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Desenvolvimento regional na 
pauta política
Especialistas defendem a construção de um Projeto de Na-
ção que minimize as desigualdades regionais



A Associação dos Funcionários do Banco do Nor-
deste do Brasil (AFBNB) foi constituída há mais de duas 
décadas. A entidade nasceu em um momento muito im-
portante da vida do país, em especial, da região Nordeste. 
Além do processo de redemocratização que dominava a 
conjuntura política no Brasil, também estava em curso a 
retomada da discussão sobre o desenvolvimento regional 
e o fortalecimento das instituições de desenvolvimento, 
alavancada pela pauta do restabelecimento de recursos 
estáveis que permitissem a execução de projetos e a apli-
cação do crédito especializado, direcionados para a me-
lhoria da infraestrutura, dos empreendimentos e da qua-
lidade de vida do povo nordestino; consequentemente, 
pelo fim das desigualdades regionais. 

Foi nesse contexto que a AFBNB se inseriu como 
instituição parceira das lutas sociais e institucionais. Dedi-
cou, ao longo dos seus vinte quatro anos de existência, es-
paço para esses grandes e relevantes temas, seja em suas 
publicações, seja nos eventos que realizou, tanto junto ao 
público interno quanto externo. Foi com a mesma preo-
cupação que a AFBNB colocou à disposição da sociedade, 
em especial dos trabalhadores do Banco do Nordeste, a 
revista Nossa Voz, que nasceu como um instrumento a 
mais para o aprimoramento da forma de fazer ecoar a voz 
dos funcionários do Banco, principalmente dos seus as-
sociados.

 Ao aproximar-se o aniversário de 25 anos, com 
esta segunda edição da revista Nossa Voz, a AFBNB ratifi-
ca seus propósitos de lutas pelas questões institucionais e 
também pela valorização dos trabalhadores em geral, em 
especial os do Banco do Nordeste. Assim, mais uma vez 
dedica o exemplar a temas de grande importância, como 
a inserção do desenvolvimento regional na pauta política 
brasileira; educação e tecnologia como condições impres-
cindíveis ao desenvolvimento; discute as diretrizes apro-
vadas na Conferência Nacional de Comunicação, aborda 
a ética nas instituições públicas e apresenta artigos sobre 
diferentes temas.

Entendemos que é muito importante a participa-
ção de todos para que a entidade continue firme e atu-
ante na sua missão. Temos a pretensão de celebrar essa 
data – o aniversário de 25 anos – com muita festa, com 
muita alegria, mas, acima de tudo, com a certeza de que a 
entidade cumpriu honrosamente a sua missão até agora, 
e que não se eximirá de dar continuidade e enfrentar as 
lutas que estão por vir.
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Vinte e cinco 
anos de lutas e 

conquistas
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Quero parabenizar a AFBNB e os 

idealizadores da revista Nossa Voz pela fe-

liz iniciativa de colocar ao nosso alcance 

tão importante veículo de divulgação dos 

nossos valores culturais, das significativas 

e indispensáveis ações   de instituições pú-

blicas regionais, particularmente o BNB, 

em favor do desenvolvimento econômico 

e social do Nordeste. O número inicial da 

revista, de design avançado e atrativas man-

chetes, já nasceu vitorioso. A matéria prima 

de que está sendo constituída a revista vem 

de fonte inesgotável e nada vai deter a sua 

marcha para o pleno sucesso. O sentimen-

to de mudança, a busca de valorização dos 

servidores do Banco e o prazer dos trabalha-

dores em perceberem suas preocupações e 

anseios refletidos nas páginas deste veículo 

de comunicação representam   tudo o que 

mais almejam os benebeanos e a socieda-

de nordestina. Para os próximos números 

esperamos o mesmo padrão de qualidade e 

a divulgação das obras de outros persona-

gens e de suas importantes contribuições 

para nossa vasta cultura (Luiz Gonzaga, Zé 

da Luz, Jessier Quirino, Nonato Luiz, dentre 

tantos outros).

 
José Edlamar Muniz Barreto, agência do BNB 
em Garanhuns/PE

Não há dúvidas de que, sob a ótica 

dos investimentos realizados pelo Banco do 

Nordeste nas  atividades econômicas exis-

tentes na região, através dos recursos do 

FNE, a melhoria da qualidade de vida dos 

tomadores destes recursos salta aos olhos 

de qualquer observador. Um reflexo muito 

positivo destes financiamentos é o verifica-

do na geração de empregos nos diversos se-

tores, comércio, indústria e serviços. Desta 

forma, a nossa AFBNB acerta mais uma vez 

ao focar e analisar, no primeiro número da 

revista Nossa Voz, os 20 anos de existência 

do FNE e sua importância no desenvolvi-

mento da região Nordeste, aí também inse-

ridos o Norte de Minas Gerais, Vales do Je-

quitinhonha, do Mucuri e Norte do Espírito 

Santo. Dentro desta visão desenvolvimen-

tista, acredito que o Governo Federal acer-

tou em escolher o Banco Nordeste como 

agente operacionalizador do Fundo Cons-

titucional do Nordeste, conforme preceitos 

Constitucionais.

Benedito Nunes Pereira, agência do BNB de 
Januária/MG

Artigo

Pág. 31

Vida digna no semiárido - 
o caminho apontado pela 
Articulação no Semiárido 
Brasileiro.
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A urgência de um 
Plano Nacional de 
Desenvolvimento 

Regional
Especialistas destacam a necessidade de um 

efetivo Projeto de Nação que contemple as ques-

tões regionais. O debate tem avançado, mas falta 

vontade política para sua concretização.

Por razões históricas, nosso país é marcado pela desigualdade, mo-
tivo pelo qual a Constituição Federal, em seu Artigo 3º, estabelece como 
um dos objetivos principais da República “erradicar a pobreza, a margina-
lização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”. A Carta Magna de 
1988 também prevê instrumentos jurídico-administrativos destinados ao 
planejamento e à execução concreta de políticas públicas com a finalidade 
de promover a redução destas desigualdades. “No entanto, o que se vê 
são ações dispersas ou descontínuas. A única instituição que tem resistido 
no tempo, preenchendo lacunas, inclusive, no planejamento regional, é o 
Banco do Nordeste do Brasil”, avalia o economista Cláudio Ferreira Lima, 
funcionário aposentado da Instituição. 

Lima admite que o Nordeste evoluiu, porém, mais no plano estrita-
mente econômico e apenas em certos espaços e setores – razão pela qual, 
de 1939 até hoje, o PIB per capita da Região o mais que conseguiu foi bei-
rar a metade do registrado para o Brasil. “Se a urgência da questão regional 
persiste é porque não foi atacada em suas causas e em sua integridade. O 
problema, na verdade, não é apenas regional. É, sobretudo, nacional, e só 
se resolve com um projeto verdadeiramente nacional”, defende o econo-
mista.

O momento é propício para se falar em projetos. No dia 3 de ou-
tubro, serão escolhidos o novo presidente da República, os governadores 
dos 26 estados (e do Distrito Federal) e os representantes da população 
nas Assembleias Legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado Fe-
deral. No entanto, a inserção do tema “desenvolvimento regional” no deba-
te político ainda é marginal.
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Compromisso com o Nordeste

Opinião semelhante à de Cláudio Ferreira Lima tem o economista Jair 
Amaral, doutor em Economia e Professor da Universidade Federal do Ceará 
(UFC). Segundo ele, não há uma política de desenvolvimento regional no 
país, mas vários programas em execução com baixa integração e articulação 
entre si. “Podemos encontrar, no Ministério da Integração Nacional, uma po-
lítica explícita e oficial de desenvolvimento regional para todo território na-
cional. Tal política, além de não ser específica para o Nordeste, não contém 
mecanismos contundentes que promovam intervenções diretas em forma 
de grandes projetos de investimento”, avalia. 

Quanto à importância institucional da Superintendência de Desen-
volvimento do Nordeste (Sudene) e do Banco do Nordeste do Brasil (BNB),  
o professor acredita que o primeiro órgão ainda não reencontrou seu espa-
ço institucional, após um longo período de ausência do cenário regional, 
durante o qual boa parte do terreno foi ocupado pelos governos estadu-
ais. “Já o BNB vem desempenhando um papel importante e consolidado no 
processo de indução do desenvolvimento regional, mas enfrenta um limite 
financeiro diante das grandes demandas por investimentos produtivos do 
Nordeste”, afirma Amaral. 

Ao mesmo tempo, o professor destaca que o Nordeste se beneficiou 
com uma “política implícita de desenvolvimento”. “Somente em 2008, a re-
gião Nordeste recebeu, em termos brutos, cerca de R$ 38 bilhões de rendas 
sob a forma de transferência – Fundos de Participação, Bolsa Família, Bene-
fícios Previdenciários etc. Nenhum setor da economia conseguiu gerar esse 
montante de riqueza em um só ano”, ressalta Jair Amaral, acrescentando que 
a vantagem destas transferências é a vasta capilaridade e poder imediato 
de monetizar regiões pobres do interior do Nordeste. Apesar das virtudes, 
ele admite que tais medidas não provocaram mudanças radicais ou impor-
tantes nas estruturas produtivas da Região. “É preciso dizer que o Nordeste 
permanece com uma participação de 13% no PIB nacional desde a década 
de 1980, ao mesmo tempo em que assistiu sua população aumentar em ter-
mos absolutos”, lembra. 

Para o economista, o fato de alguns projetos estruturantes saírem do 
papel causa esperança, seja pelo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) 
ou por outros caminhos. “Podemos citar a Transposição do Rio São Francis-
co e a Ferrovia Transnordestina, para ficarmos nesses dois. É muito positivo 
também assistir à implantação da refinaria em Pernambuco, assim como a 
instalação do estaleiro no mesmo Estado”. Apesar dos avanços, alguns as-
pectos são objeto de preocupação, dentre os quais o professor destaca o 
persistente vazio econômico na região semiárida e a falta de integração das 
políticas estaduais da região. Há, ainda, a morosidade na implementação 
de grandes projetos, a insuficiência no número e na qualidade de projetos 
estruturantes e a aparente falta de planejamento no aproveitamento e po-
tencialização dos projetos em implantação, especialmente em relação ao 
mercado de trabalho e qualificação de mão de obra. “Além disso, o Nordeste 
tem necessidade de avançar em conhecimento e inovação, para os quais a 
educação com qualidade é um fator crucial. Todas essas questões devem fa-
zer parte das agendas e dos debates eleitorais, sem dúvida, mesmo porque 
há necessidade de os candidatos firmarem seus compromissos futuros com 
o Nordeste”, conclui.

A retomada do planejamento

O diretor de Gestão do Desenvolvimento do BNB, Sydrião Alencar, reco-

nhece a necessidade de uma política nacional de desenvolvimento regional, 
mas ressalta a retomada do planejamento com o governo Lula. “Os anos 90 
foram marcados pelo desmonte das políticas regionais que existiam no país 
– que teve seu ápice no esvaziamento do Banco do Nordeste e na extinção 
da Sudene”, lembra o diretor. “O governo Lula significa essa retomada, com o 
fortalecimento do Banco do Nordeste. Saímos de R$ 1 bilhão de aplicações em 
2002 para mais de R$ 20 bilhões no ano passado, e vamos superar esse valor 
este ano”, afirma. 

