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 Em defesa do BNB, do FNE e do semiárido 
AFBNB reafirma: compartilhamento de recursos é 

inconstitucional!

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) é 
uma reconhecida instituição de desenvol-
vimento do País, sendo a mais importante 
da Região. O Banco atua de forma dinâmica 
junto a diferentes públicos, além de possuir 
comprovada eficácia e eficiência em sua 
ação creditícia. Em 2018, o Banco aplicou 
mais de R$ 43 bilhões na área em que atua, 
que compreende  todo o Nordeste e a po-
ção norte dos estados de Minas Gerais e Es-
pírito Santo, dos quais R$ 32 bi provenien-
tes de recursos do FNE e o restante com 
recursos no âmbito do microcrédito (urba-
no e rural), o que comprova a importância 
da instituição para a economia e o desen-
volvimento de diversos setores produtivos.  

Entretanto, essa inserção parece não ser 
o bastante para que o Fundo Constitucional tenha o 
devido reconhecimento por parte dos governantes. 
Noticiários recentes dão conta que o governo federal 
prometeu um plano para “socorrer” as finanças dos 
Estados, sendo uma das medidas a concessão de até 
30% dos recursos dos fundos constitucionais, como é 
o caso do FNE, para investimentos em infraestrutura. 

Essa não é a primeira vez que tentam redirecio-
nar recursos dos Fundos Constitucionais – FNE, FNO 
e FCO – para finalidades outras em desacordo com 
o que determina a Constituição Federal, que é con-
tribuir para a redução das desigualdades entre as 
regiões por meio da aplicação dos referidos recursos 
em atividades produtivas. Em 2015, por exemplo, o 
Governo Federal, por meio da PEC 87, tentou redu-
zir os recursos dos Fundos incluindo-os no âmbito 
da Desvinculação das Receitas da União (DRU). Após 
uma decisiva inserção da AFBNB em contraponto a 
essa medida, o artigo foi retirado da PEC. 

Dessa vez, não muito diferente, o contexto da pro-
posta se configura como grave. A ideia de direcionar 
recursos dos Fundos aos Estados é incoerente e vai de 
encontro à própria ação recente do Governo Federal, 
que assinou no último dia 30 de maio o decreto insti-
tuindo a nova Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR). Não é possível pensar uma política 

nacional de desenvolvimento sem instituições regio-
nais fortes! Do contrário, ou é desconhecimento total 
sobre a dinâmica do desenvolvimento, ou tentativa 
de mascarar a realidade, com  a redução do papel das 
instituições públicas, a fragilização das políticas so-
ciais e acordos nada republicanas com impacto direto 
na sociedade e à própria economia do País.

No caso específico do FNE, o Fundo representa 
mais de 50% dos recursos operacionalizados pelo 
BNB. A redução de 30% afetaria em cheio a atuação, 
a capilaridade do Banco e consequentemente a sua 
ação na ponta, no microcrédito, na indústria, na agri-
cultura e nos diversos setores da economia. Segun-
do dados do Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados do Ministério da Economia, de abril de 
2019, as Micros e Pequenas Empresas concentraram 
93 mil postos de trabalho formais, quase três vezes 
mais que o gerado pelas médias e grandes empresas, 
representando 72% do total de empregos gerados no 
país no mesmo mês.

A retirada de recursos dos fundos (FNE, FNO e 
FCO), além de inconstitucional, não é a solução para o 
endividamento dos estados, pois aponta para a redu-
ção da capacidade alavancadora do desenvolvimen-
to, haja vista retirar recursos de atividades produtivas. 
Além disso, a medida aponta para o sucateamento 
e a desidratação dos bancos públicos, sobretudo os 
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de caráter regional, caso do BNB e BASA, que operam 
o FNE e o FNO, respectivamente. Logo, é consequente 
que outras fontes de recursos sejam trabalhadas em 
esforço conjuntos de setores da sociedade, sobretudo 
governantes e parlamentares, na perspectiva de melho-
rar a infraestrutura dos estados.   A saída para a retração 
da economia no semiárido brasileiro é a geração de em-
pregos, fruto em parte substancialmente de incentivo 
às atividades produtivas – financiadas justamente com 
recursos dos fundos constitucionais! 

