
Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil

A AFBNB esteve em Brasília/DF nos dias 21 
e 22 de agosto, onde realizou a 52ª Reu-
nião do Conselho de Representantes da 
Associação e, na Câmara Federal, onde 

ocorreu o Seminário “Desenvolvimento Regional, 

Prioridade Nacional”. Os dois eventos foram marca-
dos por bons debates, palestras e informações im-
portantes sobre o BNB e o atual cenário de ataques 
aos trabalhadores e às demais instituições públicas. 

        

Palestras e debates levaram reflexões e 
dados relevantes sobre a atual conjun-

tura de ataques aos bancos públicos
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Momento de pautar as questões fun-
cionais e cobrar do Banco o 
atendimento das demandas
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52ª RCR NA CÂMARA ENTREVISTA 

Confira entrevista com Augusto 
Vasconcelos e Atenágoras Duarte, 

palestrantes do Seminário Desenvolvi-
mento Regional, prioridade nacional                          

Informativo
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Setembro/2017

52ª Reunião do Conselho de Representantes da AFBNB

“Desenvolvimento Regional,
Prioridade Nacional”
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Expediente

Desenvolvimento Regional
no centro dos debates

Auditório cheio nos 
dois dias do encon-
tro; questionamen-
tos,  debates e diver-

sas ideias sobre como traba-
lhar para fortalecer os  bancos 
públicos por uma política de 
desenvolvimento regional, en-
quanto projeto de país. 

Os dias 21 e 22 de  agosto - 
que marcaram a realização da 
52ª Reunião do Conselho de 
Representantes da AFBNB e do 
Seminário “Desenvolvimento 
Regional, Prioridade Nacional“  
- significaram a oportunidade 
de aprofundamento dos temas 
que já vêm sendo articulados 
pela AFBNB durante suas agen-
das institucionais em Brasília e 
espaço também para que as 
pautas dos trabalhadores do 
Banco pudessem ser ouvidas.

Dois anos depois de realizar 
evento de similar importância na 
Capital Federal, a Associação 
consolidou seus esforços na 
luta contra os atuais ataques 
perpetrados pelo Governo e 
reiterou mais uma vez a luta 
em defesa do BNB e da Região. 

O evento chamou a atenção 
ainda para as estratégias que 
devem ser adotadas pelos tra-
balhadores de todos os órgãos 
sob ameaça para que possam 
barrar o processo de desmonte 
em curso.

Contando com palestras, 
painéis sobre conjuntura e reu-
niões em grupo, o Seminário 
e a RCR foram considerados 
bastante positivos pelos par-
ticipantes, seja do ponto de 
vista da organização, dos te-
mas abordados e do conteúdo 
construído. 

Neste Nossa Voz, você pode-
rá acompanhar com detalhes 
os principais momentos, de-
poimentos de representantes 
e entrevista feita com os dois 
expositores do seminário “De-
senvolvimento Regional,  Prio-
ridade Nacional”, Augusto Vas-
concelos e Atenágoras Duarte, 
além de imagens dos dois dias 
que já ficam para a história dos 
31 anos de luta da Associação.

  
Boa leitura!

WWW.AFBNB.COM.BR/CADASTRO.PHP
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Demandas dos trabalhadores em destaque

O primeiro dia da RCR foi dedicado ao debate so-
bre conjuntura externa e as repercussões que causam 
internamente no Banco. O momento foi conduzido 
pelos diretores da Associação José Frota de Medeiros, 
Waldenir Sidney Britto e Henrique Eduardo Barroso, os 
quais inicialmente discorreram sobre o tema e depois 
fizeram considerações a partir dos debates e observa-
ções dos participantes em plenário.

No entendimento da AFBNB, o processo de rees-
truturação pelo qual passam as agências do BNB está 
sintonizado com o desmonte dos bancos públicos ar-
quitetado e já posto em prática pelo Governo Federal. 
Medidas como fechamento de agências, redução de 
quadros, programas de incentivo ao desligamento e 
terceirizações vêm sendo praticadas em todas as ins-
tituições públicas. No caso do BNB a situação é mais 
delicada. Isso porque sua principal fonte - o FNE - vem 
sendo atacado em várias frentes, colocando em risco a 
sustentabilidade do próprio Banco.