Para Alencar, o País tem um longo caminho a percorrer para a efetiva-
ção de uma política nacional de desenvolvimento regional, adaptada à atual 
conjuntura. Para tanto, as perspectivas que se apresentam ao Nordeste o dei-
xam em boa posição. “A Região é fundamental dentro de um novo projeto de 
país. Nós temos projetos estruturantes que de alguma forma resultaram na 
reinserção do Nordeste na nova dinâmica do País”, comemora. Dentre estes 
projetos estruturantes, o diretor cita a ferrovia Transnordestina, a Transposi-
ção do Rio São Francisco, a retomada de grandes polos de desenvolvimento, 
como os portos de Itaqui (MA), Pecém (CE) e Suape (PE), além da expansão 
da fronteira agrícola no Piauí, Maranhão e Bahia. O Nordeste é, ainda, ponto 
estratégico para a construção de refinarias, polos petroquímicos e indústrias 
de base que irão oferecer insumos para o pré-sal. 

Nesse contexto, o Banco do Nordeste e demais órgãos regionais têm 
um grande desafio: a integração do semiárido a essa nova dinâmica. “Nós 
temos uma das regiões semiáridas mais populosas do planeta e temos que 
trabalhar para a inserção social das pessoas, não apenas no mercado consumi-
dor, mas em todos os aspectos, com o acesso à educação, à saúde etc.”, com-
pleta o diretor do Banco do Nordeste.

 Assim como Alencar, o coordenador da Bancada Nordestina na Câma-
ra Federal, deputado Zezéu Ribeiro (PT-BA), admite que há avanços no com-
bate aos desequilíbrios regionais. “Mas não os necessários. Não conseguimos, 
por exemplo, instituir o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), 
previsto na reforma tributária, nem estruturar a Sudene. Mas conseguimos 
avançar na criação do fundo social do pré-sal, dando a este um caráter regio-
nal”, aponta. 

O deputado recorda o período em que o Brasil viveu a completa carên-
cia de uma política nacional de desenvolvimento, o que levou cada Estado a 
cuidar de si, optando pelas práticas compensatórias da “guerra fiscal”. “É um 
processo sempre predador, típico do neoliberalismo. Agora buscamos, ainda 
com muita dificuldade, a implantação de uma política nacional de desenvol-
vimento regional”. De acordo com o parlamentar, o Nordeste não pode passar 
por um processo de crescimento que seja “semelhante a um São Paulo tardio”. 
“Nós temos que investir em novos materiais, na biotecnologia, na engenharia 
e, particularmente, na pesquisa e no segmento de serviços. O semiárido não 
pode ser considerado um motivo de atraso para o Nordeste no século XXI, mas 
sim um potencial de desenvolvimento”, assevera. 

Para a construção desta política nacional de desenvolvimento regio-
nal, Zezéu Ribeiro destaca que é fundamental a participação das forças vivas 
da sociedade. “Não pode ser um projeto de poucos; tem que ser um projeto 
de muitos. Temos que reunir os trabalhadores, os empresários, os segmentos 
culturais, acadêmicos, tudo em torno desse projeto”, afirma o deputado. Em 
pleno processo eleitoral, ele ressalta que tem buscado suscitar o debate em 
torno das questões regionais, “cobrando uma política afirmativa nesse senti-
do”, promete.

Um projeto de Nação

Também a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do 
Brasil (AFBNB) defende um projeto de Nação que priorize a redução das 
disparidades sociais e regionais. Nesse sentido, a exemplo de outras enti-

“O problema só se resolve 
com um projeto verdadei-

ramente 
nacional”.

“O fato de alguns proje-
tos estruturantes saírem 
do papel causa esperan-

ça”

Cláudio Ferreira Lima

Jair Amaral

“O governo Lula marca a 
retomada do planejamen-

to regional”.

“O semiárido não pode ser 
considerado um motivo de 
atraso para o Nordeste no 

século XXI”.

Sydrião Alencar

Deputado Zezéu Ribeiro



11R e v i s t a  d a  A F B N B10 R e v i s t a  d a  A F B N B 11R e v i s t a  d a  A F B N B

dades da sociedade civil organizada, a Associação busca dar a sua 
contribuição ao apresentar um documento, aos presidenciáveis, 
contendo as diretrizes para a construção de um Plano Nacional de 
Desenvolvimento Regional. O objetivo é propor aos candidatos o 
compromisso com a questão regional como prioridade em sua pla-
taforma eleitoral. O documento está sendo formatado pelo Conse-
lho Técnico da AFBNB em conjunto com o funcionalismo do Banco, 
pesquisadores, organizações sociais e movimento sindical.

“A AFBNB defende esse plano de Nação, que deve ser cons-
truído a partir da conscientização de toda a sociedade civil, política 
e produtiva. Nós temos que convocar todos em torno desse proje-
to”, reforça o presidente da AFBNB, José Frota de Medeiros. “Celso 
Furtado já dizia que nós temos uma tonelada de escritos, análises, 
seminários e discussões sobre o Nordeste. E todos estes projetos 
são viáveis do ponto de vista técnico, mas falta vontade política”, 
lamenta. 

Para Medeiros, o grande indicador que aponta o desinteres-
se para uma economia regional mais consistente é o desprestígio 
da Sudene, que nasceu praticamente morta. “Não existe um olhar 
regional dentro da política nacional. E a região Nordeste se benefi-
cia como praticamente todas as classes sociais se beneficiam com o 
crescimento econômico, em termos das novas oportunidades que 
surgem. Mas a questão fundamental, que é a redução das desigual-
dades sociais, regionais e funcionais entre capital e trabalho, esta 
não muda”, afirma, ressaltando que uma coisa é o combate à pobre-
za e à indigência, outra é o combate às desigualdades. 

De acordo com o presidente da AFBNB, o Brasil só se consti-
tuirá como Nação quando houver um amplo movimento coletivo 
em prol de objetivos comuns de desenvolvimento econômico, so-
cial e humanista. “É certo que os candidatos ligados aos partidos 
de esquerda dão mais ênfase ao desenvolvimento econômico com 
inclusão social – e não à chamada ‘modernização conservadora’. Aí 
entra a ética na política e, na prática, a ética da política”, opina José 
Frota de Medeiros. 

“A estratégia é rever o pacto federativo, removendo os ‘inde-
xadores políticos’ para quebrar a inércia do processo, redefinindo 
os papéis das regiões, de modo que o Nordeste passe a tomar parte 
mais ativa na dinâmica socioeconômica do País”, defende o econo-
mista Cláudio Ferreira Lima, que é também um dos sócios funda-
dores da AFBNB. Para tamanho desafio de construção nacional, o 
Nordeste tem que fazer acontecer a sua força política, “que não é 
pouca”, como destaca Lima. “Mas, para que isso ocorra e o Nordes-
te seja forte quer na teoria quer na prática, devemos, primeiro de  
tudo, escolher bem os nossos representantes”, diz o economista. 

Indicadores da desigualdade

- Maior contingente de emigrantes bra-
sileiros é de nordestinos, com 10,5 mi-
lhões, correspondendo a 53,4% do total.
- A taxa de analfabetismo funcional no 
Nordeste, das pessoas com 15 anos ou 
mais de idade, chega a ser o dobro da 
taxa do Sudeste: 31,6 versus 15,8.
- A proporção das crianças de 7 a 14 anos 
de idade que não sabem ler nem escre-
ver é de 12,9% no Nordeste e 4% no Su-
deste.
- O Nordeste continua sendo a região do 
país com maior desigualdade de renda. 
Enquanto no país como um todo a renda 
mensal dos 10% mais ricos da população 
brasileira representava, em 2003, 16,9 
vezes a dos 40% mais pobres, na região 
Nordeste essa relação era de 18,2 vezes, 
diante de 15,1 vezes na região Sudeste.

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 2008.

“A AFBNB defende esse 
plano de Nação, que deve 
ser construído por toda a 

sociedade”
José Frota de Medeiros

Pelo direito à 
Comunicação: os desafios 
pós-Conferência

Ao aproximar a sociedade das discussões sobre os meios de comu-
nicação de massa, a 1ª Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), 
ocorrida em dezembro do ano passado, em Brasília, é a concretização de 
uma reivindicação histórica dos movimentos sociais. O desafio agora é pen-
sar como fazer sair do papel as 665 resoluções aprovadas na etapa final do 
processo. 

Para Celso Schröder, presidente da Federação Nacional dos Jornalis-
tas (Fenaj) e coordenador geral do Fórum Nacional pela Democratização da 
Comunicação (FNDC), o amplo debate proporcionado pelo encontro nacio-
nal marcou a democracia brasileira. “A Conferência foi fundamental porque 
inaugurou um debate que não existia. A população começa finalmente a 
discutir comunicação e a perceber que é possível construir outros modelos, 
fazer outras escolhas políticas”, destaca.

Schröder ressalta que não foram poucas as forças que agiram para 
que a Confecom não se realizasse. Última conferência nacional a ser convo-
cada de todos os setores contemplados pelo “Título VIII - Da Ordem Social” 
na Constituição de 1988, sua realização sempre encontrou enormes resistên-
cias dos grandes grupos econômicos do setor. 

Sobre os desafios pós-Conferência, o jornalista destaca que as orga-
nizações e movimentos sociais já elencaram as propostas prioritárias entre 
as aprovadas. “A proposta mais urgente é a criação do Conselho Nacional 
de Comunicação, porque ele organiza, dá uma cabeça para uma estrutura 
de comunicação pública no País”. Aprovado na Confecom por unanimidade, 
o Conselho servirá de instrumento de participação social na definição de 
políticas públicas para a área. 

Enquanto isso, o governo começou a sistematizar as propostas da 
Confecom. Para tanto, criou este ano um Grupo de Trabalho Interministerial, 
que se reuniu pela primeira vez em 10 de agosto. Em um primeiro bloco, 
estão sendo reunidas aquelas que necessitam de projetos de lei para se efe-
tivar. O segundo organiza aquelas que não precisam passar pelo Congresso 
para saírem do papel e, por último, as deliberações que fazem apenas re-
comendações ou direcionamentos. Ainda não se sabe se a priorização feita 
pelas organizações sociais será considerada pela comissão do governo. 

A revisão do marco regulatório do setor, no entanto, ficará mesmo 
para o próximo governo, como já informou o ministro-chefe da Secretaria 
de Comunicação Social da Presidência da República, Franklin Martins. Para 
Celso Schröder, se as diretrizes indicadas na Conferência forem implemen-
tadas, a sociedade brasileira terá uma ideia de comunicação pública que 
vai além das demandas de audiência e de comercialização de conteúdos. 
“Isso vai produzir uma maior reflexão, maior capacidade de análise política e 
maior possibilidade de escolhas pela população. São mudanças importantes 
a médio e longo prazos”, finaliza.

Entre as prioridades aponta-
das pelos movimentos sociais estão 
propostas como: defender a neces-
sidade de uma nova e democrática 
legislação para a imprensa; criação 
de conselhos de comunicação nas 
três esferas da federação; regula-
mentar o Artigo 223 da Constitui-
ção Federal, definindo os sistemas 
público, privado e estatal; esten-
der a classificação indicativa já em 
vigor em programas de televisão 
aberta, cinema e jogo eletrônicos 
para as emissoras de TV por assi-
natura e para o rádio; e criação do 
serviço de banda larga a ser presta-
do em regime público, por meio de 
diversas tecnologias, com metas de 
universalização do acesso, metas 
de qualidade, controle de tarifas e 
garantia de continuidade. Para ver 
a lista completa acesse http://www.
direitoacomunicacao.org.br
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Antes de Celso Furtado, do ponto de vista político e ideológico, pen-
sávamos o Brasil como uma economia agrária exportadora, com vocações 
preestabelecidas por interesses externos, que viam o Brasil como fornecedor 
de matéria prima e comprador de produtos industriais de alto valor agrega-
do. A nossa história econômica foi repensada e reinterpretada quando Cel-
so Furtado mostrou que o Brasil era fruto do modelo de desenvolvimento 
econômico mundial e da forma de divisão internacional do trabalho. Estes 
determinavam a função e articulação da economia brasileira no cenário na-
cional, de uma maneira subalterna, que permanentemente transferia renda 
para o exterior e não possuía uma visão endógena, em que pudesse se for-
mar uma economia da qual participasse toda a coletividade. 

