativos, escolhas e de-
cisões equivocadas, como a aber-
tura para o mercado, por exemplo. 
Tanto é que a equivocada inserção 
em plano de mercado está para 

ser desinvestida, segundo comen-
tários. O resultado não poderia ser 
mais desastroso: reajustes estra-
tosféricos, mudanças nas regras 
do jogo (para pior, como a retirada 
dos genitores do plano natural), 
adoecimento do trabalhador.

 O pior de tudo: 
todas as medidas 
feitas de manei-
ra unilateral, sem 
consultar o corpo 
de associados, mes-
mo o plano sen-
do de autogestão. 
Tais desmandos 
levaram a AFBNB 
a ingressar com 
ação na Justiça - 
diferente do que 

alguns possam pensar, pelo bem 
da Caixa! Ao solicitar à justiça, por 
exemplo, a permanência dos ge-
nitores no plano natural, está se 
defendendo a continuidade de 
aporte de recursos financeiros do 
BNB e o reforço no caixa da Camed. 
 Na Capef, o cenário se 
repete e atormenta ativos e apo-
sentados. Estes, pela sangria na 
contribuição mensal (21,25%); 
aqueles por não poderem se apo-
sentar, embora tenham tempo e 
muitos, vontade para tal, devido 
à quebra abrupta na remunera-
ção. Isso, com relação ao plano 
BD. O Plano CV, vigente, também 
começa a preocupar por não estar 
conseguindo alcançar, em alguns 
meses, a meta esperada. 
 Nesse cenário desespera-
dor, qualquer sapo pode parecer 
príncipe. Para a AFBNB, é preciso 
ter cuidado com qualquer medida 
cujo caráter seja paliativo, como 
planos de incentivo à aposenta-
doria, por exemplo. A Associação 
defende e luta incasavelmente 
pela estabelecimento da digni-
dade plena do trabalhador, previ-
denciária e de saúde. 

Um BNB voltado para os reais an-
seios da sociedade e que se firme 
cada vez mais como indutor do 
desenvolvimento regional em to-
das as suas frentes (econômico, 
social, cultural, ambiental).

O BNB precisa trabalhar forte-
mente nas competências abaixo 
elencadas para dar respostas sa-
tisfatórias aos clamores da socie-
dade, quais sejam:

- Ampliar, sobremaneira, seus li-
mites de capilaridade, interagin-
do com os setores mais diversos 
da sociedade através de suas 
representações, com finalidade 
de auscultar os anseios e neces-
sidades da sociedade, além de 
movimentar-se juntamente com 
outros entes, governamentais ou 
não, no sentido de estabelecer 
sinergia de ações concomitantes 
evitando sobreposições e incen-
tivando maior troca de informa-
ções que potencializem o desen-
volvimento regional organizado.

- Reorganizar seus processos in-
ternos com vistas a dar maior ce-
leridade à consecução de proje-
tos de investimento com geração 
de empregos que, com certeza 
contemplarão interessante grau 
de externalidade positiva. Vanta-
gem competitiva mais valiosa é 
a rapidez com que a empresa se 
adapta às mudanças do ambien-
te.

- Pugnar pelo desenvolvimen-
to de talentos e competências e 
nova cultura organizacional que 
pe[rmitam a formulação de es-
tratégias e ações concretas e re-
levantes que atendam aos recla-
mes dessa nova sociedade.

Que BNB você 
quer ver em 2014?

Antonio Jorge de Souza e 
Silva é Representante da AFBNB 

em Imperatriz (MA)
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“Não há desenvolvi-
mento sustentável 
que não passe pelo 

viés da cultura. Se a cultura não 
for percebida como um dos pilares 
do desenvolvimento sustentável, a 
chance de fracasso é muito gran-
de.” A frase é do doutor em Antro-
pologia Cultural e professor da Uni-
versidade Estadual do Rio de Janeiro 
(UERJ), Ricardo Gomes Lima, em en-
trevista dada sobre a relação cultura/
desenvolvimento.

A frase ecoa ainda mais forte 
se analisada a partir da realidade, 
hoje, no BNB. Uma instituição cuja 
missão é “Atuar na promoção do de-
senvolvimento regional sustentável” 
deveria considerar todos os pilares 
que sustentam o desenvolvimento. 
Nesse contexto, a cultura tem um 
peso considerável.

No entanto, o que se vê é o desin-
vestimento crescente na área: edi-
tais que deveriam ter sido lançados 
e não foram; redução no quadro de 
pessoal da área; fragmentação da já 
quase inexistente política cultural... 