A AFBNB, mais uma vez, estará na linha de frente 
contra essa medida, já tendo articulado reuniões com 
setores da economia e com outras instâncias. “É impor-

tante a manutenção e o fortalecimento do Banco sem 
retirar dele as condições de executar bem a missão para 
a qual foi criado. Isto passa essencialmente pela manu-
tenção do FNE nos termos que a constituição federal 
estabelece, ou seja, voltado para atividades produtivas 
da Região. Por isso, a mobilização junto ao Parlamento 
e demais segmentos é no sentido de fortalecer o BNB ”, 
afirma a Diretora-Presidente da Associação, Rita Josina. 

 
       Em defesa dos Fundos Constitucionais!

Em defesa do semiárido e suas potencialidades!
Pelo fortalecimento do BNB

AFBNB participa de audiência pública em defesa do BNB em Recife e 
é convidada a integrar GT sobre fortalecimento do BNB

A diretora-presidente da AFBNB, Rita Josina Feitosa 
da Silva, participou na manhã da última terça-feira (25) 
da audiência pública “Importância do Banco do Nordes-
te para o Desenvolvimento Regional”, articulada pelo 
Sindicato dos Bancários de Pernambuco junto à Comis-
são de Agricultura, Pecuária e Política Rural, realizada na 
Assembleia Legislativa de Pernambuco.

A audiência reuniu trabalhadores do Banco, dirigen-
tes sindicais, representantes de movimentos sociais e 
parlamentares com o objetivo de ampliar o debate so-
bre os riscos da fusão/privatização do Banco do Nordes-
te e a necessidade de fortalece-lo enquanto instituição 
de desenvolvimento.

Rita Josina lembrou o protagonismo da AFBNB nas 
lutas em defesa do Banco, desde a criação da Associa-
ção, há 33 anos, sendo a primeira delas a que resultou 
na inclusão do artigo que estabelece a criação e o fun-
cionamento dos fundos constitucionais. A dirigente 
destacou os desafios ao longo desse tempo para que o 
BNB pudesse ser o diferencial na região que ainda sofre 
a histórica ausência de políticas públicas, citando ten-
tativas de compartilhamento de recursos com outros 
operadores. Rita Josina ressaltou na ocasião sua preo-
cupação em torno da flexibilização dos recursos bem 
como a unificação dos fundos constitucionais, como a 
proposta que está sendo ventilada na Resolução n 9 de 
2019, o que enfraqueceria as instituições regionais, no 
caso o BNB e consequentemente o FNE.

Para Rita, concordar com isso é “puxar um lençol que 
já está curto, é cobrir um santo e descobrir outro. Os fun-
dos constitucionais são recursos constituídos para que 
os bancos de desenvolvimento possam operar políticas 

públicas e contribuir para a redução das desigualdades”, 
defende, reiterando a postura da Entidade: “a AFBNB faz 
uma luta muito forte para que o BNB e FNE sejam vis-
tos de forma conjunta, porque não dá pra pensar BNB 
sem FNE. Nossa luta é para que se cumpra a Constitui-
ção, para que o recurso seja aplicado no modelo atual”, 
afirma.

A audiência, presidida pelo deputado estadual Osiel 
Barros, foi encerrada com os seguintes encaminhamen-
tos: constituição de um Grupo de Trabalho para dar 
continuidade a esse debate, formada pelos deputados 
presentes, Sindicato dos Bancários, Federação dos Tra-
balhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares 
de Pernambuco (FETAPE) e pela AFBNB; reunião com a 
Associação Municipalista de PE (AMUPE), com a União 
dos vereadores de PE, com o presidente da ALEPE e com 
o Governador para pedir apoio à pauta da não privati-
zação do BNB e dos demais bancos públicos; realização 
de 3 audiências em PE (no sertão, no agreste e zona da 
mata) buscando articular com os prefeitos ações de for-
talecimento do BNB; articulação com governadores da 
região para a elaboração de uma carta em defesa do 
Banco; organização de um folder informativo para sub-
sidiar outras audiências públicas e articulação em torno 
do fortalecimento do BNB junto aos dos integrantes da 
Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar e 
Desenvolvimento.

A AFBNB firme, com resistência e autonomia!
Gestão Unidade e Luta