Celso Furtado descobriu algo diferente. Através do pensamento lati-
no-americano e estruturalista da CEPAL (Comissão Econômica para a Améri-
ca Latina e Caribe), ele pode inverter a equação do conhecimento da então 
realidade brasileira, mostrando que o Brasil não poderia crescer, tampouco 
formaria uma economia voltada para o bem estar social de seu povo, en-
quanto a economia não se libertasse da dependência internacional. Celso 
Furtado trouxe uma nova mensagem para o Brasil; um novo pensamento e 
uma ação republicana, cujo princípio básico estava na dinâmica econômica 
do país em função dos interesses do povo brasileiro.

Esse paraibano que alterou as estruturas do pensamento econômico 
brasileiro andou na contramão da lógica liberal e, coerente com a defesa 
das transformações estruturais, como a reforma agrária, para a democrati-
zação do país, referiu-se ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) 
como o movimento mais organizado, mais idealista e mais puro no sentido 
ideológico, pois sabia que o Movimento podia ser o ponto fulcro para demo-
cratizar a democracia do país. Nossa democracia precisa ser aperfeiçoada, 
porque ainda é cheia de desigualdades e essa iniquidade perdura nas nossas 
estruturas econômicas e sociais. Celso tinha o pensamento de que a história 
patrimonial formada ao longo de toda a nossa história econômica foi que 
determinou essas profundas desigualdades e lutava contra isso. 

Ele não pensava a economia como algo natural, posto pela realidade 
como se tivéssemos um presente perpétuo, como reza toda a lógica neoclás-
sica e de direita de que tudo há, de que a realidade com suas contradições, 
suas misérias e suas mazelas sociais são ditados pelas leis naturais da eco-
nomia, mas a economia - e ele demonstrou para o país, - é uma construção, 
assim como a história. 

A distribuição de renda é uma construção preestabelecida; preesta-
belecida em um plano de desenvolvimento econômico. O paraibano de-
fendia a integração interna do Brasil para que o fruto do desenvolvimento 
econômico e dos processos civilizatórios pudesse ser distribuído para o con-
junto da população brasileira. 

Todas as idéias, ações e planos econômicos que surgiram no Brasil 
e que favoreceram o povo brasileiro tiveram como orientação básica Cel-
so Furtado. Celso foi o grande timoneiro dessa fase em que o Brasil tomou 
consciência de si para si. Por isso, é importante que homenageemos este 
grande homem. E a expressão mais elevada que podemos ver nessa home-
nagem é nos posicionarmos e nos alinharmos às suas idéias de republicanis-
mo e principalmente à sua dignidade profissional. 

Por José Frota de Medeiros

José Frota de Medeiros é mestre em Econo-
mia, pós-graduado em Planejamento Regio-
nal e Presidente da AFBNB.
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No ano em que comemoramos os 90 anos de 
nascimento do economista Celso Furtado, falecido 
em 2004, relembramos a importância do pensamento 
deste nordestino para a nação brasileira.
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Em entrevista à Nossa Voz, o 
filósofo cearense Manfredo Olivei-
ra, referência intelectual no Brasil e 
no exterior, fala sobre ética e polí-
tica. Sacerdote e mestre em teolo-
gia, afirma que a ética é o esforço 
de estabelecer os critérios que nos 
conduzem a uma autorealização. 
Para Manfredo, o sistema político 
e, principalmente, o econômico, 
favorecem a corrupção e a derroca-
da da ética nas relações humanas. 
De acordo com o pensador, a edu-
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“Ética é o esforço 
do ser humano 

para conquistar a 
sua humanidade”

NOSSA VOZ - De antemão, gosta-
ríamos de abordar uma questão 
central. A ética é um conceito in-
trínseco ao ser humano ou é uma 
construção social? 
Manfredo Oliveira - Há duas coisas: 
a questão do conceito e a da reali-
dade mesma. Em ambos os casos 
se trata de construção. Os conceitos 
vão emergir por construções huma-
nas. Os seres humanos sempre têm 
seu contato com qualquer realida-
de do mundo através do mundo 
conceitual. Agora, se a ética é algo 
intrínseco ao ser humano? Sim, por-
que o ser humano é um ser em que 
o sistema instintivo, por exemplo, é 
deficiente, não garante por si mes-
mo a realização do ser humano. A 
ética nada mais é do que o esforço 
que os seres humanos fazem para 
conquistar a sua humanidade. Ou 
seja, não nascemos prontos, mas 
com a vocação à humanização, e a 
ética é o esforço de estabelecer os 
critérios que nos conduzem a uma 
autorealização. 

NV - Podemos falar em ética no ser-
viço público ou a ética é algo que 
permeia todas as relações?  
MO - Os gregos, quando criaram 
essa reflexão sobre a ética, partiram 
de uma certa concepção do ser hu-
mano que os levou a distinguir dois 
grandes níveis de reflexão ética: o 
primeiro nível era a reflexão sobre 
as normas individuais de ação, quer 
dizer, como o indivíduo se compor-
ta ou como deve se comportar nos 
diferentes níveis de sua vida. Isso 
eles chamaram de ética.  Mas eles 
perceberam logo que os seres hu-
manos não são ilhas isoladas, mas 
que eles vivem em relações, e para 
configurar essas relações os seres 
humanos criam instituições. En-
tão, ao conjunto de instituições se 
levanta a questão de como é que 
elas devem ser normatizadas, como 
devem ser regradas, quais são as 
normas que devem regê-las para 
que elas conduzam o ser humano 
à realização de si mesmo. A esse 
segundo tipo de reflexão ética eles 
chamaram de teoria política. Então, 
política você pode entender em 
duas perspectivas: primeiro, pode 

entender a ética dos indivíduos que 
atuam politicamente. Por exemplo, 
vereadores, governadores, depu-
tados, senadores, presidente etc. 
Então, aí você está olhando a ética 
no sentido individual. Outra coisa 
é você olhar o aspecto institucio-
nal, por exemplo, o sistema político 
eleitoral brasileiro. 

NV - Em junho tivemos a sanção 
presidencial do projeto Ficha Lim-
pa. Em sua opinião, que avanços 
o senhor vê nessa iniciativa, sob o 
prisma da ética?  
MO - Por um lado importantíssimo 
e por outro extremamente defi-
ciente. Porque o projeto contem-
plou um aspecto apenas: os vícios 
privados dos profissionais atuantes 
na política – deputados, senadores 
etc. –, mas não levantou uma ques-
tão a respeito do próprio sistema, a 
exemplo do sistema político eleito-
ral – que praticamente impede que 
alguém que chegue ao Executivo 
consiga uma maioria parlamentar 
de tal maneira que possa governar 
com a sua maioria. O que aconte-
ce? Ele então terá que fazer alian-
ças para ter governabilidade. Como 
ocorrem essas alianças? Não por 
acaso, mas evidentemente em fun-
ção de vantagens. Os partidos que 
vão fazer alianças com o partido 
majoritário fazem suas exigências. 
A relação entre o Executivo e o Par-
lamento é uma relação de nego-
ciação, ou seja, “eu te dou para que 
você me dê”. Então ele dará certos 
benefícios em troca de votos para 
aprovar determinados projetos. É 
uma negociação que abre a porta 
ao maior tipo possível de corrup-
ção, quer dizer, negociação vira 
negócio e negócio vira negócio cor-
rupto. 

NV -  Mas este caminho de alianças 
é sem saída ou existem alternativas 
a esse sistema?
MO - Há alternativa, sim; é só se 
fazer as reformas políticas necessá-
rias, que ninguém faz e nem quer, 
porque todo mundo sabe que esse 
sistema do jeito que está traz be-
nefícios privados a várias pessoas. 

Então não é dessas pessoas que irá 
surgir a ideia de mudar esse quadro. 
Nesse aspecto é que está o trágico 
da discussão atual no Brasil, que 
foca sobre um aspecto apenas – o 
individual – e deixa de lado aquilo 
que para os gregos era o mais im-
portante, o aspecto institucional. 
Por que se você inclui instituições 
como essas que abrem portas para 
a corrupção, nem um “santo” resis-
tiria. Outro exemplo é a história do 
caixa dois. Quem não faz caixa dois 
não se elege. Então, o resultado é 
que você é obrigado pelo próprio 
caráter das instituições políticas a 
entrar num processo de corrupção. 
Aí é que está o problema.

NV - A mídia repercute um aumento 
significativo de casos de corrupção, 
extorsão, favorecimentos. Como o 
senhor analisa esse fenômeno?
MO - Nós montamos, depois da di-
tadura militar, um sistema político 
eleitoral que abre margem a isso. 
Não se trata aqui de um problema 
individual. Se as instituições abrem 
espaço para a absoluta falta de se-
riedade, de justiça e para a corrup-
ção, então por mais santo que você 
seja individualmente, você vive 
num mundo institucional comple-
tamente corrupto. Inevitavelmente 
termina se corrompendo, sob pena 
de não estar nem lá, porque você 
não chega lá se não se corromper. 
Agora, tenho que ressaltar o se-
guinte: essas corrupções trazidas 
pela mídia não é que só existem 
agora; elas já existiam, mas é que 
não podiam vir à tona. Eu julgo que 
o tipo de organização política que o 
Lula, com todas as suas falhas, ten-
tou implantar no Brasil, quanto ao 
exercício da atividade política, tor-
nou possível que isso aparecesse. 
Nós sabemos que o povo brasileiro, 
na sua tradição política teve muitos 
poucos momentos de regimes pro-
priamente democráticos; são quase 
que exceção, e a grande massa é pra-
ticamente afastada da coisa pública, 
dos debates. Foi preciso um passo 
político-cultural muito importante 
para que essas coisas pudessem vir à 
tona, para que as pessoas pudessem 
discutir, tomar conhecimento, pro-

cação e a participação política são 
fundamentais para a construção 
de cidadãos que pensem e atuem 
na busca por direitos e na cons-
trução de alternativas ao sistema 
atual. Professor titular do Departa-
mento de Filosofia da Universidade 
Federal do Ceará (UFC), Manfredo 
Oliveira é mestre em Teologia pela 
Universidade Gregoriana de Roma, 
Itália, e doutor em Filosofia pela 
Universidade Ludwig-Maximilian 
de Munique, Alemanha. Tem 22 li-
vros publicados, entre eles Ética e 
Sociabilidade (Loyola, 1997) e Dia-
lética Hoje - Lógica, Metafísica e 
Historicidade (Loyola, 2004), além 
de dezenas de artigos que inte-
gram outras publicações. Confira a 
entrevista:
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testar, se indignar – e isso é positivo, 
nesse sentido. 

NV - Essa falta de ética que vemos 
hoje em dia sempre existiu ao lon-
go da história da humanidade ou 
nos dias atuais, nesse mundo pós-
-moderno, há uma derrocada da 
ética nas relações humanas?
MO - Isso toca de cheio na própria 
organização da sociedade moderna. 
Enquanto as sociedades tradicio-
nais eram marcadas pelas visões de 
mundo que as pessoas tinham – e 
nessas visões de mundo estavam 
implícitos naturalmente padrões de 
comportamento ético – nossa socie-
dade é organizada a partir de outros 
elementos, por exemplo, aquilo que 
os sociólogos chamam de dimensão 
sistêmica da vida social. Os mecanis-
mos do dinheiro e do poder, quer 
dizer, a economia e a administração 
são, como diz Habermas, as formas 
fundamentais de organização da 
vida coletiva hoje. E nesse sentido 
há um atrofiamento da ética. As pes-
soas dizem assim: “é um problema 
privado”. Assim como você não dis-
cute gosto e religião, ética é assunto 
puramente privado: cada um tem 
a sua, quer dizer, a ética saiu do ní-
vel do público, do nível do racional, 
daquilo que é válido para diversas 
pessoas e se tornou um negócio 
inteiramente privado. O que acon-
tece? Não havendo mais comuni-
dades fortes, que sejam capazes de 
transmitir valores às novas gerações, 
estas ficam completamente perdi-
das. Você vive hoje exatamente uma 
crise fundamental de valores. Então, 
nesse sentido, pode-se dizer que sim 
(à pergunta). 