Alguém mais desatento pode 
até pensar que não há problemas 
no cancelamento de um edital, por 
exemplo.No entanto, para uma ca-
deia cultural já carente de recursos 
isso impacta negativamente. Além 
disso, o edital possibilita transpa-
rência ao processo de utilização dos 
recursos públicos e amplia a partici-
pação. “Ele diminuiu a demanda de 
balcão, onde manda o quem indica; 
o desinvestimento em editais é um 
retrocesso”, comenta Gildomar Mari-
nho, funcionário do Banco, músico e 
conselheiro fiscal da AFBNB.  

Retrocesso porque antes o BNB 
trabalhava com patrocínios cultu-
rais por meio de atendimento de 
balcão, com privilégios e apadrinha-
mentos internos, mas com a criação 
do Ambiente de Gestão da Cultura, 
em 2005, passou-se à política dos 
editais. 

GESTÃO DE EVENTOS 

Época de ouro da cultura no Banco 
nunca houve, na avaliação de Gil-
domar Marinho. Mas o cenário já foi 
bem melhor do que é hoje. Até 2012 
a cultura tinha orçamento próprio; 
falava-se na abertura de novos cen-
tros culturais; existia um ambiente 
específico, ligado diretamente à 
presidência. 

O que levou muito tempo para 
se construir – embora uma política 
cultural voltada para o desenvolvi-
mento ainda estivesse em constru-
ção – levou pouco tempo para pra-
ticamente desaparecer. O ambiente 
passou para a área de Marketing, 
num desvirtuamento explícito de 
sua função, e hoje é uma célula. Os 
centros culturais são arremedos do 
que já foram. Tudo isso porque a vi-
são de mercado (de novo ela) está 
mais forte do que nunca no BNB, na 
opinião de pessoas ouvidas. 

A decepção de Gildomar com a 
o destrato com a cultura no Banco 
é compartilhada por Ricardo Pinto, 
que esteve a frente do Centro Cultu-
ral BNB de Fortaleza até dezembro 
passado. Para ele - que já foi gerente 
do CCBNB de Souza (PB) e do Cariri e 
coordenou os Espaços Nordeste - ao 
desmobilizar a área, o Banco deixa 

de ter uma visão estratégica e es-
tuturante da cultura e passa a ter 
uma visão pontual. “A cultura no 
BNB está virando gestão de even-
tos”, afirmam.

Ainda há de haver saí-
da

Para Ricardo Pinto, o primeiro 
passo para reencontrar o caminho 
é uma ampla discussão sobre o 
que a instituição quer com a área 
cultural; que tipo de política cultu-
ral deseja implementar. “É cultura 
como uma questão estruturado-

ra? Não tem como imaginar que a 
área cultural vá dar retorno finan-
ceiro. É muita inocência achar isso”, 
afirma. Na avaliação dele, a cultura 
agrega valor do ponto de vista de 
consciência humana, ecológica e de 
desenvolvimento. Isso seria motivo 
suficiente para ser valorizada. “Antes 
o que fazíamos era o fortalecimento 
das cadeias produtivas da cultura, 
estruturando grupos, permitindo 
que as pessoas trocassem experiên-
cias com outras produções artísticas 
feitas na região, no país ou no mun-
do, o que contribuía para a amplia-
ção do olhar”. 

Ele relembrou uma proposta 
feita por funcionários do Banco, 
tempos atrás, de criação de uma 
fundação cultural, que daria mais 
independência, inclusive para cap-
tação de recursos, responderia pela 
gestão dos centros culturais, entre 
outras vantagens. No entanto, ape-
sar de ter chegado a avançar em 
discussões internas, nada avançou 
na prática.  

“É preciso colocar a cultura na 
ordem do dia como fator de desen-
volvimento, ter um ambiente de cul-
tura e não centros culturais atuando 
de forma isolada, é preciso ter um 
olhar muito mais cuidadoso a um 
banco de desenvolvimento”, argu-
menta com propriedade Ricardo. 

“A cultura no BNB está virando 
gestão de eventos”
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ENTREVISTA

Nossa Voz - Como você analisa a elei-
ção da AFBNB e quais as linhas de 
trabalho que serão intensificadas? 

Rita Josina – A eleição foi resultado 
de um processo democrático que 
teve  a participação da base, validan-
do o trabalho da gestão. A gente en-
tende que o resultado, com mais de 
70% de aprovação, é um reconheci-
mento do que vem sendo feito. Isso 
mostra que  estamos no caminho 
certo. Com essa oportunidade temos 
um compromisso de fazer valer to-
das as demandas apresentadas e dar 
continuidade ao que já vínhamos fa-
zendo. A gente prima pelo debate das 
idéias, pelo diálogo constante e pela 
interação com a base. Reafirmamos as 
ações com a proposta de intensificá-
-las para fazer valer nossas bandeiras 
que são o fortalecimento do BNB e 
também a valorização dos trabalha-
dores.  Nossa  visão é que a gente pos-
sa ter uma instituição de desenvolvi-
mento reconhecida pela sua história, 
pelo tanto que já contribui com a re-
gião e o tanto que ainda pode fazer, 
que isso não seja uma ação isolada. 