Medeiros citou a falta de legitimidade do atual gover-
no, a crise da democracia e desconstruiu alguns mitos e 
falácias que têm sido usadas como justificativas para os 
desmandos do Governo, como afirmações de que estaria 
havendo recuperação da economia, queda nas taxas de 
juros e o aumento do PIB. “Esses mitos devem ser denun-
ciados”, afirmou, criticando os meios de comunicação 
por esconderem ou deturparem a realidade. Ele reforçou 
que todos devem ir à luta em defesa da Constituição, da 
democracia e das reformas fundamentais, como a agrá-
ria e a tributária.

Para Waldenir Britto, “o que houve no Brasil está li-
gado à reestruturação do capitalismo no mundo. O que 
querem é que o Brasil volte a ser um mero fornecedor”. 
Ele comparou a gestão dos governos do PT com as de-
mais, alertando para a importância de se reconhecer os 
avanços e os problemas da gestão, tendo clareza de que 
houve diferenças importantes no acesso a políticas pú-
blicas e para que não se caia no discurso de que “todos 
são iguais”.

Henrique, por sua vez, citou os problemas atuais en-
frentados pelos trabalhadores bancários de todas as ins-
tituições, como reestruturação, fechamento de agências 
e atendimento virtual/remoto. Citou as vendas e con-
cessões de empresas públicas e o uso do dinheiro para 
pagar juros da dívida pública, beneficiando fundos de 
investimento e banqueiros. Ele destacou a importância 
de se pensar em saída para além das eleições e, mesmo 
nas eleições, pensar em novas opções e novas atitudes, 
como apoiar campanhas que não recebam dinheiro de 
empresas, sempre fortalecendo a participação na base, 
como os representantes da AFBNB, da CIPA, dos delega-
dos sindicais etc.

Abertura

A mesa de abertura da 52ª RCR foi formada por: Rita 
Josina Feitosa da Silva (diretora-presidente da AFBNB), 
Fábio Giraldes (gerente do Ambiente de Representação 
e Assessoria Político-Institucional do BNB, representando 
a presidência do Banco), Ocione Marques (presidente da 
Camed), Alan Sousa (representante eleito dos funcioná-
rios no Conselho de Administração/Caref ), Edson Ferreira 
Gonçalves (diretor regional da Cooperforte) e Jacy Afon-
so (FETEC Centro Norte).

Rita Josina falou da luta de 31 anos da AFBNB e de 
características que marcam a gestão da Associação, como a luta, a autonomia e o diálogo - independente do 
segmento (base, banco, parlamento, sociedade civil). Falou do cenário preocupante em âmbito nacional e que 
repercute internamente no BNB - citando a reestruturação, o endividamento dos trabalhadores, a falta de trans-
parência  - e da necessidade do envolvimento de todos para que se reafirme o BNB que todos querem, como um 
Banco de Desenvolvimento. “A AFBNB somos todos nós que acreditamos e temos um sonho de um Nordeste 
melhor, de um BNB forte e de trabalhadores valorizados”.
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52ª RCR em imagens

Mesa DiretoraAbertura Painel sobre conjuntura

Plenária Grupo Regional MG/extraregionais

Grupo Regional BA/SE

Reunião Técnicos de Campo

Grupo Regional CE/RN Grupo Regional  PI/MA

Técnicos de Campo discutem questões específicas
Durante a RCR, os técnicos de campo se reuniram, sob a coordena-

ção do diretor regional da AFBNB, Edilson dos Santos (Mamão). Na pauta, 
assuntos pertinentes à área técnica como melhoria de processos, apre-
sentação dos laudos e estratégias de interlocução com o BNB visando o 
atendimento das reivindicações feitas por ocasião do VI Encontro dos 
Técnicos de Campo (realizado em maio de 2016, em Recife/PE), entre-
gues por meio de relatório à diretoria do Banco, mas sem resposta até o 
momento. Na oportunidade os presentes ratificaram o papel da AFBNB 
em continuar a interlocução com o Banco na perspectiva de cobrar os 
encaminhamentos.