NV - O senhor disse agora há pouco 
que há uma derrocada contínua e 
progressiva da ética na modernida-
de. A que se deve essa derrocada? 
Existe uma relação direta com o sis-
tema hegemônico?
MO - Não só o sistema político, mas 
em primeiro lugar o sistema econô-
mico. É que se substituiu na vida a 
hierarquia de importância. Ao invés 
de você reger a sua vida em primei-
ro lugar por valores, inclusive reli-
giosos – as religiões tinham papel 

fundamental nas sociedades pré-
-modernas e passaram para algo 
privado – a sociedade como um 
todo não se baseia mais no mun-
do dos símbolos, dos valores, das 
ideias. Ela se baseia nas instituições 
funcionais econômicas e adminis-
trativas. Isso levou ao que alguns 
analistas chamam de atrofiamento 
da ética, porque a ética, como eu 
disse, ficou restrita ao privado, de-
pendendo do meu arbítrio, de deci-
dir por este ou por aqueles valores. 

NV - Seria a educação o meio mais 
eficiente para que os homens se 
tornassem mais éticos e mais cons-
cientes de seu papel cidadão, no 
sentido pleno da palavra? 
MO - Sim, mas o sentido de edu-
cação de antes, que não é só o en-
sino formal. Todo esse processo 
de participação em movimentos 
sociais é uma forma de educação, 
além da educação formal. A base 
ética da vida política são os direitos 
fundamentais do ser humano. Se 
as pessoas não têm o mínimo de 
consciência dos direitos que têm, 
elas vão achar sempre que as coi-
sas são dadas por benefício. Ou vão 
fazer corrupção como podem para 
chegar a isso. A cultura política bra-

sileira não é calcada em direitos. As 
pessoas achavam que o poder pú-
blico é uma fonte de benefícios. As 
pessoas não entendem o Estado e 
suas instituições como mecanismos 
ou órgãos que devem promover e 
garantir direitos a partir de políticas 
públicas. Acho (a educação) abso-
lutamente fundamental, entendida 
como esse grande processo de es-
forço de conquista do ser humano 
de sua própria humanidade dividi-
do então em formal e informal. Veja, 
um menino que vai para uma esco-
la na Alemanha, ele não aprende só 
matemática e alemão, ele começa 
muito cedo a estudar quais são os 
direitos fundamentais e em que se 
baseia a constituição alemã. A pri-
meira frase da constituição alemã: 
a dignidade humana é intocável. 
Em nosso país, pessoas que ama-
nhã não sabem se sobreviverão ou 
não, não têm condições de uma for-
mação política. Uma sociedade em 
que seres humanos mexem no lixo 
em busca de sobras não pode ter 
cidadãos, porque o cidadão deve 
ter a base elementar que permita 
que ele que pense e procure seus 
direitos.

Proposta aprovada pela Bancada Nordestina na Câ-
mara Federal pretende ampliar a aplicação de recursos 
para ciência e tecnologia no Nordeste
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Educação e Tecnologia para esti-
mular o desenvolvimento

Ciência e tecnologia são ferramentas fundamentais para a promoção do 
desenvolvimento, certo? Na teoria, sim, mas na prática as regiões que mais ne-
cessitam de incremento científico para superação de problemas seculares estão à 
margem dos recursos destinados à área. Para se ter uma ideia, levantamento feito 
pelo deputado federal Ariosto Holanda (PSB-CE) revela que, apesar da obrigato-
riedade da aplicação de 30% dos Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, desde a criação dos Fundos, em 1999, até 
2007 deixaram de ser aplicados R$ 415 milhões porque as regiões não atenderam 
às exigências dos editais de âmbito nacional.

Dentro de uma mesma região também existem disparidades. Em entrevis-
ta à Nossa Voz, o deputado Ariosto Holanda citou como exemplo o valor recebido 
pelos estados nordestinos para utilização em ciência e tecnologia de 1999 a 2007: 
enquanto o Piauí recebeu R$ 12 milhões dos fundos setoriais e o Maranhão R$ 21 
milhões, Ceará, Bahia e Pernambuco captaram, respectivamente, R$ 127 milhões, 
R$ 151 milhões e 187 milhões – por possuírem base tecnológica mais avançada.

Para reverter essa situação deverá ser implementado ainda este ano o Pla-
no de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para o Nordeste, elaborado pela 
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Quando falamos em ciência e tec-
nologia, logo nos vem à mente os 
grandes centros urbanos, quan-
do na verdade teriam de ser vistas 
como um instrumento de supera-
ção de desigualdades. Por que isso 
não acontece?

A lógica que prevalece é de 
um modelo liberal, que prioriza 
simplesmente o mercado. E quem 
trabalha na lógica do mercado quer 
lucro máximo, em menos tempo e 
com menos mão de obra. Ninguém 
está preocupado com a fraternidade 
humana, com a distribuição da ren-
da igualitária. A lógica do desenvol-
vimento neoliberal não contempla o 
homem; é uma lógica que contem-
pla a empresa, o lucro, a concentra-
ção de renda. E esse modelo neo-
liberal deu no que deu, nessa crise 
financeira que abalou a todos nós. 

Vou dar um exemplo simples 
de que tecnologia não é só para 
colocar o homem na lua. Quando 
eu ia para o interior e me deparava 
com um agricultor, às vezes alguns 
perguntavam: o que eu faço com 
minha farinha que está mofando? 
Então essa é uma ação de inovação 

para ele. Ou “a minha terra não está 
produzindo mais”. Tem que sociali-
zar esse tipo de conhecimento, ensi-
nar como fazer o corretivo do solo... 
Mas não existe o compromisso de 
transferir essas tecnologias numa 
linguagem simples, para que o povo 
entenda. Por outro lado temos uma 
escola fora da realidade do mundo 
da criança. A ciência e a tecnologia 
não podem estar em compartimen-
tos estanques, sem se comunicar 
com a educação, porque ciência e 
tecnologia começam com educação 
fundamental. 

Por que não se investe em educa-
ção na medida necessária? 

Porque ninguém vê. Investir 
em educação é investir na cabeça 
das pessoas e os gestores preferem 
o quê? Uma praça, uma estrada, 
obras que as pessoas vejam, obras 
que são efêmeras. A educação é um 
caminho; é uma luz que pode corri-
gir muitos dos problemas do Brasil. 
O senhor defende que o agente fi-
nanceiro do Plano seja o Banco do 
Nordeste. Por que é importante que 
esses recursos fiquem no BNB?

Porque o BNB para mim 
hoje é a única instituição que deve 
pensar o Nordeste e ninguém 
pode pensar o Nordeste sem que 
haja essa ferramenta de ciência e 
tecnologia. Não existe nenhuma 
proposta de desenvolvimento da 
região que não passe por ciência e 
tecnologia. O BNB já devia ter ocu-
pado há muito tempo o espaço que 
era da Sudene [Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste], 
que para mim é uma instituição 
natimorta. O BNB tem uma história 
rica, é uma escola por onde pas-
saram pessoas que prestaram um 
grande serviço ao país. O BNB sairia 
dos R$ 20 milhões (atuais, do Fun-
do de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico – FUNDECI) para R$ 
300 milhões. Isso seria uma alavan-
cagem grande.
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Bancada Nordestina da Câmara Federal com relatoria do deputado Ariosto 
Holanda e já aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. 

O Plano conta com o apoio dos governadores da região e tem como 
maior mérito o fato de que serão os próprios nordestinos – de diferentes 
segmentos, reunidos no Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico do Nordeste (CDCTN) – que definirão as prioridades para utilização 
dos recursos, que estarão armazenados no Fundo de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico, formado por diferentes fontes, como os recursos dos 
Fundos Setoriais, Fundações de Apoio à Pesquisa estaduais e de emendas 
orçamentárias.

Dívida com a educação

“Tecnologia não é só 
para colocar o homem 

na lua”

O deputado federal Ariosto Holanda (PSB-CE) já foi 

Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. 

Idealizador das experiências bem sucedidas dos Centros 

Vocacionais Tecnológicos (CVTs) e dos Centros de Ensino 

Tecnológico (Centecs), é conhecido pela bandeira da in-

clusão social por meio da ciência, tecnologia e educação. 

Acompanhe a entrevista com o parlamentar:

Em entrevista à Nossa Voz, o 
deputado Ariosto Holanda desta-
cou que o Brasil tem obtido avanços 
significativos na área da educação, 
a exemplo da ampliação do núme-
ro de escolas técnicas, ensino pro-
fissionalizante, aumento de vagas 
nas universidades, acessibilidade 
com o Programa Universidade para 
Todos (Prouni), mas a dívida de mais 
de 500 anos com a educação ainda 
está longe de ser paga. “O que me 
preocupa é que a educação come-
ça com o ensino fundamental; mas 
na maioria dos municípios, que são 
os responsáveis pela educação fun-
damental, não há nenhum plano, 
nenhuma proposta concreta para a 
educação, a começar pelo descaso 
em relação aos professores. Às ve-
zes se pensa que educação é uma 
boa escola ou um bom laboratório, 
mas escola é professor; tudo o mais 
é acessório”, afirma.

O deputado elaborou um 
estudo na Câmara Federal sobre 

a capacitação tecnológica da po-
pulação brasileira, detendo-se nos 
115 milhões de brasileiros na faixa 
entre 15 a 64 anos - idades médias 
consideradas para a entrada e a sai-
da no mercado de trabalho. Desses, 
80 milhões são analfabetos funcio-
nais e 40% estão no Nordeste. “O 
que fazer com esse povo? O melhor 
trabalho a se fazer é transferir o 
conhecimento que está nas prate-
leiras, através dos mecanismos de 
extensão universitária”, argumenta 
Ariosto. 

O Plano de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico pretende 
mudar essa realidade e deverá ser 
executado a partir de programas e 
projetos nas áreas de informação 
tecnológica, capacitação da po-
pulação, capacitação laboratorial, 
extensão, pesquisa e inovação. São 
ações como a criação de infovias 
de desenvolvimento – plataformas 
eletrônicas (tipo internet, TV, fibras 

óticas) que, ao cobrir toda a região, 
supririam a carência de bibliotecas 
nas escolas do interior, por exemplo. 
Ou o Banco de Soluções – um banco 
de dados ligado às instituições de 
pesquisa e universidades que ficaria 
disponível para a consulta da po-
pulação. Ou ainda ampliar o acesso 
aos inúmeros cursos oferecidos pe-
los Centros de Ensino Tecnológico. 
“Fazer tecnologia para rico é fácil; eu 
quero ver é fazer tecnologia para po-
bre”, desafia o parlamentar cearense.

Mais informações sobre o 
Plano podem ser obtidas no endere-
ço www.ariostoholanda.com.br

Fonte: www.ariostoholanda.com.br
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São cada vez mais frequentes, estampadas nas manchetes de jornais, 
as notícias sobre assaltos a bancos. No Ceará, segundo levantamento feito 
pelo Sindicato dos Bancários a partir de notícias de jornais, esse tipo de prá-
tica criminosa cresceu 400% em um curto período de dois anos, se compara-
dos os primeiros semestres de 2008 e de 2010. 