NV – Como você tem ob-
servado a atuação do BNB? 
Tem cumprido sua missão?
RJ – A meu ver o BNB se distancia de 
sua missão desenvolvimentista quan-
do trabalha com uma predominância 
de ações de curto prazo, de ações 
focadas apenas no viés mercadológi-
co e uma visão do crédito comercial. 
Entendemos que esse componente é 
importante sim, mas ele não tem um 
fim em si mesmo, deve estar integra-
do a outras ações. Daí a importância 
do Banco do Nordeste do Brasil es-
tar também atuando de uma forma 

mais positiva. A AFBNB tem feito esse 
trabalho. Fizemos isso durante mui-
to tempo diante da necessidade do 
aporte de capital para o Banco, de-
fendendo o FNE, além disso, lutamos 
por mais recursos que são importan-
tes para a região porque vão possi-
bilitar ações mais estruturadas. Nos 
últimos anos, o Banco tem passado 
por vários momentos de instabili-
dade, mas enquanto instituição ele 
está resistindo a tudo isso. Os ataques 
são muitos, mas a gente sabe que 
boa parte disso são especulações, 
interesses contrariados, grupos que 
querem mandar no BNB, controlá-lo.

NV – Resiste por que é forte?
RJ – Ele resiste porque tem tam-
bém um quadro de trabalhadores 
que na sua maioria são pessoas 

que primam pelo respeito à institui-
ção, pessoas que tem esses princí-
pios em suas práticas de vida. Isso 
é o que faz o Banco do Nordeste do 
Brasil ser maior que todos esses ata-
ques, essa espécie de especulação. 

NV – Que mensagem você 
quer deixar para o funcionalis-
mo do Banco neste momento?

RJ – Todos devemos estar muito aten-
tos a tudo que se passa no Banco do 
Nordeste do Brasil e na região, para 
que a gente possa estar discutindo 
e pensando estratégias para fortale-
cê-lo e reafirmá-lo enquanto Banco 
de desenvolvimento. Estamos con-
siderando todo esse conhecimen-
to que está ligado a valores éticos 
para que a gente possa contribuir 
no sentido de que o BNB seja  cada 
vez mais reconhecido.  Queremos 
envolver também as novas gera-
ções de funcionários que ainda não 
vivenciaram muito o Banco, mas 
que já tiveram  a oportunidade de 
conhecê-lo, chamando para essa 
participação no processo de debate  
e mobilização. Estamos atualizando 
vários documentos que a AFBNB 
produziu (livro Por um Nordeste 
Melhor, Carta Compromisso com o 
Desenvolvimento Regional), para 
que a gente possa estar difundin-
do  a estratégia de desenvolvimen-
to do Banco do Nordeste do Brasil. 
Uma instituição fortalecida se dá na 
medida em que os trabalhadores 
são valorizados, que tenha uma 
política de recursos humanos que 
seja isonômica, que priorize ações 
de dignidade previdenciária e de 
saúde, sobretudo. Outra questão é 
a devida valorização dos Agentes 
de Desenvolvimento, do próprio 
ETENE e do quadro técnico como 
peças-chave para que a gente  
possa ter um banco mais atuante. 
A AFBNB está muito atenta à 
questão dos trabalhadores do 
Banco e no ano em que comple-
ta 20 de sua criação, reafirma o 
compromisso com sua missão. 

”Uma institui-
ção fortalecida 
se dá na medida 
em que os tra-
balhadores são 

valorizados”

A presidenta reeleita da AFBNB, Rita Josina, abre as entrevistas 
de 2014 , fala das perspectivas da nova gestão , da intensifica-
ção do trabalho e faz reflexões sobre o papel do BNB enquanto 
banco de desenvolvimento. Confira :

Ano novo, nova gestão:  
Compromisso reafirmado!
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Em novembro de 2012 escrevi 
um texto com uma leitura acerca 
da situação da nossa caixa de as-
sistência médica – CAMED - “A Ca-
med está na UTI e pede socorro”. Na 
mensagem  procurei contribuir com 
o debate partindo do pressupos-
to de que a Camed deve ser parte 
integrante da política de Recursos 
Humanos do Banco do Nordeste do 
Brasil. Assim, fundamentei que pela 
essência e razão de ser da sua cons-
tituição, a Caixa não poderia jamais 
ter guinado para a lógica do mer-
cado, como infelizmente foi feito, e 
que deveria permanecer a filosofia 
de mútuo, de solidariedade enfim.

