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A Reunião do Conselho de 
Representantes da AFBNB (RCR) 
é um importante fórum de tra-
balhadores do Banco do Nordes-
te do Brasil (BNB) para a discutir 
questões de natureza trabalhis-
tas e institucionais. Ao longo 
de quase trinta anos muitas das 
resoluções que pautaram a atu-
ação da AFBNB advieram desse 
encontro que aglutina, semes-
tralmente, trabalhadores de toda 
a área de atuação do Banco.

A 48ª edição da RCR terá um 
caráter especial. Pela primeira 
vez o encontro sai do Nordeste 
para ser realizada nos dias 17 e 
18 de Agosto em Brasília, incluin-
do na sua programação o semi-
nário “Nordeste Sem Ele não há 
Solução para o Brasil”, o resulta-
do de uma interlocução intensa 
da Associação com parlamen-
tares da bancada nordestina.

O objetivo do evento é promo-
ver o debate de ideias que apro-
funde a compreensão de que a 
Região Nordeste e as suas ins-
tuições de desenvolvimento , a 
exemplo do BNB, são fundamen-
tais para o  crescimento da econo-
mia nacional. No bojo deste tema 
o BNB e seus trabalhadores têm 
papel destacado e de grande valia.

Espera-se que a 48ª RCR pos-
sa ser lembrada como um mar-
co de um momento em que   
que trouxe o Nordeste e o BNB 
para o centro das discussões 
na Capital Federal  durante os 
seus dois dias de realização.

Leia artigo sobre o Nordeste e a 
lógica do capital
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Expediente

Nordeste: Sem ele não há 
solução para o Brasil

Em quase trinta anos de luta em 
prol do Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB) e dos trabalhadores é indubi-
tável o esforço da AFBNB em asse-
gurar que fontes de recursos sejam 
aportadas em benefíco da Região e 
do próprio Banco.

A Associação tem trabalhado de 
forma permanente na perspectiva 
de fortalecer o BNB na busca da su-
peração das desigualdes regionais e 
pelo desenvolvimento econômico 
do Região onde o Banco atua. Diver-
sas publicações já foram lançadas  
neste sentido, sempre no intuito de 
suscitar o debate acerca de assuntos 
de interesse da Região.

É neste contexto que regular-
mente a Associação segue até Brasí-
lia no sentido de dialogar com parla-
mentares e órgãos de governo pela 
causa do Nordeste e seu potencial 
sócio econômico.

Em 2014 a AFBNB foi lançado o 
documento “Nordeste: Sem Ele não 
há Solução para o Brasil.” elaborado 
a partir de estudos e proposição de 
eixos estratégicos que devem balizar 
o trabalho de gestores que estejam 
interessados em levar a região a no-
vos horizontes, sem perder de vista a 
valorização do Banco do Nordeste e 
de seus trabalhadores.

Como resultado deste esforço foi 
construído o Seminário de mesmo 

nome a ser realizado nos próximo 
dia 18 de agosto, no auditório Ne-
reu Ramos, em Brasília como parte 
da programação da 48ª Reunião do 
Conselho de Representantes da As-
sociação.

Com o Seminário a Associação 
pretende colocar em pauta a neces-
sidade da ação do Estado em relação 
ao recorte regional e ao fortaleci-
mento das instiuições de desenvol-
vimento, como DNOCS, Codevasf, 
Chesf entre outras.

Como sempre as discussões tra-
balhistas não poderiam ficar de fora 
desse contexto. Durante o dia 17, 
representantes das agência do BNB 
discutirão pontos importantes de 
suas demandas e encaminharão as 
deliberações para os meses finais de 
2015.

Nessa edição você confere uma 
prévia dos eventos, os pontos a se-
rem trabalhados na RCR, a visão de 
representantes da AFBNB sobre a im-
portância do encontro a ser realizado 
na capital federal,  a defesa da AFBNB 
pelo FNE e artigo com os economis-
tas Fábio Sobral e Mara Pompeu, da 
Universidade Federal do Ceará.

 Boa Leitura!

Por que é importante realizar a RCR em Brasília?

A importância está em ser realizado no centro das deci-
sões políticas do país,  onde devemos fazer cobranças a 
respeito do andamento do Projeto de Lei de Isonomia 
dos funcionários do BNB. É a oportunidade que temos de 
estar junto aos nossos representantes e cobrarmos pela 
celeridade de projetos de interesse do povo e conhecer 
as casas legislativas de maior importância do país. 