Dados nacionais consolidados sobre o número de assaltos inexistem, 
ou são falhos, isto pelo fato de não ser obrigatório o Boletim de Ocorrência. 
Outro dado desconhecido é o valor aplicado pelos bancos em segurança. Os 
dados disponíveis são da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) , divul-
gados em audiência sobre o assunto na Câmara Federal, e apontam queda 
de 1.901 roubos a banco em 2000 para 430 em 2009. A realidade nas agên-
cias, entretanto, aponta para uma situação bem diferente.

O assunto foi tratado na Conferência Nacional dos Bancários, ins-
tância onde são aprovadas as propostas dos trabalhadores bancários para 
a campanha salarial, realizado em julho no Rio de Janeiro e que levou aos 
participantes as principais discussões realizadas ao longo do ano no âmbito 
da Mesa Temática de Segurança Bancária. 

Segundo Ademir Wiederkehr, coordenador do Coletivo Nacional de 
Segurança Bancária da  Confederação Nacional dos Trabalhos do Ramo Fi-
nanceiro (Contraf ), deve-se investir em prevenção. O primeiro passo a ser 
adotado é a obrigatoriedade de registro do Boletim de Ocorrência para as-
saltos, tentativas de assalto, sequestros etc. Isso possibilitaria às entidades 
dos trabalhadores terem um panorama real dos assaltos. “Não possuímos 
dados sistematizados. Não sei se os números da Febraban são reais porque 
a gente sabe que muitos casos não são registrados. Daí a reivindicação de 

Assédio moral: legislação deve 
avançar

Tramita na Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei nº 
7.202/2010, que estabelece que o 
assédio moral seja tratado como 
acidente de trabalho. A medida 
pode elevar os custos das empre-
sas com tributos e ações judiciais. 
Atualmente, o trabalhador que 
sofreu assédio moral e passa pelo 
perito do INSS, se tiver o benefício 
liberado receberá o auxílio-doença 
acidentário - que corresponde a 
91% do salário benefício (80% da 
média dos maiores salários) e é 
concedido sem a necessidade de 
tempo mínimo de contribuição. O 
trabalhador tem direito ainda a es-
tabilidade de 12 meses em seu em-
prego. A proposta ainda depende 
de aprovação na Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço 
Público da Câmara dos Deputados.

Campanha salarial dos 
bancários é iniciada

A campanha salarial  dos 
bancários deste ano já começou 
com o lema “Outro banco é pos-
sível. Pessoas em 1º lugar”. As 
negociações já estão em anda-
mento. Além de reivindicações 
econômicas, de aumento nos 
índices de reajuste salarial e de 
valorização dos pisos salariais, 
os bancários exigem com mais 
ênfase o fim do assédio moral e 
das metas abusivas. Para o Ban-
co do Nordeste, a AFBNB – en-
tidade integrante da comissão 
que negocia com o Banco – de-
fende como pontos prioritários 
a isonomia de tratamento entre 
os funcionários, a revisão do Pla-
no de Cargos e Remuneração, 
a implementação de um novo 
Plano de Funções, a reposição 
das perdas salariais acumuladas 
desde a implantação do plano 
real (1994), quitação dos passi-
vos trabalhistas, além de outras 
questões importantes que ain-
da estão pendentes de solução.

Lula sanciona lei que cria esta-
tal do pré-sal

O presidente Lula sancio-
nou no início de agosto a lei que 
cria a estatal que será responsável 
pela administração dos contratos 
de exploração na camada pré-
-sal. O projeto havia sido aprova-
do pelo Senado no dia 7 de julho. 
Dos quatro projetos inicialmente 
encaminhados ao Congresso para 
formar o novo marco regulatório 
do pré-sal, dois já foram aprovados 
pelo Congresso e sancionados pelo 
presidente: o da estatal e o da capi-
talização da Petrobras. Falta ainda 
a aprovação de outras duas pro-
postas, condensadas em um único 
projeto: a que cria o Fundo Social, e 
a espinha dorsal do modelo, que é 
o sistema de partilha da produção. 
O projeto que reúne esses dois te-
mas, porém, só será rediscutido na 
Câmara após as eleições.
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(In)Segurança Bancária
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são boas, mas ninguém sabe até 
quando isso vai durar”, ressalta. 

Quanto às lições aprendi-
das com a crise, a principal delas, 
segundo o economista, é que o 
sistema precisa do Estado para 
funcionar. “Se o Estado for retirado 
da Economia, o mercado sozinho 
não consegue resolver uma série 
de problemas. Assim, acaba ge-
rando um alto grau de instabilida-
des e de crises”, atesta. Outra lição 
é a de que o sistema neoliberal 
adotado em vários países não fun-
cionou de fato. “As taxas de cresci-
mento da economia foram reduzi-
das, a desigualdade aumentou e o 
nível de instabilidade econômica 
também. Na verdade, na medida 
em que a globalização avança, 
a gente precisa de mais Estado e 
não o contrário – como os neoli-
berais apregoaram”, avalia.
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boletim de ocorrência”, inclusive firmado em cláusula no acordo coletivo. 
Os sindicatos também orientam quanto à emissão da CAT (Comunicação de 
Acidente de Trabalho), documento que garantirá os direitos do trabalhador 
se, em consequência do ocorrido no ambiente de trabalho, o bancário vier a 
ter problemas de saúde e precisar afastar-se do trabalho.

Para Ademir, os métodos adotados pelos bancos são insuficientes. 
Os trabalhadores reivindicam porta individualizada de segurança, antes do 
autoatendimento; câmeras de vídeo em todas as áreas de circulação de pes-
soas; divisórias individualizadas em caixas e biombos, com segurança ob-
servando o vigilante e câmeras instaladas nessa área; vidros blindados nas 
fachadas e principalmente a proibição ao transporte de numerários pelos 
bancários e à guarda das agências e dos cofres, que devem ser efetuadas por 
empresas de segurança. “Quem tem que abrir e fechar agência é empresa es-
pecializada em segurança. Bancário não tem que ter chave de banco”, afirma 
Ademir. Para ele, “esse conjunto de medidas vai proteger a vida de bancários, 
vigilantes e clientes, afinal, a vida tem que ser colocada em primeiro lugar”, 
defende.

Além disso, os trabalhadores exigem a ampliação da assistência – não 
só médica, mas também psicológica, pelas lesões decorrentes de assaltos, 
para que seja garantida a proteção à integridade física e psicológica dos tra-
balhadores. 

Para Ana Magnólia Mendes, doutora em Psicologia e Coordenadora 
do Laboratório de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho da Universidade de 
Brasília, são várias as consequências para os bancários por conta da tensão 
de sofrer assalto ou mesmo perder a vida. “O sofrimento no trabalho que, às 
vezes, é patogênico, pode acarretar danos psicossociais, indisposição para o 
trabalho, falta de sentido para o trabalho. O medo é terrível”. Segundo ela, 
o medo constante pode acarretar ao trabalhador estresse pós-traumático; 
fobia; síndrome do pânico e outros sintomas psicossomáticos. 

Transtornos mentais decorrentes do ambiente de trabalho são cada 
vez mais frequentes. Para Ana Magnólia, a explicação está no aumento da 
carga de trabalho e à “ideologia da excelência e ideologia da produtivida-
de”, não se restringindo aos bancários. Essa ideologia tem intensificado o 
trabalho e pressionado o trabalhador a alcançar metas, ocasionando proble-
mas de ordem psicológica. Para reverter o problema, a psicóloga aponta na 
perspectiva de mudança de paradigma. “O ser humano vem sendo tratado 
como máquina”, afirma. A classe patronal deveria rever seu modo de operar, 
baseado em metas, bem como acabar com o autoritarismo nas relações de 
trabalho.

Legislação ultrapassada

Em âmbito nacional, a legis-
lação vigente – Lei nº 7.102 – data 
de 1983 e, mesmo tendo sido al-
terada por outra lei, de 1995, esta 
continua ultrapassada. Para suprir 
essa lacuna, alguns estados e mu-
nicípios têm buscado soluções, 
com o amparo de legislações es-
taduais e municipais. É o caso da 
capital cearense, Fortaleza, onde 
desde o início deste ano entrou em 
vigor a Lei 9.605, que trata sobre o 
atendimento reservado nas agên-
cias bancárias e torna obrigatório 
o isolamento visual entre quem 
aguarda na fila do banco e quem 
está no caixa, através de biombos. 
A medida também está em vigor 
em Belém (PA). A justificativa é que 
assim ninguém vê a quantia sacada 
no caixa. Em Teresina (PI), está proi-
bido o uso de telefones celulares 
dentro de algumas agências ban-
cárias. Projetos semelhantes estão 
em discussão em cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul e Paraná. 

Por ser ultrapassada, a legis-
lação não é cumprida; isso levou a 
Polícia Federal a aplicar multa no 
valor de R$ 4,6 milhões no primei-
ro semestre de 2010, aos bancos, 
por descumprimento da lei federal 
nº 7.102/83 e normas de seguran-
ça. As punições foram definidas 
em reuniões realizadas pela Co-
missão Consultiva para Assuntos 
de Segurança Privada (CCASP) do 
Ministério da Justiça, coordenada 
pela Polícia Federal. As principais 
irregularidades encontradas fo-
ram: funcionamento das agências 
com plano de segurança vencido, 
número insuficiente de vigilantes, 
utilização de bancários para fazer 
transporte de valores e alarme ino-
perante. Em 2009, os bancos foram 
multados em R$ 15,5 milhões.

Em se tratando da crise econômica mundial, a opinião dos especia-
listas era a de que “o pior já passou”. Enquanto alguns nem mesmo acredi-
tavam em recaída, novos desdobramentos atingiram Grécia, Itália, Portugal, 
Espanha e países do leste europeu.

Para o presidente da AFBNB, José Frota de Medeiros, a crise é refle-
xo da financeirização da economia mundial – quando há ativos, mas não 
riqueza. “Há países afogados em papéis, que não têm a contrapartida da 
produção nem do crescimento da economia real”, aponta. De acordo com 
Medeiros, esse desequilíbrio permanecerá enquanto essa lógica do capital 
financeiro não for quebrada. 

Na avaliação de Medeiros, a crise não é localizada. “Estão dizendo que 
é só circunscrita à Europa e não é. Fazem de tudo para salvar os bancos, o 
capital financeiro. O setor produtivo é sugado até que a ‘bolha’ estoura. E 
quando isso acontece, eles são os primeiros a serem beneficiados com a in-
jeção de recursos”, critica o presidente da Associação.

De fato, até os mais consistentes analistas reconheceram que as enor-
mes somas reunidas com dificuldade para os países em crise são efetiva-
mente destinadas a salvar os investidores: bancos, fundos e outros credores 
internacionais. Os trabalhadores, mais uma vez, acabam pagando a conta.

Em maio, o governo da Espanha anunciou a redução em 5% da remu-
neração dos funcionários públicos, o congelamento de salários e aposenta-
dorias, além de um corte de 600 milhões de euros em investimentos públi-
cos este ano. Na Grécia, as medidas envolveram planos de arrocho salarial e 
fiscal, afetando duramente milhares de famílias. 

Enquanto isso, no Brasil, as projeções de crescimento são extrema-
mente positivas para este ano, conforme destaca o economista Airton Sa-
boya Valente, Gerente da Coordenadoria de Estudos e Pesquisas Macroe-
conômicas, Industriais e de Serviços do BNB-ETENE. “Várias consultorias já 
estão trabalhando com um percentual mais elevado para o crescimento do 
PIB, de 6% a 6,5%, ao invés dos 5% estimados no início do ano”, afirma o 
economista. Além do Brasil, Rússia, Índia e China – os chamados BRICs – tam-
bém devem crescer acima da média. 