O objetivo, reafirmado agora, é 
chamar a atenção da Administração 
do BNB de que  é urgente a solução 
para os graves problemas existentes. 
Problemas estes que não resultam 
da ação dos associados e que por 
isso mesmo não devem ser a eles 
creditados. O texto foi amplamente 
divulgado, levado ao conhecimento 
e certamente chegou ao conheci-
mento da Superior Administração 
do BNB.

Transcorrido 15 meses constata-
-se que não houve muito interesse 
na matéria, pelo menos não se viu 
qualquer iniciativa estruturante a 
respeito. Lamentavelmente o que 
se adotou foram as medidas “mais 
do mesmo”, fáceis, que não passam 
de mudanças na gestão da Caixa, 
que sacrificam o trabalhadores com 
a imputação do ônus pelos aumen-
tos abusivos nas contribuições. Mais 
recentemente um “brinde” para 
preencher o “pacote de maldades”: 
a exclusão dos genitores do Plano 
Natural, ato rasteiro que atinge não 
só os associados como a própria 
Instituição, pois implica a retirada 

de recursos correspondentes que o 
Banco aporta. Por isso, não é inopor-
tuno perguntar: Quem dessa forma 
procede está preocupado com a 
qualidade de vida do trabalhador 
e com a sustentabilidade da Caixa 
médica? Quem conspira contra a 
Camed? Gostaria de fazer perguntas 
mais dificeis...

Está coerente a AFBNB ao repre-
sentar o sentimento de revolta e in-
dignação dos funcionários do BNB 
contra tais atos (política e juridica-
mente) praticados de forma unilate-
ral, autoritária, portanto, sem cum-
primento ao estatuto da Camed , 
o qual estabelece  que deve haver 
uma discussão envolvendo as par-
tes. É inadmissível a prática de ações 
danosas aos trabalhadores, no BNB 
ou em qualquer outra instituição.  

Não faço alusão apenas aos di-
rigentes que não são de carreira, 
apesar de entender que estes, por 
natureza, cumprem apenas  a  
“fatura política” de quem os indica, 
seja governo, parlamento ou campo 
sindical “chapa branca” tantas vezes 
rejeitadas pela base. Refiro-me ao 
conjunto, sobretudo aos “da casa”, 
que além da “satisfação política” , 
não só silenciam, como se somam 
ao desmonte da Caixa, infelizmente, 
colocando seus interesses pesso-
ais acima dos direitos coletivos. Um 
cargo vale o sacrifíco dos colegas e 
seus entes mais queridos? Que refli-
tam sobre isso se forem capazes! A  
Camed continua na UTI  e pede so-
corro. Dá tempo e é possível salvá-la! 
A responsabilidade é da administra-
ção do Banco. 

“Porque gado a gente laça, tange, 
prende, engorda e mata, mas com 
gente é diferente”. (Geraldo Vandré).

Opinião

   A AFBNB não tem dado trégua nas 
questões do BNB, principalmente no 
que diz respeito aos direitos dos traba-
lhadores. Assim, além da luta política 
constante que tem desenvolvido, com 
mobilizações, ofícios, denúncias e co-
branças ao Banco, em cumprimento 
à deliberação da 44ª Reunião do Con-
selho de Representantes, ocorrida em 
agosto último, na cidade de Salvador 
(BA), após um debate democrático, 
está agregando valor a essa luta polí-
tica no campo jurídico. 
   Nesse sentido, a AFBNB está enca-
minhando uma série de ações e pe-
tições no sentido de resgatar direitos 
negados pelo Banco. Exemplos:  ação 
contra a Capef, ação pela correção do 
FGTS, ação contra os aumentos abusi-
vos da Camed e exclusão dos genitores 
do Plano Natural. Antes mesmo dessas 
iniciativas a AFBNB já havia ingressado 
na Justiça (2012) contra  o Banco, na 
defesa dos funcionários que lecionam 
em instituições públicas para garan-
tir seu emprego no Banco, haja vista 
terem sido intimados a optar por um 
dos empregos. Ações essas com êxito 
no trâmite judicial.
    Dessa forma, a Associação reafirma 
seu compromisso com as lutas, tanto 
institucionais quanto de direitos tra-
balhistas, no entendimento de que 
deve atuar nos diversos segmentos 
para fazer valer o cumprimento da sua 
missão, com autonomia e luta.

Pergunta
Benebeano

O que a AFBNB tem 
feito para tornar mais 
concretas as demandas 
de seus associados?

A Camed está na UTI 
e pede Socorro – II

*Por Dorisval de Lima