Conselheiros da Capef/Camed Suenize Limaverde - Ouvidora CAMED Gildomar Marinho - Política Cultural
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Seminário “Desenvolvimento Regional, Prioridade 
Nacional” é realizado na Câmara dos Deputados

Levar ao centro das dis-
cussões e  à agenda política 
nacional a pauta do desen-
volvimento regional e a im-
portância do fortalecimento 
dos órgãos públicos, sobre-
tudo os que atuam nessa 
área. Foi com esse objetivo 
que a AFBNB se dedicou ao 
longo do primeiro semes-
tre, em uma articulação com 
as Comissões de Legislação 
Participativa (CLP) e de Inte-
gração Nacional, Desenvol-
vimento Regional e da Amazônia 
(CINDRA) da Câmara Federal para 
a realização do Seminário “Desen-
volvimento Regional, prioridade 
nacional”, ocorrido no segundo dia 
da RCR, no Auditório Nereu Ramos, 
em Brasília/DF.

O seminário deu continuidade 
aos debates ocorridos em 2015, na 
48ª RCR, quando a AFBNB realizou, 
também em Brasília, o seminário 
“Nordeste, sem ele não há solução 
para o Brasil”. 

O evento contou com a presença 
de 11 deputados - dep. Chico Lopes 
(PCdoB/CE), Valadares Filho (PSB/
SE), Júlio César (PSD/PI), Daniel Al-
meida (PCdoB/BA), Érika Kokay (PT/
DF), Zé Augusto (PMDB/RJ), Luciana 
Santos (PCdoB-PE), Assis Carvalho 
(PT/PI), Waldenor Pereira (PT/BA), 
Zé Carlos (PT/MA), Glauber Braga 
(PSOL/RJ) - assessorias parlamenta-
res e representantes de movimen-
tos sociais e sindicais. Em todas as 
intervenções foi feita a crítica acer-
ca do sucateamento dos órgãos pú-
blicos e reiterada a necessidade do 
reconhecimento das diversidades 
regionais para que o país avance 
em termos sociais e econômicos. 

ABERTURA - A mesa de abertura 
contou com as presenças dos depu-
tados federais Chico Lopes, Valada-
res Filho e Júlio César; da Diretora-
-Presidente da AFBNB, Rita Josina; 

dos representantes do BNB Luis 
Esteves e Fábio Giraldes, e do Di-
retor do Departamento de Gestão 
de Programas de Desenvolvimento 
Regional do Ministério da Integra-
ção Nacional, Wilfrido Tiradentes.

PAINÉIS - O primeiro painel do se-
minário, “Estado Mínimo x Políticas 
Públicas de Desenvolvimento Re-
gional” , foi presidido pelo dep. fe-
deral Chico Lopes, vice-presidente 
da CLP, e  debatido pelo doutor em 
economia e Professor Adjunto da 
Universidade Federal de Pernam-
buco, Atenágoras Duarte, com a 
participação dos diretores da Asso-
ciação Rita Josina e Waldenir Britto 
e do economista-chefe do BNB, Luís 
Esteves (representando a presidên-
cia do Banco). 

Atenágoras alertou para a im-
portância de se analisar criticamen-
te ideias como a de Estado míni-
mo. Ele afirmou que, mesmo em 
países liberais, o Estado aumenta 
sua presença em termos de gastos 
públicos - diferente do Brasil que 
congelou os  investimentos por 20 
anos. “Os Estados são para todos, 
na proporção da força de cada um”, 
disse, enfatizando que o Estado só é 
mínimo para os pobres. 

O segundo painel, “Estratégias 
de lutas das organizações de apoio 
ao Desenvolvimento Regional”, foi 
presidido pelo dep. Valadares Filho, 

presidente da CINDRA, e 
debatido pelo presidente 
do Sindicato dos Bancários 
da Bahia e professor univer-
sitário, Augusto Vasconce-
los, com a participação dos 
diretores da AFBNB, Rita Josi-
na e Henrique Moreira e do 
presidente da Federação 
Nacional das Associações 
do Pessoal da Caixa Econô-
mica Federal (FENAE), Jair 
Pedro Ferreira. 

Augusto falou dos en-
traves ao desenvolvimento regional 
e sobre as estratégias de enfrenta-
mento aos ataques contra a classe 
trabalhadora. Ele defendeu a “peda-
gogia do desejo”, com a conquista 
de novas pessoas - sobretudo os 
mais jovens -  para as lutas sociais. 

