
 Nordeste vem crescendo nos últimos anos · Projeto Nacional de Desenvolvimento – a 
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alocação de recursos dos Fundos Setoriais e mais recursos, de mais investimentos. Portanto, a 
composição de fundo financeiro administrado e PEC 87/2015 proposta pelo governo representa 
operacionalizado pelo Basa/Banco do um retrocesso na política de desenvolvimento 
Nordeste, regulamentação do artigo 192 da regional, na medida em que reduz em 30% as 
Constituição Federal e fim da transferência das transferências de recursos para os Fundos 
poupanças do Nordeste para o Sudeste, e constitucionais (FCO, FNO e FNE).  Necessária se 
reestruturação do DNOCS, da CODEVASF, da faz, e mais do que nunca, ampla mobilização dos 
SUDENE e da CHESF. agentes políticos no sentido de convencer o 

governo e o parlamento do equívoco da edição da 
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ampliação da democracia, o que implica 
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reforma política democrática que assegure a 

os segmentos populares e com as entidades de 
pluralidade de opiniões, reforma tributária que 

trabalhadores, garantindo-se significativa 
taxe os mais ricos e as grandes fortunas, 

importância na definição das políticas públicas e 
reforma agrária que assegure terra aos 

na atuação do Estado nacional. A interlocução no 
trabalhadores rurais, democratização dos 

Congresso Nacional e nas demais casas 
meios de comunicação, educação e saúde de 

legislativas tem que ser uma etapa estratégica de 
qualidade em todos os níveis. 

luta que paute um Brasil melhor, a partir da 
ausculta das ruas, e projete resultados ·  Valorização dos Trabalhadores - Na luta pelo 
concretos, aderentes à lógica dos trabalhadores e desenvolvimento do país e pelo fim das 
dos que mais precisam da ação político- desigualdades regionais é necessário ter como 
institucional. premissa a valorização dos trabalhadores, a 

defesa e ampliação dos direitos destes, com 
Assim, considerando a necessidade da ação melhores condições de trabalho, saúde e 

firme do Estado Nacional em relação à questão aposentadoria digna.
regional e ao recorte regional, os participantes 
do Seminário “Nordeste, sem ele não há solução  Brasília, 18 de agosto de 2015
para o Brasil”, realizado em Brasília no dia 
18/08/2015, como fruto dos debates ocorridos no 
evento, e preocupados, pela necessidade de 
políticas positivas que a realidade exige, cobram 
do Governo Federal e dos parlamentares no 
Congresso Nacional:
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