Edson Teixeira
Representante da AFBNB - Arcoverde (PE)

Por que é importante realizar a RCR em 
Brasília?

A realização da próxima RCR em Brasília-DF é impor-
tante porque traduz o compromisso da AFBNB em 
não somente continuar com suas lutas, mas buscar 
as melhores soluções para estas, extrapolando os 
limites do Nordeste, buscando o melhor para os be-
nebeanos, para o Banco e para o povo Nordestino. 

Aldeir Gonçalves Rodrigues 
Representante da AFBNB - São Francisco (MG)
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Depoimentos
Por que é importante realizar a RCR 
em Brasília?

Acho importantíssimo que existam 
RCRs e, principalmente, desta fei-
ta, em Brasília, pois, acredito que o 
“ZUM, ZUM, ZUM” proporcionado 
pela nossa Reunião dos Represen-
tantes, com certeza; chamará alguma 
atenção diferente no campo Político 
(...) Precisamos gritar educadamente 
em pertinho dos ouvidos daqueles 
que dirigem o Brasil e dizermos as-
sim para eles: NÓS TAMBÉM SOMOS 
BRASILEIROS!  Conclamo aos colegas 
Representantes por uma pouco mais 
de criatividade durante o vindouro 
evento, ok?  Saudações

Marcos Antônio - Rep. João Pessoa/PB

RCR em Brasília: Nordeste e BNB 
no centro dos debates

A  Reunião do Conselho 
de Representantes da 
AFBNB é sempre um 

espaço de reflexão, muito traba-
lho e de tomada de decisões. É 
dessa forma que semestralmen-
te funcionários de toda área de 
atuação do BNB se reúnem para 
discutir demandas trabalhistas, 
mas também para debater a im-
portância e a responsabilidade 
do Banco no cumprimento de 
sua missão desenvolvimentista. 

É nesse contexto que a asso-
ciação pensou a 48ª RCR, que 
acontecerá desta feita em Brasí-
lia, nos próximos dias 17 e 18 de 
agosto.

O intuito é chamar a atenção 
para a necessidade de debater 
um projeto nacional que con-
temple o recorte regional, dando 
destaque para as instituições de 
fomento da Região. Assim, a AFB-
NB tem mantido interlocução em 
Brasília com membros da Banca-
da Nordestina no Congresso no 
sentido de fortalecer a inserção 
do Banco do Nordeste  do Brasil 
no cenário econômico da Região 
e um aporte de recursos cada 
vez maior para a Instituição, que 
deve ser o carro chefe dos inves-
timentos de pequenos e médios 
negócios.

O evento será permeado de 
atividades que mostrarão aos 
funcionários a importância da 
apoximação com parlamentares. 
Ao longo dos dois dias serão vá-
rias as ações e além dos debates 
e painéis, os representantes te-
rão a oportunidade de realizar 
outras atividades de mobilização 
direta junto a parlamentares em 
apoio às demandas, por ocasião 
da ação que será realizada den-
tro do Congresso.

Toda essa movimentação ob-
jetiva apoio  política para as ban-
deiras defendidas pela AFBNB, 
como como isonomia de trata-
mento, reintegração dos demiti-
dos Dignidade Previdenciária e 
de saúde, capital social do Ban-
co, defesa do FNE, entre outras.

Um dos destaques dessa 
edição da RCR será o seminário 
“Nordeste, sem ele não há solu-
ção para o Brasil, a realizar-se no 
dia 18 no auditório Nereu Ra-
mos, voltado para as questões 
que de alguma forma impactam 
diretamente na região, no BNB 
- e conseqentemente em seus 
recursos humanos - e que trami-
tam no âmbito da capital fede-
ral, seja em nível do executivo 

ou do legislativo. 

Carta de Brasília

Além destas atividades um 
documento denominado “Car-
ta de Brasília” será lançado com 
diversos pontos, resultantes de 
debates que já vêm acontecendo 
no âmbito da diretoria da AFBNB  
a partir da contribuição da base 
e que serão convalidados pelo 
Conselho de Representantes.

A ideia é trazer  propostas de 
ação para os parlamentares na 
perspectiva de um Projeto Na-
cional de Desenvolvimento, am-

plamente discutido com a socie-
dade e respaldado pelo Governo 
e parlamento.