ENCAMINHAMENTOS - Motivado 
pelo debate e depoimentos dos 
representantes, o deputado Valada-
res Filho comprometeu-se em rea-
lizar uma audiência pública com as 
gestões dos bancos públicos para 
ouvir explicações acerca do fecha-
mento de tantas agências e outras 
questões colocadas no Seminário. 
O requerimento para a audiência 
foi protocolado pelo referido depu-
tado e pela dep. Érika Kokay, com 
data para realização em 5 de outu-
bro. A AFBNB foi convidada a parti-
cipar. 

CARTA DE BRASÍLIA - Ao final do 
seminário, foi aprovada a Carta de 
Brasília - documento que reforça o 
posicionamento dos trabalhado-
res do BNB diante do atual cenário 
nacional, contra os desmontes dos 
bancos públicos e pelo fortaleci-
mento do BNB. A Carta de Brasília 
foi encaminhada a todos os parla-
mentares.
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“Participei pela primeira vez da RCR e fiquei muito impressionada com o teor da 
reunião, com o quanto ela é importante. Eu não tinha noção dos temas que eram 
tratados aqui, de como a gente precisa estar engajado nessa luta que a AFBNB está 
desenvolvendo em defesa de nossa instituição, em defesa da importância que essa 
instituição tem para a nossa região e para todo o Brasil. Eu saio daqui uma outra 
pessoa e com uma outra visão de mundo, de banco e da importância que tem de vir 
a um evento como esse e depois repassar o que a gente aprendeu aqui. Agradeço a 
oportunidade de estar aqui, de ouvir todas as pessoas, de enriquecer meu conheci-
mento. Aprendi muito.”    Adriana França (Participante de Timon/MA)

Voz de representante

“Quero parabenizar a organização do evento. Essa é a terceira RCR que eu participo e 
realmente o momento que o País vive, tanto econômico quanto político, talvez tenham 
sido decisivos para que esse evento se tornasse ainda mais importante com a escolha 
do local. Os debates foram super importantes, trataram de temas relevantes para o País, 
para a região, para o Banco. O momento não poderia ser melhor para discutir esses te-
mas. Que a AFBNB continue com esse propósito de pensamento macro, na região, nos 
funcionários e no nosso BNB.”  Victor Luis Almeida (Representante de Teresina-Dirceu/PI)

“Todos os encontros de representantes da AFBNB são muito valiosos, mas estar em 
Brasília teve um sabor especial por conta do momento político que estamos vivendo. Po-
der dicustir todas as ameaças pelas quais os trabalhadores estão passando, reunidos em 
Brasília, favoreceu para que percebêssemos o quanto nós somos fortes e o quanto preci-
samos nos unir ainda mais para diminuir as ações desse governo contra nós. Somos, sim, 
capazes de fazer um Banco mais forte e sobreviver a essas tempestades.”  Aylla Roberta 
(Representante de Açailândia/MA)

A diversidade de representantes é uma das riquezas das RCRs: pessoas de diferentes estados, que ocupam di-
ferentes cargos e funções; gente que trabalha nas capitais e gente que trabalha em unidades longe dos grandes 
centros; alguns, participantes de longas datas e outros novatos - seja representante, seja convidado - na militância 
da AFBNB. Por isso a avaliação de cada um é tão importante. 

“No momento em que a atual conjuntura política vem promovendo ataques às 
instituições públicas e aos trabalhadores, encaminhando um verdadeiro desmonte do 
Estado e precarizando as relações de trabalho, a AFBNB vem mais uma vez promover 
uma boa ação em defesa do Banco do Nordeste e de seus funcionários, reforçando a 
importância dessa instituição e de seus trabalhadores para a região.”  
Valéria Silva (Participante de Pacajus/CE)

“Eu considerei a 52ª Reunião do Conselho de Representantes da AFBNB em Brasília 
da maior importância, pela defesa do desenvolvimento regional e a forte mobilização 
contra a retirada de recursos constitucionais”.      