Apesar das expectativas favoráveis, Valente destaca que não se pode 
afirmar com segurança que teremos uma estabilidade indefinida, total-
mente imune a crises. “Vivemos em um sistema capitalista. As perspectivas 
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Para o sociólogo Cesar Sanson, da Universidade Federal do Paraná, o golpe 
citado foi “uma reação à ascensão dos setores populares que ameaçavam os 
privilégios da elite nacional associada ao capital transnacional”.

Sabemos todos que as desigualdades são uma das principais caracte-
rísticas do capitalismo. Como bem assinala um documento de junho deste 
ano da Coordenação dos Movimentos Sociais (CMS), “o capitalismo predató-
rio destrói o meio ambiente causando graves desequilíbrios climáticos, des-
respeita os povos do mundo inteiro e suas soberanias, explora o trabalhador 
e desestrutura o mundo do trabalho, exclui o jovem, discrimina o homosse-
xual, oprime a mulher, marginaliza o negro e mercantiliza a cultura”.

O ódio que se destila contra os setores que se organizam para levan-
tar suas justas bandeiras de luta não se resume às questões específicas abor-
dadas, mas principalmente por conta do caráter anti-imperialista e antica-
pitalista que vem embutido nelas. Os movimentos dos sem terra, dos sem 
teto, estudantil, negro, emancipacionista da mulher, classista, entre outros, 
têm consciência de que sob a égide de barbárie do capital não será possí-
vel superar as enormes desigualdades sociais. Somente o povo organizado, 
todos os movimentos juntos, poderão superar esse modelo perverso para 
construir uma nova sociedade, onde a riqueza não seja apropriada apenas 
por um punhado de espertos provocando uma abissal e imoral concentra-
ção de renda e de terra.

Uma das principais vítimas da escalada de demonização dos movi-
mentos sociais no Brasil tem sido o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra que luta legitimamente pela reforma agrária. No Rio Grande do 
Sul, estado governado pelo PSDB, o movimento é tratado com selvageria 
pela Polícia Militar. Lá, um promotor direitista chegou a qualificar o MST 
como uma “organização criminosa” e pediu a sua dissolução. Em São Paulo 
a brutalidade que também atinge os milhares de sem-teto na capital não se 
diferencia dos correligionários demotucanos gaúchos.

A Coordenação dos Movimentos Soiciais (CMS) afirma no documento 
referido que “a construção de um Brasil soberano, justo, democrático e de-
senvolvido passa necessariamente pelo fortalecimento dos movimentos so-
ciais”. É isso. Esses movimentos, responsáveis por tantos avanços que o país 
conquistou nas últimas décadas, merece o irrestrito apoio e solidariedade 
dos verdadeiros democratas e progressistas.

Muito se tem falado no Brasil a respeito da criminalização dos movimentos 
sociais. São milhares de artigos, manifestos, teses etc. que podem ser encontrados 
facilmente através da Internet, no geral fazendo a defesa desses movimentos contra 
os ataques vindos de diversas esferas de poder, se destacando aí os grandes meios 
de comunicação. A onda de perseguição aos setores organizados da sociedade que 
lutam por justiça social e liberdades democráticas não parte apenas da mídia, mas 
também do judiciário, do Ministério Público, de setores influentes no governo fede-
ral, de governos estaduais e municipais e de figuras importantes no parlamento. Os 
grupos conservadores dizem que a criminalização existe apenas porque esses mo-
vimentos cometem crimes. Um artigo publicado no Blog de Ricardo Noblat diz sem 
rodeios que um exemplo de criminalização dos movimentos sociais são as ações do 
MST.

Considerar os movimentos sociais como caso de polícia não é novidade. Du-
rante o período que antecedeu ao golpe militar e político de 1964, os movimentos 
sindical, urbano, rural e o estudantil, então protagonistas das lutas pelas reformas 
necessárias ao desenvolvimento do país, eram vistos pelos segmentos das elites es-
poliadoras, pela mídia, pela Igreja Católica etc, como bandidos e baderneiros. O ob-
jetivo dos promotores dessa investida é tentar ganhar a maioria da opinião pública 
e transformar esses atores sociais como grupos fora-da-lei, como marginais comuns. 

Por Geraldo Galindo
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Geraldo Galindo é diretor da AFBNB, 
do Sindicato dos Bancários da Bahia e 
membro da Coordenação dos Movimen-
tos Sociais da Bahia.
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mento em outras cidades. 
Mãe de três filhos e avó de 

duas crianças, esta mineira nascida 
em Januária (MG), garante que em 
momento algum se deixou seduzir 
por interesse próprio. “Acredito que 
o meu legado aqui na Terra é esse: 
trabalhar pelo coletivo, pelo social, 
não só por mim – às vezes até em 
detrimento de mim mesma e de 
minha família”, diz.

Marilene destaca que todas 
as conquistas dos trabalhadores 
através da história foram obtidas 
através de muita luta. “Eu vivi na 
ditadura militar e conheci pessoas 
que morreram lutando por um di-
reito que nós estamos usufruindo 
agora. Se as pessoas se acomo-
darem, os poderosos vão adquirir 
cada vez mais poder e veremos 
nossos direitos sucumbirem. A luta 
sempre vai valer a pena”, conclui.

Com 158 anos de fundação, a capital do Piauí, Teresina, guarda bele-
zas e histórias que envaidecem os seus habitantes. Distante 366 quilômetros 
do mar e nem por isso com menos atrativos, pois banhada pelos rios Poti e 
Parnaíba, a capital piauiense é, por esse motivo, chamada de “Mesopotâmia 
do Nordeste”. Teresina é a maior cidade do Estado, com uma população de 
quase 800 mil pessoas (IBGE, 2007). É o Parnaíba que separa Teresina da ma-
ranhense Timon, que fica na outra margem do rio. 

Gilberto Mendes Feitosa, representante da AFBNB na Agência Centro, 
em Teresina, é um grande entusiasta da cidade. Apesar de não ter nascido no 
município, Gilberto a defende com ímpeto ferrenho: “São muitas as belezas 
quando se fala de Teresina, uma cidade com mais de 150 anos e com uma 
população muita hospitaleira”. Teresina é uma cidade de “clima quente, mas 
saudável para a saúde”, conta Gilberto. 

A capital do Piauí é o centro econômico e cultural do Estado; concen-
tra quase a metade do PIB piauiense. Os teresinenses também se orgulham 
de possuir um dos mais modernos e desenvolvidos centros de saúde de toda 
a região Nordeste. Por outro lado, valorizam sobremaneira sua cultura e se 
apegam a histórias que atravessam gerações, como a do Cabeça de Cuia. 
Reza a lenda que o personagem era um pescador que, certo dia, ao voltar de 
uma pescaria sem êxito, assassinou a mãe que, agonizando, rogou-lhe uma 
praga. O Cabeça de Cuia, a partir daí, passou a viver no fundo das águas do 
rio Parnaíba, ameaçando os pescadores que pescam além do que precisam. 

Situada no Centro-Norte piauiense, na cidade pode-se encontrar fa-
cilmente parques ambientais onde a paisagem verde impera. Por conta dis-
to, recebe também a alcunha de “Cidade Verde”. O Parque Ambiental Encon-
tro dos Rios, que, como o próprio nome já enseja, encontra-se na interseção 
entre o Poti e o Parnaíba; o Parque Mini-horto das Samambaias; o Parque 
Municipal do Acarape, às margens do rio Parnaíba; e o Parque Zoobotânico 
de Teresina, que possui uma grande variedade de espécies animais e vege-
tais, são alguns dos diversos parques que embelezam Teresina. De acordo 
com Gilberto, a grande quantidade de parques na cidade condiz com a cul-
tura do teresinense de “responsabilidade socioambiental”.   

Marilene Mont’Alverne
Gerente de Suporte a Ne-
gócios - BNB

Marilene Mont’Alto é daquelas pessoas que fazem a diferença – e, 
por isso, são imprescindíveis. Funcionária do Banco do Nordeste há mais  
30 anos, atualmente na função de Gerente de Suporte a Negócios e repre-
sentante da AFBNB, sempre se preocupou com as causas coletivas, dentro e 
fora do BNB. No Banco, sofreu na pele retaliações por lutar pelos direitos do 
funcionalismo, por incentivar os colegas a se mobilizarem e participarem de 
movimentos paredistas em sua unidade, Janaúba (MG). Fora do expediente, 
dedica-se ao trabalho voluntário, valendo-se de sua história de superação 
pessoal para ajudar outras pessoas a enfrentarem seus problemas.

Como presidente da Associação Unidos do Quilombo, Marilene de-
sempenha, há quase 15 anos, um trabalho de valorização da cultura negra, 
promovendo a inclusão social de crianças, adolescentes e idosos por meio 
do esporte e lazer. “A gente leva aquela mensagem de que podemos ser pro-
tagonistas de nossa própria história”, explica ela, que foi vítima de discrimi-
nação inúmeras vezes, por ser negra e casada com um negro. 

Na Associação Mulheres de Raça, que existe informalmente há dez 
anos, Marilene é muito requisitada por mulheres que são vítimas de vio-
lência doméstica. “A gente orienta, fala sobre as leis e os caminhos que elas 
podem seguir”. As voluntárias mantêm uma casa de acolhimento onde as 
mulheres podem passar a noite. A estrutura, simples, pode abrigar até duas 
pessoas por vez.

Outro trabalho voluntário é o de orientação para aquisição de terras. 
Ela, que assistiu a pessoas da família lutarem por dez anos para adquirir um 
pedaço de chão, descobriu o caminho e agora ajuda outras a conquistarem 
este e outros direitos. 

O trabalho mais recente, formalizado este ano, diz respeito à Associa-
ção dos Portadores de Câncer de Janaúba e Região, onde Marilene é vice-
-presidente. “Eu me curei de um câncer no pé e perdi o pai vítima da doença. 
Por isso achei que era importante a gente fazer esse trabalho, dizer que nem 
todo mundo que tem câncer vai morrer”, afirma. Além do apoio, o grupo de 
voluntários também busca dar conforto às pessoas que têm de fazer trata-

A luta sempre 
valeu a pena

“Há homens que lutam um dia e 

são bons, há outros que lutam um 

ano e são melhores, há os que lu-

tam muitos anos e são muito bons. 

Mas há os que lutam toda a vida e 

estes são imprescindíveis” 

(Bertold Brecht) Além dos numerosos par-
ques que pintam de verde a cidade, 
Teresina apresenta outros atrativos. 
O Museu de Artes, visitado anu-
almente por milhares de turistas; 
o Centro Cultural de Teresina, na 
Praça João Luís Ferreira, que agre-
ga um projeto cultural gerido pelo 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB); 
o Mercado Central, onde se encon-
tra uma rica variedade do artesana-
to local; a Catedral Nossa Senhora 
do Amparo, em frente à Praça da 
Bandeira; o Centro de Artesanato 
“Mestre Dezinho”, próximo à Pra-
ça Pedro II; a Casa da Cultura, que, 
segundo historiadores, é uma das 
mais belas construções arquitetô-
nicas piauienses da segunda me-
tade do século XIX; e a Praça da 
Liberdade são alguns dos lugares 
que não se pode deixar de visitar 
em Teresina.  