Para tanto a AFBNB conta com 
o apoio de outras entidades or-
ganizadas de trabalhadores, 
como centrais sindicais, sindica-
tos e associações no sentido de 
proverem suporte e organização 
para as ações dos dias de evento.

Nesse sentido a colaboração 
e a dedicação integral dos par-
ticipantes do evento será fun-
damental para o bom proveito 
desse momento no qual o empe-
nho de cada um construirá novas 
pontes de dialogos que podem 
ser potencializadas com a reali-
zação do evento. 

Sem dúvida a 48ª RCR ficará 
na história por colocar no palco 
político do País um dos temas 
mais relevantes dos quase trinta 
anos de Associação, na luta por 
um Nordeste com  mais equa-
nimidade social e por um BNB e 
seus trabalhadores mais fortes e 
valorizados. 
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Sobre o Nordeste, seu potencial 
socioeconômico e o BNB

A AFBNB sabe da importân-
cia da ação institucional 
e de quanto é necessária 

a sua atuação enquanto entida-
de de trabalhadores, com razão e 
pensamento críticos, na disputa de 
interesses que se travam tanto no 
âmbito do Governo considerando 
todas as esferas (Federal, Estadual 
e Municipal), quanto no Parlamen-
to, e que repercutem na sociedade 
brasileira.

Por ocasião das eleições para a 
Presidência da República, a AFBNB 
tem apresentado as propostas que 
defende para a redução das desi-
gualdades regionais e também as 
que contemplem demandas dos 
funcionários do Banco, por meio de 
documentos entregues aos candi-
datos. 

Em 2006 foi editado o docu-
mento “Por um Nordeste Melhor”, 
contendo 11 estratégias para o de-
senvolvimento regional, com visão 
ampla sobre os problemas a serem 
enfrentados e propostas de ações 
visando à superação dos mesmos. 
    Em 2010, a “Carta Compromisso 
com o Desenvolvimento Regional”  
apresenta propostas visando o for-
talecimento do BNB como também 
no âmbito de uma política regional 
que atenda às demandas da região, 
focadas em quatro eixos: 1. Estrutu-
rar a participação das Instituições 
Federais, de todos os níveis, em 
especial o BNB, na formulação de 
políticas públicas para a região nor-
destina e área de atuação do FNE; 
2. Democratizar a criação do Plano 
de Desenvolvimento Regional, a 
ser elaborado pela SUDENE, com 
incentivos, de base, às formas coo-
perativas e à economia solidária, e 
em especial, à integração de políti-
cas públicas, de forma a possibilitar 
maior controle social dos recursos 
a serem aplicados; 3. Estimular a 
democratização do crédito para o 

desenvolvimento, e a ampliação do 
seu acesso em todos os municípios 
da área de aplicação do FNE;   4. Re-
gulamentar o artigo 192, da Consti-
tuição Federal de 1988, garantindo 
o fortalecimento das instituições 
financeiras de caráter regional, por 
meio da democratização e regiona-
lização do orçamento público fede-
ral. 

Além disso, a “Carta Compromis-
so” atualizou os pontos inseridos 
nas 11 estratégias do livro “Por um 
Nordeste Melhor”, com foco para o 
período da gestão, ou seja, 2011 a 
2014.

Vale ressaltar também que, in-
dependente do cenário político vi-
gente, a AFBNB tem defendido ao 
longo desses anos - um perfil técni-
co para a gestão do BNB, com viés 
desenvolvimentista e com capaci-
dade de lidar de maneira saudável 
e respeitosa com os recursos huma-
nos do Banco. Documento especí-
fico  nesse sentido já foi editado e 
é reeditado sempre que a ocasião 
demanda.

Na eleição presidencial de 2014, 
a AFBNB - dando continuidade a 
essa ação de produção de conheci-
mento e coerente com suas convic-
ções - entre elas a de que urge uma 
política nacional que contemple as 
especificidades regionais - produ-
ziu a cartilha “Nordeste, sem ele não 
há solução para o país”. 

O documento foi enviado aos 
presidenciáveis, à Presidente da Re-
pública, após a sua reeleição e aos 
parlamentares, tanto da Câmara Fe-
deral quanto ao Senado.