                        Arnaldo Araújo (Aposentado/RN) 
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“Em minha opinião a 52ª RCR foi um excelente evento não apenas pela bri-
lhante organização da AFBNB, mas também porque aconteceu em um momento 
oportuno para o nosso país. O que temos presenciado são diversos ataques às ins-
tituições públicas, em especial às universidades, às instituições de fomento e aos 
bancos públicos. Entre eles podemos destacar a importância do Banco do Nor-
deste, que é o principal agente de desenvolvimento da região.  O evento também 
ressaltou a necessidade da classe trabalhadora em se unir contra esse governo 
golpista, opressor e preconceituoso que defende apenas os direitos dos grandes 
empresários.”  Idamar Oliveira (Representante de Propriá/SE)

“Gostaria de parabenizar a Associação pela excelente reunião que ocorreu em 
Brasília/DF nos dias 21 e 22 de agosto. Mais uma vez organizou debates sobre te-
mas atuais e muito interessantes. Além disso, esses encontros nos permitem trocar 
experiências com os representantes de outras agências. Parabéns à AFBNB que 
sempre está lutando pelos direitos dos funcionários do Banco do Nordeste, pelo 
próprio Banco e pelo Nordeste”. Jamara Fernandes (Representante de Guanambi/BA) 

“Além das outras RCRs, nesta 52ª observamos o papel fundamental da AFBNB, 
visando empreender ações para coibir a MP 785/2017 que prevê o fatiamento 
de recursos, principalmente do FNE, para financiar o FIES, por exemplo. Entende-
mos que esses interesses políticos se resumem na exploração e sacrifício cada vez 
maior da população nordestina, quando essas quadrilhas de corruptos preten-
dem se apropriar cada vez mais de recursos para desvios, caracterizando o objeto 
da corrupção. Sem sombra de dúvida, as ações desempenhadas pela AFBNB de-
vem ser intensificadas incessantemente na busca de aliados com vistas ao forta-
lecimento e defesa do BNB e da região Nordeste. A AFBNB está no caminho certo 
e nós, representantes, unidos e fortalecidos cada vez mais nessa missão. Sucesso 
requer atitude, a AFBNB defende essa ideia”.                                                     
Eremito Estevam ( Representante de Montes Claros/MG)

O relatório completo da 52ª RCR está disponível no site da AFBNB (www.afbnb.com.br, seção Publicações/
Documentos). Além das discussões ocorridas durante o encontro, sobretudo em decorrência dos debates em 
plenária com ampla participação dos representantes, o documento contém um conjunto de resoluções as 
quais nortearão a linha da ação da AFBNB e serão agregadas às demais iniciativas já em andamento, bem como 
às deliberações de eventos anteriores que ainda não foram realizadas. O documento será encaminhado à dire-
ção do BNB e das entidades coligadas (Camed e Capef ), assim como aos sindicatos da base do BNB.  

Na seção Jornal do site da AFBNB é possível conferir depoimentos dos parlamentares participantes em 
relação ao evento. Já para assistir todos os vídeos com as palestras e intervenções feitas durante o seminário, 
basta acessar os  links http://bit.ly/2eZI4nb (para os debates da manhã) e http://bit.ly/2x7Qlzo (para os debates 
da tarde).

Cobertura completa
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ENTREVISTA

Novas estratégias de luta em debate
Em palestra proferida durante o painel “Estratégias de lutas das organi-

zações de apoio ao Desenvolvimento Regional”, do Seminário “Desenvolvi-
mento Regional, Prioridade Nacional”, o presidente do Sindicato dos Ban-
cários da Bahia, Augusto Vasconcelos, discorreu sobre o atual cenário de 
ataques às instituições públicas e as novas estratégias de luta. Na entrevista 
concedida ao NOSSA VOZ, Augusto reitera ainda o que chama de “bigorna 
da economia nacional” e tece críticas às atuais estratégias econômicas im-
plementadas pelo Governo. A íntegra da entrevista está no site da AFBNB 
- www.afbnb.com.br