Para Gilberto, nascido em 
Floriano, também no Piauí, a iden-
tificação com Teresina veio logo. A 
hospitalidade do povo, a vida cal-
ma, os rios banhando todo o mu-
nicípio, o artesanato diversificado, 
a cultura tradicionalista nas veias 
das famílias, a poesia viva dos escri-
tores e as praças em flores e verdes 
foram essenciais para essa ligação 
afetiva com a cidade. Teresina: ci-
dade de encantos, de histórias, de 
verde, de sol e de gente boa e hos-
pitaleira.
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O II Festival do Filme Etnográfi-
co, realizado pelos cursos de Antropo-
logia e Comunicação Social da Univer-
sidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
será realizado entre os dias 27 e 30 de 
setembro. Os filmes serão exibidos na 
Sala de Cinema da Fundação Joaquim 
Nabuco, no Derby, em Recife. A inten-
ção do Festival é mostrar produções 
elaboradas desde 2008 que tenham 
como temáticas principais questões 
socioculturais contemporâneas sobre 
pessoas, grupos sociais e processos 
históricos abordando temas de interes-
se antropológico.

Serão premiados no evento o 
melhor filme etnográfico e o melhor 
documentário, havendo ainda uma 
premiação especial do júri popular. No 
Festival, serão aceitos também produ-
ções de outros países desde que con-
tenham legendas. O evento recebe 
o apoio da Associação Brasileira de 
Antropologia (ABA). Mais informações 
podem ser consultadas no endereço 
www.ufpe.br/recife-etnodoc/ 

O Sindicato dos Bancários da 
Bahia realiza entre os meses de setem-
bro e outubro a entrega de prêmios do 
3° Concurso de Poesia dos Bancários – 
Prêmio Eliza Lucinda. O concurso visa 
promover a integração entre o funcio-
nalismo bancário baiano e a criação 
poética dos participantes. As inscrições 
foram finalizadas em meados de agos-
to.

Apesar de organizado pelo 
SEEB-BA, o concurso não restringe as 
inscrições apenas aos trabalhadores 
bancários. Qualquer cidadão baiano 
e maior de 18 anos pode participar. A 
temática para a produção dos poemas 
é livre e, para analisar melhor os textos, 
o certame é realizado em duas etapas: 
análise dos poemas e apresentação dos 
mesmos. Dividido em duas categorias, 
“Bancários” e “Convidados”, o concurso 
seleciona trinta poemas, distribuídos 
em uma publicação com uma tiragem 
de mil exemplares.

Os prêmios serão em dinhei-
ro para os três primeiros colocados, 
no valor de R$ 1 mil, R$ 800 e R$500, 
respectivamente, para as duas catego-
rias. O júri conta com a participação de 
três poetas baianos. Mais informações: 
www.bancariosbahia.org.br ou (71) 
3329-2333.

Com o objetivo de garantir 
aos bancários sindicalizados e seus 
dependentes descontos especiais nas 
mensalidades de cursos em nível de 
graduação, especialização, pós-gradu-
ação e MBA, o Sindicato dos Bancários 
de Alagoas (SEEB-AL) dispõe de convê-
nios com várias instituições de Ensino 
Superior.  O benefício é concedido com 
a finalidade de facilitar a formação de 
nível superior aos bancários.

 Os descontos variam de 9% a 
15% e estão distribuídos em cursos de 
diversas áreas de atuação. No âmbito 
da graduação, os descontos são oferta-
dos nos cursos de Direito, Administra-
ção, Ciências Contábeis e Publicidade 
e Propaganda.  Já para os campos que 
abrangem especialização, pós-gradu-
ação e MBA, os cursos oferecidos são 
Gestão Empresarial, Marketing, Direito 
Civil, Administração de Empresas, Ges-
tão e Liderança, Gestão de Pessoas e 
Motivação e Gerência.

Bancários sindicalizados que 
residem em Maceió e região metropo-
litana devem procurar o Sindicato para 
se informar sobre os benefícios oferta-
dos, através do telefone (82) 2121.9200 
ou do site www.bancariosal.com.br, se-
ção Convênios.

Bahia

Alagoas

Apresentado pela dupla Os 
Nonatos, o Programa Cantos e Contos 
é exibido todos os domingos às 10h 
na TV Tambaú, trazendo o melhor da 
música nordestina nas suas várias for-
mas de expressão. Em uma de suas 
últimas edições o programa foi grava-
do no Espaço Cultural Marcos Lucena, 
do Sindicato dos Bancários da Paraíba 
(SEBB-PB), onde houve a apresentação 
de Galego Aboiador e Vozes do Campo.

O Cantos e Contos também 
dispõe de um link na internet onde é 
possível acessar os conteúdos veicu-
lados no programa, além de notícias, 
dicas culturais e rodas de prosas (tex-
tos, causos e histórias). Portanto, para 
conhecer um pouco mais da cultura 
musical nordestina confira o site www.
programacantosecontos.com.br.

A capital do Estado do Piauí, 
Teresina, contará com a construção de 
um Centro Cultural Banco do Nordeste 
(CCBNB). A construção do Centro está 
prevista para ser concluída em 18 me-
ses. O terreno para a obra já foi doado.

Na solenidade de lançamento 
do CCBNB de Teresina, a proposta foi 
apresentada a um grupo local ligado 
à cultura e, até sua construção, ficou 
estabelecido que sejam realizados se-
minários setoriais sobre cultura e de-
senvolvimento nos campos de cinema, 
artes visuais, teatro, música, literatura, 
entre outros. A iniciativa é para que o 
Banco venha a identificar as particu-
laridades e peculiaridades locais e as 
inclua em sua programação padrão. A 
estrutura básica oferecida pelos Cen-
tros Culturais do BNB é formada por 
biblioteca, inclusive com acervo virtu-
al; auditório; salas para realização de 
exposições e oficinas; teatro; e sala de 
dança. Todos os equipamentos têm o 
objetivo de promover a cultura e incen-
tivar a comunidade quanto à produção 
de ações culturais.

Para Gilberto Mendes Feitosa, 
representante da AFBNB na agência 
Teresina/Centro, as expectativas em 
relação à construção do equipamento 
são as melhores. “Acredito que a cons-
trução desse Centro Cultural será de 
suma importância não apenas para 
os funcionários do BNB, mas também 
para toda a população do Piauí. O Cen-
tro possibilitará, através da gama de 
cursos oferecidos, muitos benefícios e 
abrirá uma porta muito ampla para a 
cultura em nosso Estado.”

Paraíba

Piauí

Os Sindicatos dos Bancários do 
Maranhão e do Rio Grande do Norte, 
que juntos com o de Bauru (SP) inte-
gram o Movimento Nacional de Oposi-
ção Bancária (MNOB) defendem nesta 
campanha salarial uma pauta alternati-
va de reivindicações.  

Em âmbito geral, defendem 
reajuste de 23,45% (contra os 11% da 
Contraf ) para os bancos privados e ín-
dices diferenciados para os públicos, 
fim da mesa única, piso do Dieese, es-
tatização do sistema financeiro e o fim 
do privilégio aos dirigentes sindicais 
(contra a remuneração adicional e as 
comissões/cargos especiais para diri-
gentes sindicais). 

Para o BNB especificamente, os 
eixos da campanha são: fim do assédio 
moral, 104% de reposição salarial (refe-
rente às perdas passadas), 25% da PLR 
distribuída e isonomia.

Pernambuco

Rio Grande 
do Norte

http://www.bancariosal.com.br
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Apesar do avanço da deser-
tificação nas regiões áridas, semiári-
das e subúmidas secas - as chama-
das terras secas - e das evidências 
claras dos efeitos das mudanças do 
clima no mundo, o movimento por 
uma outra lógica de desenvolvi-
mento, baseada nos princípios   da 
vida sustentável, é crescente em 
todo planeta.

Atualmente já são milhões 
de pessoas e milhares de comunida-
des e instituições, especialmente da 
sociedade civil organizada, envolvi-
das e dedicadas ao cultivo da espe-
rança pela promoção de vida digna, 
cidadã e sustentável nas áreas mais 
afetadas pelas alterações climáticas. 

No Semiárido brasileiro e 
demais áreas susceptíveis à deser-
tificação no país, este movimento 
tem sido puxado pela Articulação 
no Semi-Árido (ASA) e outras orga-
nizações e movimentos sociais, atra-
vés de ações articuladas e concretas 
no desenvolvimento de sistemas 
produtivos e no fortalecimento da 
organização social.

O exemplo da ASA é muito 
positivo no sentido de apontar para 
ações concretas de promoção da 
vida e da cidadania. As organizações 
da Articulação estão há mais de dé-
cadas trabalhando com um número 
expressivo de famílias e comunida-
des que hoje já estão vivendo com 
dignidade e sustentabilidade nas 
condições ambientais de Semiárido.

Seus sistemas de produção 
estão melhor preparados e adap-
tados para enfrentar as mudanças 

climáticas e, principalmente, estes 
sistemas contribuem significativa-
mente para a recuperação da fertili-
dades dos solos e da biodiversidade 
e, assim, contribuem para a qualida-
de ambiental e da vida.

O Semiárido brasileiro, co-
berto pelo bioma caatinga, único 
no mundo, representa 10% do terri-
tório nacional, onde vivem em tor-
no dos 30 milhões de pessoas. É o 
Semiárido mais populoso, de maior 
biodiversidade e mais chuvoso do 
planeta. Pelas riquezas e belezas 
ambientais, suas potencialidades 
econômicas e sociais e diversidade 
cultural, é uma região de muita im-
portância para o desenvolvimento 
do país. 

Mas é preciso mais atenção 
das políticas públicas com disponi-
bilização de maior financiamento 
para ações de infratestrutura e cria-
ção de políticas e órgãos específicos 
para cuidar do desenvolvimento 
sustentável da região. Nesta cons-
trução, é imprescindível a participa-
ção da sociedade civil organizada.

Para enfrentar as mudanças 
climáticas e combater a desertifica-
ção é necessário investir em edu-
cação contextualizada e conscien-
tização da população, valorizando 
as riquezas naturais existentes e 
as experiências que estão sendo 
construídas em bases sustentáveis. 
Também é imprescindível que as 
políticas mudem de uma lógica me-
ramente econômica e incorporem 
as dimensões sociais, ambientais e 
culturais.

Por fim, podemos afirmar 
que o grande desafio agora é in-
formar e convencer a população 
sobre nossas riquezas e do quanto 
já perdemos, assim como as conse-
qüências da degradação ambiental 
na vida das pessoas. E, a partir daí, 
fortalecer as organizações e articu-
lações para promover as mudanças 
necessárias nas políticas públicas 
para garantir vida digna agora e 
melhorar as condições para as pró-
ximas gerações.

A Associação dos Funcio-
nários do BNB (AFBNB) surgiu em 
um momento importante da nossa 
história, quando estava em curso 
o processo de redemocratização 
do país após o regime militar. A 
entidade tem como marca da sua 
razão de existir   a constituição do 
seu Conselho de Representantes. 
Trata-se de um fórum compos-
to por funcionários do Banco do 
Nordeste, associados à entidade, 
representantes dos diversos locais 
em toda a área de atuação do Ban-
co eleitos democraticamente pela 
base. 

A instância, consultiva e de-
liberativa, reúne-se semestralmen-
te em localidades diferentes na 
Reunião do Conselho de Represen-
tantes da AFBNB. As reuniões são 
espaços privilegiados de diálogo e 
de informação, e é dividida em dois 
momentos distintos: formação – 
sempre com o aprofundamento de 
um tema relevante quanto ao De-
senvolvimento Regional, o papel 
do Banco do Nordeste enquanto 
agente de desenvolvimento, con-
juntura política e direitos dos tra-
balhadores; e questões internas 
– com discussões sobre assuntos 
intrínsecos ao BNB. 

Muitos temas já foram de-
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batidos ao longo desses 24 anos de funcionamento do Conselho 
de Representes como Transposição do Rio São Francisco, Reforma 
Tributária para Justiça Social, O Impacto do Pré-Sal na economia 
e sociedade nordestinas; Ética, Política e Desenvolvimento Regio-
nal, dentre outros. A 38ª edição, a mais recente realizada em agos-
to, em Aracaju (SE), teve como tema “Nordeste: Desenvolvimento 
Social ou Modernização Conservadora? O papel do BNB”.