 O texto apresenta propostas es-
tratégicas para a Região Nordeste e 
área de aplicação do FNE, na pers-
pectiva do desenvolvimento regio-
nal. A cartilha pode ser resumida 
em alguns pressupostos: a)Cumpra-
-se a Constituição quanto à ques-
tão regional; b) É necessária uma 
demonstração inequívoca de que o 
recorte regional é fundamental para 
o desenvolvimento harmônico do 
Brasil; c) Não é justo que o Nordeste 
continue a financiar o Centro-Sul; d) 
O recorte regional, em todos os pro-
gramas, projetos e ações do Governo 
Federal tem que ser uma realidade, 
entre outros aspectos no contexto 
do desenvolvimento regional.

O documento também apresen-
ta proposições do ponto de vista das 
relações de trabalho dentro do BNB, 
como isonomia de tratamento; me-
didas contra o assédio moral; aperfei-
çoamento dos programas e políticas 
de proteção e de seguridade social 
no BNB; quitação de todos os passi-
vos trabalhistas; Implantação de um 
Plano de Cargos que seja compatível 
com um Banco de Desenvolvimen-
to; Reintegração dos demitidos do 
BNB na era Byron,; Resgate do direito 
pleno à Assistência à Saúde e à Pre-
vidência dos trabalhadores do BNB, 
dentro de uma Políticade Recursos 
Humanos da Instituição. 

Texto-base
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Opinião

O Nordeste brasileiro e a lógica do capital

O Nordeste historicamente 
constituiu a reserva de 
mão de obra para o pro-

cesso de industrialização brasileiro. 
O fornecimento de uma massa de 
trabalhadores para o baixo assala-
riamento e consumo reduzido são 
marcas essenciais de um capitalis-
mo excludente e concentrador de 
riquezas.

 O modelo industrializante 
volta-se para o benefício dos setores 
sociais de maior renda. Celso Fur-
tado (O mito do desenvolvimento 
econômico) apresentou o balanço 
da industrialização como sendo de 
produção de bens para o consumo 
de alta renda (em um mimetismo 
obcecado pelos padrões de consu-
mo do exterior), exportações para 
obtenção de superávit da balança 
comercial e importação de tecnolo-
gia avançada geradora de poucos 
postos de trabalho.

    Surge deste sistema uma 
profunda dependência diante 
dos países capitalistas avançados. 
Imensa desigualdade social é o 
resultado da industrialização daí de-
corrente, além de desigualdades re-
gionais e monstruosa concentração 
de capital.

 O modelo exportador de 
produtos agrícolas com população 
miserável, existente desde o Brasil 
colônia, é substituído pelo modelo 
exportador de bens manufaturados 
com perversa concentração de ri-
quezas. Este modelo entra em crise 
com o predomínio produtivo da Chi-
na. Esgota-se aceleradamente o mo-
delo exportador baseado em baixos 
salários. Não há como competir com 
a imensa e superexplorada (Ruy 
Mauro Marini) força de trabalho chi-
nesa. O que fez modificar o capital, 
no Brasil e no mundo, que caminhou 
para os ganhos obtidos no mercado 
financeiro por meio de taxas de ju-
ros elevadas e fuga de tributação em 
paraísos fiscais.

 Um modelo distinto de ex-

pansão do capital se dá com a in-
clusão no consumo de camadas da 
população que eram somente re-
serva de mão de obra. A inclusão no 
consumo significou, principalmente 
no Nordeste, uma imensa fronteira a 
ser aproveitada pelo capital. É inova-
dora a expansão do mercado inter-
no. Trata-se de fonte de crescimento 
econômico e constituiu uma inédita 
capacidade de resistência às crises 
internacionais. O PIB do Brasil salta, 
em 2002, de R$ 3,32 bilhões para R$ 
4,84 bilhões em 2013, segundo da-
dos do IPEA (valores corrigidos pelo 
R$ de 2013). As reservas acumuladas 
em dólares saem de US$ 37,65 bi, 
em janeiro de 2003, para US$ 370,19 
bi, em julho de 2015, segundo dados 
do Banco Central, multiplicando-se 
por dez.

Porém, a simples inclusão no 
consumo se esgota. Só a expansão 
da distribuição de renda não é sus-
tentável. Caso a produção continue 
concentrada em grandes empresas, 
estimuladas com financiamento 
bancário estatal e benefícios tributá-
rios (basicamente isenção de tribu-
tos) o modelo central, que tem do-
minado a economia brasileira, irá se 
reproduzir, impedindo a distribuição 
de renda.