Nossa Voz - Você citou países como 
Malásia, Taiwan e outros que através 
de um plano regional conseguiram 
promover transformações econômicas. 
O Brasil também tem esse potencial?  
Augusto Vasconcelos – Todos os países 
de industrialização tardia tiveram um 
papel predominante do Estado nacional, 
seja na concessão e na oferta de crédito, 
seja na indução do desenvolvimento. É 
ilusão achar que o mercado sozinho, sem 
qualquer espécie de indução por parte 
do Estado, irá promover mecanismos de 
fortalecimento ao desenvolvimento e à 
industrialização. Por isso, eu considero 
fundamental que tenhamos estruturas 
públicas como o Banco do Nordeste, a 
Caixa, o Banco do Brasil, o BNDES, o Banco 
da Amazônia para fomentar o crescimen-
to econômico, atuar de maneira anticícli-
ca no momento da crise econômica,  au-
mentando a oferta de crédito exatamente 
na contramão do que quer o mercado, 
justamente para diminuir o impacto des-
sas crises. E evidente que os BRICS dão um 
grande exemplo pra nós. Todos os países 
- Rússia, Índia, China e África do Sul - ti-
veram papel preponderante dos bancos 
públicos. Não é à toa que os neoliberais, 
aqueles que defendem a tese do “deus-
-mercado” atacam sistematicamente as 
estruturas públicas, porque elas são mui-
tas vezes inimigas do mercado financeiro 
na medida em que vão na contramão dos 
interesses deles. Por isso, agora eles estão 
atacando o BNB, a Caixa, o Banco do Brasil, 
o BNDES e a gente precisa resistir.
Nossa Voz - Segundo sua fala o Brasil 
possui uma “bigorna” na economia. 
Quais seriam esses entraves?
Augusto Vasconcelos – O Brasil está 
amaldiçoado por um tripé macroeconô-
mico perverso instituído por uma lógi-
ca que visa tirar dinheiro da maioria do 
povo, através dos tributos, e transferir 

esse dinheiro para bancos que controlam 
a dívida pública. Esse mecanismo é fei-
to através desse tripé que é defendido o 
tempo inteiro por grandes emissoras de 
TV. O tripé macroeconômico perverso se 
constitui de uma política cambial pouco 
competitiva, onde a nossa moeda acaba 
se valorizando muito em frente ao dólar, 
fazendo com que o 
nosso produto fique 
muito caro para ex-
portação. O segundo 
aspecto é uma polí-
tica fiscal de “ajuste 
a qualquer custo”, só 
que esse ajuste não 
corta da principal 
sangria do orçamen-
to público, que são 
os juros da dívida. Engraçado que eles 
aprovaram agora a Emenda 95 que, na 
prática, retira dinheiro dos investimen-
tos sociais pra sobrar dinheiro pra pagar 
as contas com os Bancos. Então não tem 
economia nenhuma; é mentira o ajuste 
que estão fazendo. O que eles querem 
fazer com a reforma da previdência, com 
o congelamento de investimentos sociais 
é simplesmente diminuir os custos do Es-
tado para sobrar dinheiro para o mercado 
financeiro. E o terceiro aspecto do tripé 
é uma tentativa de reduzir uma inflação 
através da taxa de juros. Isso é um absur-
do, porque eles querem reduzir a inflação 
diminuindo o consumo, diminuindo o cré-
dito, então aumenta a taxa de juros para a 
população não ter mais acesso ao crédito 
e consequentemente diminuir o consu-
mo dos produtos e diminuir a inflação. 
Isso é de uma tremenda estupidez. Isso é 
uma visão primária da economia. Você vai 
destruir a economia pra não ter inflação. O 
combate à inflação pode ser feito de ou-
tras maneiras. Veja que boa parte da infla-
ção brasileira é de preços administrados, 

preços do próprio Estado. A inflação tam-
bém tem a ver com o custo da produção 
brasileira: custo de logística, custo de uma 
carga tributária que é regressiva, então 
ela atinge quem está produzindo e con-
sumindo. Você tem que mudar a carga tri-
butária brasileira para atingir altas rendas 
e taxar altos lucros e não taxar o produto 

que está sendo fabrica-
do, nem taxar os em-
pregos, como acontece 
hoje. Por isso, a gente 
acha que existem alter-
nativas melhores para 
combater a inflação do 
que essa estupidez que 
é usar a taxa de juros 
pra diminuir consumo 
e consequentemente 

diminuir a demanda por produtos e assim 
derrubar a inflação. Isso sabota a econo-
mia brasileira.
Nossa Voz - Como você avalia essa re-
estruturação do BNB, inclusive com a 
redução de agências?
Augusto Vasconcelos –Essa reestrutura-
ção é parte da estratégia de desmonte dos 
bancos públicos. Já foi iniciada no Banco 
do Brasil e na Caixa Econômica, chega 
agora no BNB, implicando em fechamen-
to de agência, diminuição de comissiona-
mento, prejudicando a carreira dos fun-
cionários, mas prejudicando, sobretudo, a 
população que depende dos serviços do 
BNB, que realiza atividades fundamentais 
que bancos privados não querem realizar 
por causa do risco que estas atividades 
geram. O BNB é um banco de desenvol-
vimento e de fomento à agricultura e in-
dústria de modo que se você sabotar um 
Banco como esse você está sabotando o 
Nordeste e, consequentemente, sabotan-
do o Brasil. Lutar contra a reestruturação é 
um desafio nosso.