A primeira edição aconteceu em setembro de 1986 na ci-
dade de Fortaleza (CE), e tratou do papel da então recém criada 
Associação, análise de conjuntura e discussão sobre recursos es-
táveis para o BNB. 

Pela sua natureza democrática, plural e participativa, o Con-
selho de Representantes da AFBNB constitui a principal ferramenta 
da entidade; é o fórum responsável por definir as políticas a serem 
encaminhadas pela diretoria, como também  por avaliar as ações 
e por orientar as diretrizes da entidade em consonância com os 
demais associados na base. É portanto, a própria essência da Asso-
ciação, sem a qual não teria sido possível toda a trajetória de lutas 
e de iniciativas que marcaram a história da AFBNB até o momento.  
 Ao aproximar-se o aniversário de 25 anos de existência, a 
Associação reafirma o valor do Conselho de Representantes, sen-
do este a expressão maior da sua existência e organização; como 
o diferencial na forma de organizar e interagir com o corpo social 
e os seus representados. Assim, a entidade preconiza o início de 
mais um período da mesma forma: de muitas lutas, muitos com-
promissos, muita participação e democracia. Esse momento deve-
rá ser festejado em um espaço muito especial que representa essa 
história, ou seja, na 39ª edição do Conselho de Representantes, 
cuja reunião acontecerá em março próximo, em momento muito 
bem oportuno que é o período de aniversário da Associação.

Conselho de Representantes: democracia na prática

Vida digna no 
semiárido - o caminho 
apontado pela ASA 

Por  Paulo Pedro
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Por Rita Josina Feitosa

Rita Josina é diretora tesoureira da AFBNB.

Paulo Pedro é Coordenador Geral 
da ONG CAATINGA.
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O Tambor do Maranhão
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O balaio é levado por tam-
bores que rufam acompanhados 
de rodopios e outras manobras 
ousadas oriundas de pés femininos 
habilidosos. A roda é costumeira-
mente formada por homens toca-
dores (coureiros) e mulheres dan-
çarinas (coureiras). A tradição do 
Tambor de Crioula, antes praticada 
apenas por negros, atualmente é 
instrumento de interação social de 
grupos classificados como distin-
tos: “Hoje existe uma mistura: bran-
co, preto, classe alta, classe baixa”, 
afirma Zé Raimundo, filho e um dos 
responsáveis pelo Tambor de Mes-
tre Felipe, um dos mais conhecidos 
na região maranhense.

Preparação

Antes do ato de tocar existe a afinação dos tambores, um rito onde os 
instrumentos são colocados rentes à fogueira para esticarem os couros que 
revestem as suas partes superiores. Os coureiros tocam três tipos de per-
cussão: o Meião (ou Socador), o Crivador (Pererengue ou Tererê) e um tam-
bor maior chamado de Grande (ou Roncador) que o tambozeiro mantém 
inclinado entre as pernas amarrado na cintura com uma corda ou cinta. Esse 
último tambor é o que conduz a dança, o que faz a ligação entre a batucada 
dos coureiros e o frenético balançar das coureiras. 

O soar dos instrumentos vai de encontro à pungada, movimento 

sensual feito pelas dançarinas com 
o umbigo, que serve como sinal 
de troca na performance de cada 
brincante. O canto dos coureiros, 
que instigam e levam poesia à roda, 
pode vir de diversas maneiras: cur-
to com resposta de refrão em for-
ma de quadra, sextilha, corrido, ou 
cantando em forma de romance, o 
chamado “aboio”, com versos alon-
gados que lembram uma história, 
para em seguida ser intercalado 
pelo refrão.

As antigas festas do Tambor 
eram tradicionalmente feitas para São 
Benedito, santo negro do catolicis-
mo, mesmo que envolvessem outras 
crenças. “Antigamente o tambor tinha 
uma conotação mais religiosa, ligada 
ao Candomblé, Mina [grupo étnico do 
Candomblé] e até mesmo ao catolicis-
mo, apesar de acontecer das pessoas 
do Tambor serem de Mina e usarem os 
santos católicos como uma forma de 
fugir da perseguição policial na época”, 
explica Marcelo Santos. 

Tradição

Hoje a tradição é praticada 
com diversos intuitos: “Atualmente 
a motivação é diferente, existem 
poucos tambores genuinamente de 
promessa, sendo mais usado como 
apresentações culturais, inclusive 
sendo tocado mais rápido, o que 
atrapalha a tradição, transformado-
-a em diversão para turista”, com-

plementa Marcelo. A motivação 
atual das rodas de Tambor de Criou-
la pode ser vista como uma contra-
dição entre a divulgação da cultura, 
que acarretaria em uma adaptação 
de linguagem, e na manutenção 
dos antigos costumes, o que causa 
um alvoroço entre os praticantes e 
pesquisadores do assunto: “Tambor 
de Crioula é de São Benedito, onde 
quer que esteja. Engana-se quem 
não der reverência ao Santo: pode 
atrair para si coisas bem desagra-
dáveis”, alerta o pesquisador Sérgio 
Costa. 

Hoje, apesar da dificuldade 
financeira dos mestres, há um es-
forço para a manutenção da tra-
dição: “Não existe política pública 
neste Estado que efetive a preser-
vação do Tambor de Crioula. Os 
governos articularam o esquema 
de apresentação no Carnaval e no 
São João, por 40 minutos. Isso é 
pouco. O Tambor tem que estar 
nas escolas com pessoas minis-
trando oficinas. Os Mestres, nota-
damente pobres, não conseguem 
mais fazer as Festas de Tambor, 
que duram de 5 a 12 horas”, con-
clui Costa.

Tambor de crioula 
em  outros lugares 

do Brasil

Hoje a tradição, ou 
mesmo resquícios dela, é di-
fundida em outros estados 
além do Maranhão. Vários agi-
tadores culturais vão buscar 
ensinamentos dos mestres 
maranhenses para levarem a 
outros lugares. A capilaridade 
do tambor já chegou ao Cea-
rá, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Paraná e Pernambuco, dentre 
outros estados.

A cultura negra maranhense 

é conhecida por sua riqueza 

de ritmos fortes. Uma tradição 

genuína da região é o tambor 

de crioula, mistura de batucadas 

cadenciadas e danças de passos 

energéticos. A dança, de origem 

africana, é praticada em louvor 

a São Benedito, um dos santos 

mais populares entre os negros.

Existem várias versões para a origem da tradição. Desconfia-se que 
ela tenha influências da região de Moçambique, pois existem batuques 
semelhantes naquele país, e também de outros lugares como o Caribe, na 
América Central, onde supostamente teria sido trazida pelos negros descen-
dentes de africanos que desceram na Amazônia e chegaram ao Maranhão. 

“Um dos motivos que reforça a africanidade do Tambor é que ele não 
se pratica no Maranhão como um todo, e sim em lugares nos quais mais se 
utilizou mão-de-obra escrava, mais especificamente na Baixada Maranhen-
se”, defende Sergio Costa, pesquisador e discípulo de Mestre Felipe. Mas o 
que se sabe ao certo é que foi no Estado que a tradição se firmou: “Em São 
Luís aconteceu a maior apropriação do Tambor de Crioula e da tradição do 
‘boi’, mas também existem em outras cidades. Na região de Alcântara, por 
exemplo, já é tocado de maneira diferente”, afirma  o pesquisador e coorde-
nador da Caravana Cultural do Ceará, Marcelo Santos.
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O Grão
Gênero: Drama
Direção: Petrus Cariry 
Ano: 2010 (Brasil) 
País de origem: Brasil

O Grão mostra o cotidiano de 
uma família pobre, moradora de um 
município próximo a Fortaleza (CE), 
composta por uma avó, pai, mãe e 
dois filhos. Perpétua (Leuda Bandeira), 
sentindo a presença da morte, decide 
preparar Zeca  (Luís Felipe Ferreira), 
seu neto, para a separação que se 
aproxima. Ela lhe conta a história de 
um rei e uma rainha, muito ricos e po-
derosos, que perderam seu único filho 
e sonham em trazê-lo de volta à vida. 
Enquanto Perpétua conta a história, 
Damião e Josefa (Nanego Lira e Verôni-
ca Cavalcante) trabalham para susten-
tar a casa e preparar o casamento de 
sua filha, Fátima (Kelvya Maia). 

O Grão, filmado no Ceará, par-
ticipou de 15 festivais internacionais e 
ganhou vários prêmios, inclusive o de 
Melhor Filme em Viña Del Mar (Chile) e 
marca a estréia de Petrus Cariry como 
diretor de longametragem.

Esta obra de Peter Spiegel, 
publicada no Brasil pela editora Cida-
de Nova, revela a vida de Muhammad 
Yunus, economista e doutor em Teo-
ria da Ciência Econômica pela Uni-
versidade de Vander-blit (EUA), que 
conquistou o Nobel da Paz em 2006. 
Foi ele o autor do primeiro projeto 
piloto de concessão de microcrédito 
para pessoas pobres, que desembo-
cou na fundação do banco Grameen, 
com sede em Dhaka (Bangladesh). 
Hoje, 23 empresas compõem o Gru-
po empresarial Grameen. O objetivo 
do economista bengalês é elevar os 
miseráveis da sua condição de penú-
ria para o status de empreendedores: 
ele é taxativamente contrário ao as-
sistencialismo. Graças a esse pionei-
rismo, até hoje mais de 100 milhões 
de pobres, no mundo inteiro, torna-
ram-se empreendedores.

O banqueiro dos pobres 
- A vida, visão e atuação 
de Muhammad Yunus
Peter Spiegel (Cidade Nova, São 
Paulo, 2010)

Mundo em Transe: do aque-
cimento global ao ecode-
senvolvimento
José Eli da Veiga (Autores Associados, 
São Paulo, 2009)

Em seu livro, o economista 
José Eli da Veiga, que é professor 
da Faculdade de Economia, Admi-
nistração e Contabilidade da Uni-
versidade de São Paulo (FEA-USP), 
afirma que “o PIB não foi inventado 
para medir progresso, bem-estar 
ou qualidade de vida, mas tão so-
mente para medir, de forma muito 
grosseira, o crescimento da produ-
ção mercantil”. Subverter a atual 
ordem das coisas, superando esse 
modelo de produção e consumo 
que se consolidou ao longo dos 
últimos dois séculos, desde a Re-
volução Industrial, é o grande de-
safio deste século. Segundo Veiga, 
a única alternativa para as nações 
é adotar o rumo do ecodesenvol-
vimento, centrado na qualidade 
de vida de cada cidadão e com um 
nível de uso dos ecossistemas que 
não exceda a capacidade regene-
rativa e assimiladora de rejeição do 
ambiente natural.

“Se tivéssemos acreditado que 
a pobreza é inaceitável (...), teríamos 
desenvolvido instituições e proce-
dimentos políticos adequados para 
criarmos um mundo livre da pobreza. 
Queríamos ir à lua – e conseguimos. 
Queríamos nos comunicar uns com 
os outros por meios mais rápidos – e 
desenvolvemos a tecnologia da comu-

nicação correspondente. O que querí-
amos alcançar, alcançamos. Se não al-
cançarmos algo, então, minha primeira 
suspeita recai sobre a firmeza de nosso 
propósito em alcançarmos um deter-
minado objetivo. Estou convencido de 
que podemos criar um mundo sem po-
breza se apenas o quisermos. Podemos 
criar um mundo em que não haja uma 

única pessoa que precise ser chamada 
de pobre” - 

Muhammad Yunus, em seu discur-
so de agradecimento ao receber o Prêmio 
Consciência Planetária 1997, em Frankfurt, 
na Alemanha.

http://www.ograo.com.br/
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