Sob nossa ótica, dois modelos 
se apresentam como opções para o 
capitalismo atual: o que iremos de-
nominar aqui por “modelo chinês” 
e,umoutro,de expansão do consu-
mo com “distribuição de renda”. Ve-
jamos o que cada um traz consigo.

A adoção do “modelo chinês” de 
baixos salários e ausência de pro-
teção trabalhista seria caótica e en-
gendraria um colapso econômico, 
social e ambiental.O financiamento 
a polos industriais (François Perroux) 
e ao agronegócio, grandes empre-
sas, gigantescos empreendimentos 
de infraestrutura apenas produzi-
ram mais do mesmo: um país so-
cialmente desigual, violento, com 
terríveis problemas nos centros ur-

banos e em áreas rurais, além de um 
comportamento agressivo com a 
Natureza.Eis os resultados da opção 
por esse modelo: superexploração 
da força de trabalho, desigualdade 
brutal, baixos preços de produção e 
elevadas exportações.

Se se propõe outra solução nos 
horizontes do capitalismo, uma pos-
sível saída seria a adoção do modelo 
de expansão da renda, do consumo 
e da produção de menor escala. 
Tratar-se-ia do incentivo à pequena 
produção agroecológica, à peque-
na produção industrial geradora de 
empregos, produção de conheci-
mento adaptado à realidade regio-
nal, proteção à Natureza, elevação 
da resiliência às graves modificações 
climáticas que se avizinham. 

Porém, é preciso salientar que 
mesmo o modelo não concentrador 
é apenas outra forma de articulação 
à lógica do capital. Como salientava 
Rosa Luxemburgo há mais de um sé-
culo em “A Acumulação de Capital” 
(1913), o capital necessita de mer-
cados em expansão para manter 
sua existência. Eis o dilema: manter 
o modelo concentrador de renda e 
produção levará ao desastre a imen-
sa maioria da população brasileira. 
A história do Nordeste constitui um 
exemplar significativo, o qual teste-
munha os “efeitos colaterais”, para 
utilizar, cinicamente, de uma expres-
são corriqueira de “grandes estadis-
tas” (e genocidas) deste mecanismo 
vital para o capitalismo: produção 
de mais do mesmo. Este sistema 
passa por exaustões recorrentes. 
Exaustões que levam à destruição 
de vidas enquanto promovem o en-
riquecimento extraordinário de uma 
pequena camada.

*Fabio Maia Sobral é economista e 
professor da Universidade Federal 
do Ceará-UFC) 

*Erica Mara Torres Pompeu  é econo-
mista e filósofa 

*Por Fabio Maia Sobral e Erica Mara Torres Pompeu
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Estudo divulgado pela Federação 
das Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan) no final do mês de ju-

lho último aponta a necessidade de 
o País fechar 2015 com um superávit 
primário da ordem de 3,3% do PIB 
para conter a dívida pública. Den-
tre os pontos destacados estaria um 
programa de venda de ativos públi-
cos como alternativa ao aumento 
de impostos. Como alvo dos “cortes” 
sugeridos pela Federação estariam 
25 instituições públicas, dentre elas 
o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 
Além deste dado, declara a Federa-
ção, “não seria um mau negócio um 
aprofundamento dos programas de 
concessões e privatizações, principal-
mente com foco no setor bancário e 
de infraestrutura”.
 Referido estudo, sintomatica-
mente, chega ao esteio da Proposta 
de Emenda à Constituição - PEC 87, 
enviada à Câmara Federal pelo gover-
no, a qual objetiva reduzir em 30% os 
recursos dos Fundos Constitucionais 
– FNE (região Nordeste), FNO (Região 
Norte) e FCO (Região Centro-Oeste) -, 
até 2023, o que representaria nesse 
período um corte, na ordem de 1,5 
vezes (cerca de R$20 bi) o orçamento 
anual do FNE, tendo como parâmetro 
o programado para 2015, que é de 
R$13,3 bilhões.
 O FNE, administrado pelo 
BNB, responde por cerca de 60% 
dos recursos destinados aos Fundos 
Constitucionais. Isso significa que so-
mente no caso do Nordeste e Norte 
dos Estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo, área de aplicação do Fundo, a 
mutilação seria na ordem de R$ 2,16 
bilhões, considerando apenas o exer-
cício de 2015, conforme o que está 
previsto para ser repassado pelo go-
verno federal ao plano de aplicações 
deste ano – R$ 7,2 bilhões.
 A Associação dos Funcioná-
rios do Banco do Nordeste (AFBNB), 
sempre esteve atenta aos “balões de 
ensaio” que, ciclicamente, são lança-
dos no sentido de desgastar as ins-
tituições públicas, sobretudo o BNB, 
na perspectiva de enfraquecer suas 
prerrogativas constitucionais no to-