Sabotar o BNB é 
sabotar o Nordeste e, 
consequentemente, 
o Brasil. Lutar contra 
a reestruturação é 

um desafio nosso.
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Atenágoras Duarte conhece bem as políticas de desenvolvimento 
regional (ou os impactos da ausência delas). Ex-funcionário do BNB e 
atualmente professor universitário, o doutor em Economia proferiu pa-
lestra no painel “Estado Mínimo x Políticas Públicas de Desenvolvimento 
Regional”, durante o Seminário “Desenvolvimento Regional, Prioridade 
Nacional” e conversou com o NOSSA VOZ sobre crise, Estado Mínimo e 
perspectivas de futuro. A íntegra da entrevista está no site da Associa-
ção - www.afbnb.com.br. Confira:

Nossa Voz - Estamos vivendo um 
momento muito complicado em 
que crises são geradas e são usa-
das como justificativa para ideias 
como o Estado mínimo, com re-
dução de investimento, cortes em 
programas sociais. O Estado míni-
mo é a saída para alguma coisa? 
Atenágoras Duarte – A resposta tem 
que ser a seguinte: pra quem? Porque 
se você for ver para o capital financei-
ro, para as grandes empresas está tudo 
muito bem. Teve um economista con-
servador (não era nem de esquerda!) 
dizendo que o Brasil está sendo man-
tido na crise pra justificar a reforma da 
previdência, porque a reforma da pre-
vidência vai ser um mega negócio para 
os grandes bancos e para as grandes 
empresas - qualquer que seja o setor 
delas, comunicação, industrial, agríco-
la - que tenha dinheiro pra investir no 
mercado financeiro, porque são mais 
de 200 milhões de negócios, com o fim 
efetivo da previdência. O que se coloca 
é que a crise é seletiva, crise para quem? 
Para os grandes bancos está tudo muito 
bem. Agora eles estão querendo apro-
veitar esse momento, que é a maior crise 
econômica da história - maior que a de 
1930, maior que a de 1980, se você con-
siderar 5 anos em termos de tamanho de 
PIB - para fazer uma grande regressão de 
direitos dos trabalhadores. Para quem 
depende de mercado interno isso vai 
acabar gerando sequelas: menos renda, 
menos consumo, menos negócios. Mas, 
estamos falando de uma cúpula de capi-
tal que está muito internacionalizada e 
está muito satisfeita em fazer negócios 
com o estrangeiro e ganhar dinheiro do 
Estado via juros, isso atendido, o negó-

cio é administrar para que a revolta não 
ameace os privilégios.
Nossa Voz - Você falou que quando a 
gente fala em política de desenvolvi-
mento, seja ela qual for, é uma disputa 
ideológica, uma disputa de conceito, 
e essa disputa recai no Estado. Mas, o 
Estado, que é quem elabora a política, 
tem de um lado o dono de capital e do 
outro o povo. Como equilibrar esses 
interesses ou fazer com que a balança 
penda para o lado da maioria?
Atenágoras Duarte – O problema é que 
esse modelo não tem como equilibrar, 
porque existe uma 
hierarquia de inte-
resses. Por exem-
plo, o grande ca-
pital define a po-
lítica econômica 
e as outras ações 
sociais tentam de-
finir políticas me-
nores em termos 
de impactos, mas 
que são depen-
dentes da política 
econômica. Então, por exemplo, você 
faz uma política de assentamentos, mas 
o assentado vai ter que produzir dentro 
de um mercado em retrocesso, sem cré-
dito para produzir, sem conhecimento 
técnico. Há o que eu chamo de políticas 
explícitas e políticas implícitas. A política 
macroeconômica é implicitamente uma 
política industrial, uma política regional, 
uma política social. Por exemplo, tive-
mos em uma parte do governo Lula uma 
melhora da situação do Nordeste. Teve 
impactos de políticas setoriais localiza-
das? Teve, mas teve um grande aumento 
real do salário mínimo, porque esse au-

mento impacta mais na região Nordes-
te do que no resto do país. Do mesmo 
modo quando em 1988 foi aprovada a 
aposentadoria rural, o interior do Nor-
deste foi fortemente beneficiado. Tem 
espaços no interior que são sustentados 
pela renda dos aposentados e isso vai se 
perder com o fim da previdência. O fato 
é que as principais políticas estão com a 
classe dominante e isso é por definição; 
ela é dominante porque controla essas 
políticas. Existem momentos históricos 
em que o conflito é menor; existem mo-
mentos históricos em que elas podem 

abrir concessões; 
mas existem mo-
mentos em que 
eles não querem 
abrir essas conces-
sões. Estão apro-
veitando a crise 
mundial para fazer 
um grande retro-
cesso de direitos e 
nesse marco, nes-
se modelo de Esta-
do, a lógica vai ser 

essa. Agora, com gente nas ruas, você 
tem um contrabalanço de influência 
política, você pode atenuar o prejuízo e 
construir uma alternativa mais adiante. 
Veja que nós estamos mobilizados. Di-
zem que o povo está parado, mas não 
está.  Você pega a lista de manifestações, 
greve geral, ocupações de escolas, de 
universidade que foram feitas nos úl-
timos dois anos; a população não está 
parada, mas a população cansa. O povo 
não está parado, mas não está tendo a 
capacidade de organização para fazer 
repercutir suas ações no momento.

ENTREVISTA

“A reforma da previdência vai ser um mega 
negócio para as grandes empresas”

A crise é seletiva. 
Estão querendo apro-
veitar esse momento 

para fazer uma 
grande regressão 

de direitos dos 
trabalhadores.
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OPINIÃO
Acreditar, organizar e agir

Imaginar dias melhores é algo 
que nos agrada e que nos move. 
Lutar para que isso se concretize 
deve ser a nossa meta de vida e vai 
além do que se possa imaginar. 

       Na história dos trabalhadores, 
tudo o que podemos chamar  de 
conquista adveio de muito esfor-
ço, organização e lutas coletivas. É 
como diz o ditado, “uma andorinha 
só não faz verão”.  E mesmo essas 
conquistas, se não estivermos em 
constante atenção e mobilização, 
podem ser retiradas. Temos consci-

ência de que não podemos retroceder e somos conhecedores 
de que ainda há muito o que se buscar. Isso não é tarefa fácil, 
daí a necessidade e a importância dos espaços de discussão, 
planejamento de estratégias e ação.

      As reuniões do Conselho de Representantes da AFBNB 
são uma grande oportunidade nesse sentido: temários, instru-
mentos, dispositivos, organismos e plenárias que congregam 
trabalhadores em prol de uma causa e da luta. Tudo feito de 
forma democrática, transparente e dialogada.

     Especificamente essa 52ª edição foi gestada a partir de 
um plano de ação da Associação com o propósito de tratar as 
demandas específicas dos trabalhadores do BNB no contexto 
dos debates sobre a conjuntura, no sentido de levar para Brasí-
lia a nossa voz de indignação com a realidade política, com os 
desmandos, contra o desmonte das instituições públicas e em 
defesa dos trabalhadores. 

    Realizar o evento no Congresso Nacional, em parce-
ria com a Comissão de Legislação Participativa (CLP) e a Co-
missão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional 
e da Amazônia (CINDRA) - importantes comissões que dia-
logam com as nossas demandas - e com a participaçāo de 
diversos movimentos da sociedade civil, sinaliza a inserção 
da AFBNB na construção de uma pauta nacional, contem-
plando as questões regionais. Essa é uma das estratégias uti-
lizadas pela Associação com esse objetivo; agendas institu-
cionais em Brasília, produção de conhecimento, articulação 
permanente junto ao Parlamento são atividades cotidianas 
a fim de colocar as demandas regionais na pauta nacional. 
 Passado o evento, os passos seguintes são a divulgação 
e o chamado ao que defendemos na Carta de Brasília: a adesão 
ao movimento por um Nordeste melhor e o engajamento nessa 
luta da AFBNB, que é uma luta de todos. Mais do que nunca, é 
hora de sair do individual para o coletivo, ser solidário, abraçar 
a causa e defender o que é nosso!

* Rita é diretora-presidente da AFBNB

* Por Rita Josina Feitosa da Silva