cante à inclusão social e a redução 
das desigualdades regionais, como é 
o caso agora. Contra essas propostas, 
de cunho capitalista e sob a ótica ne-
oliberal - privatização - a AFBNB tem 
defendido que esse ano, deve ser de 
intensificação das lutas pelo desen-
volvimento regional, e, especialmen-
te, nesse momento de crise é funda-
mental que se incorpore a regra de 
que as políticas, programas e ações 
do Governo Federal contemplem o 
recorte regional, fortaleça os Órgãos 
Regionais e recrudesça o desenvolvi-
mento.  
 Ameaças aos Órgãos Regio-
nais e ao cabo ao desenvolvimento 
regional e ao resgate histórico da dí-
vida do país com o Nordeste, sempre 
foram recorrentes nos Governos FHC/
PSDB e, apesar de nos últimos anos 
a região Nordeste ter crescido mais 
do que o Brasil, de ter se tornado de 
extrema importância enquanto fron-
teira econômica para a Nação, ainda, 
continuam presentes nos últimos go-
vernos, sob a gestão do Partido dos 
Trabalhadores.
 Para a AFBNB cabe ao Go-
verno, ao promover as políticas de 
desenvolvimento, fortalecer insti-
tuições como o BNB, criadas com o 
objetivo de mitigar as desigualda-
des regionais, em especial por meio 
de apoio creditício a investimentos 
voltados para a infraestrutura eco-
nômica-social, preferencialmente de 
pequenos produtores e empresas. O 
BNB é hoje responsável por cerca de 
70% dos investimentos em peque-
nos empreendimentos na região e o 
responsável pela maior programa de 
microcrédito da América do Sul, tanto 
urbano quanto rural. Trata-se de uma 
Instituição sexagenária, com muitos 
serviços prestados à Região, reco-
nhecida pela sua importância para a 
integração produtiva do Nordeste ao 
Brasil. O BNB sob todos os aspectos 
deve ser defendido contra qualquer 
iniciativa no sentido da sua fragiliza-
ção. A missão do BNB é estratégica, 
pela importância do Nordeste no 
contexto político-econômico do Bra-
sil, e por seu conhecimento e capaci-

dade de operacionalizar recursos de 
longo prazo numa região com adver-
sidades climáticas e em municípios 
de baixa renda ou estagnados econo-
micamente, o que não é de interesse 
privado, cujo objetivo é “o lucro pelo 
lucro”. Propostas de venda de ativos 
do BNB camuflam outros interesses: 
abocanhar os recursos administrados 
pelo Banco, favorecendo políticas de 
mercado, em detrimento de políticas 
de desenvolvimento.
 A AFBNB conclama os traba-
lhadores do Banco para, assim como 
a sociedade, se somarem à mobiliza-
ção contra mais essa investida, e faz 
um chamado à Bancada Nordestina 
no Congresso e toda classe parla-
mentar nos Estados, no sentido de 
preservar o BNB contra estas medi-
das, tanto pela PEC 87/2015 quanto 
pelo espectro da privatização. Assim, 
reforça mais uma vez o chamamen-
to para o Seminário: “Nordeste, sem 
Ele não há Solução para o Brasil”, que 
acontecerá no próximo dia 18, em 
Brasília, no Auditório Nereu Ramos, 
da Câmara Federal, oportunidade 
em que o assunto estará em debate. 
O momento é de mobilização e arti-
culação maciças pelo fortalecimento 
do BNB e pelo desenvolvimento do 
Nordeste.

Todos juntos contra a PEC 87!

Não à privatização e à PEC 87/2015: AFBNB reafirma a 
missão do BNB e das demais instituições de desenvolvimento


