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NossaVoz
54ª REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES

Celebrar a criação 
dos  Fundos Cons-
titucionais de Fi-

nanciamento - que em 
2018 completam 30 anos; 
discutir seus impactos nas 
regiões, com ênfase para 
o FNE e a região Nordeste, 
e formas de aperfeiçoá-lo, 
sem perder de vista o de-
bate sobre a conjuntura dos 
trabalhadores, procurando 
compreender o cenário de 
tantos ataques e retroces-
sos de direitos para a partir 
daí pensar estratégias de 
organização e resistência.  
 Essa foi a tônica da 
54ª Reunião do Conselho de 
Representantes, realizada 
nos dias 14 e 15 de setembro 

 
Painéis
FNE e ataques aos 
direitos trabalhistas 
foram os destaques 
durante o primeiro 
dia

BNB
Presente ao evento,  
o Presidente escutou 
funcionários durante 
a RCR

E mais: 
As impressões de 
quem participou 
pela primeira vez 
da RCR e suas 
experiências no 
evento 

Acompanhe a AFBNB nas 
redes sociais e fique por 
dentro das ações em defesa 
do BNB, da região e dos 
trabalhadores da intituição

na cidade Recife/PE. 
O encontro foi marca-

do pela participação da 
base, por debates e inter-
venções feitas de forma 
democrática e pela rea-
f irmação da necessidade 
urgente de reorganização 
da classe trabalhadora e 
de defesa das instituições 
públicas.

 Nesse Nossa Voz, 
trazemos alguns dos mo-
mentos que marcaram o 
evento, lembrando que 
o relatório completo e as 
palestras estão disponí-
veis em nosso site (www.
afbnb.com.br). 

   FNE 30 anos: Uma conquista da 
sociedade para o Desenvolvimento; 
     Nova Legislação Trabalhista: Or-
ganização e resistência da classe 
trabalhadora” 
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54ª RCR: FNE 30 ANOS 
O desenvolvimento da Região em debate 

O primeiro painel - “FNE 30 
anos: Uma conquista da 
sociedade para o Desen-

volvimento” – foi debatido pelo pre-
sidente do BNB, Romildo Carneiro 
Rolim, pela professora Tânia Bacelar 
e mediada pelo representante do am-
biente de Políticas de Desenvolvimen-
to e ex-diretor de ações institucionais 
da AFBNB, José Alci Lacerda de Jesus.

Romildo Rolim relembrou a luta 
que deu origem ao FNE, durante a 
Constituinte, e o papel importante 
desempenhado por algumas pessoas e 
pela AFBNB nessa conquista. Falou 
também da vigilância por parte do 
Banco, atento às discussões que se tra-
vam em Brasília. Citou os anos de 2016 
e 2017, quando a demanda foi menor 
que a oferta e o Banco acabou não apli-
cando o FNE em sua totalidade. Para 
esse ano, o valor a ser aplicado é de R$ 
30 bilhões. “Fazer a boa aplicação do 
FNE passa primeiro pela aplicação do 
recurso, de forma responsável, dentro 
dos normativos, da normalidade, den-
tro dos indicadores de conformidade, 
tem que fazer toda a aplicação do crédi-
to com qualidade e segurança”. O pre-
sidente reiterou o papel do BNB: “Nós 
somos o Banco de desenvolvimento 
com foco no micro e pequeno negó-

cio, no micro e pequeno produtor rural 
e nós não podemos abandonar isso por-
que isso é importante pra nós, é o que dá 
raiz, o que gera desenvolvimento.”

Tânia Bacelar relembrou a participa-
ção em RCRs anteriores e destacando 
o diferencial da AFBNB em relação a 
outras instituições: de não pensar só o 
micro (questões trabalhistas) mas o ma-
cro, a própria instituição BNB. “A AFBNB 
tem uma articulação em Brasília que pou-
quíssimas entidades de funcionários têm”.

Para ela, um dos desafios do FNE 
– uma das únicas políticas de desenvol-
vimento regional - é dialogar com a po-
lítica nacional de desenvolvimento. “O 
FNE resiste na maré contrária, resistiu e 
ousou. Ousou ao colocar isso na micro e 
pequena empresa, que é a grande parte 
do tecido econômico do Nordeste”.
      A economista citou a guerra fiscal entre os 
estados da Região como fator que atrapalha 
o desenvolvimento, enquanto que políticas 
como o aumento real do salário mínimo e 
a interiorização do ensino superior contri-
buem efetivamente para o desenvolvimen-
to. “Vamos sair do mapa das lamentações e 
ver o mapa das oportunidades. Vamos olhar 
o Nordeste diferente”.

A apresentação de Tânia Bacelar está dis-
ponível na sessão Documentos e a palestra 
na íntegra está no site da AFBNB.

A mesa de abertura foi composta por 
Rita Josina Feitosa da Silva (diretora-pre-
sidente da AFBNB), Romildo Carneiro 
Rolim (presidente do BNB), Ermelino 
Neto (presidente da Federação dos Ban-
cários BA/SE), Marcos Tinoco (Seeb 
RN), Alberto Dantas (Seeb SE), Nelson 
França (União Geral dos Trabalhadores 
de Pernambuco/UGT), Everaldo Batista 
(Codevasf), Cícera Nunes (Presidente 
da Federação dos Trab. na Agricultura 
Familiar de Pernambuco), Ocione Men-
donça (presidente da Camed), Fran Be-
zerra (diretor da Capef), Guerino Filho 
(Universidade Federal Rural/PE) e Ru-
bem Nadiel (Seeb PE).
Em todas as falas, a necessidade de se re-
fletir sobre a conjuntura atual, sobre os 
ataques às estatais aos direitos sociais e 
aos trabalhadores; a defesa dos direitos 
trabalhistas; a unidade e a resistência
dos trabalhadores nesse período eleitoral, 
no enfrentamento aos candidatos que 
votaram contra os direitos, a reiteração 
da importância do FNE e do BNB para 
o desenvolvimento da região e de  espa-
ços de coletividade como a RCR como 
importante ferramenta de organização.

ABERTURA
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DIREITOS DOS TRABALHADORES 
Organização da categoria contra os retrocesos

O  debate sobre a “Nova Le-
gislação Trabalhista: Or-
ganização e resistência da 

classe trabalhadora” foi feito pelo dire-
tor Waldenir Britto e pelo sindicalista e 
escritor Miguel Anacleto, com media-
ção do presidente do Conselho Fiscal 
Henrique Moreira.

Anacleto começou com uma refle-
xão acerca dos direitos e das conquistas 
dos trabalhadores. Ele reforçou que 
nenhuma concessão do patrão é em 
vão; todas trazem como objetividade o 
aumento da produtividade e do lucro, 
por exemplo, ao serem implantadas 
creches nas fábricas, as mulheres traba-
lhadoras faltavam menos e trabalhavam 
com mais dedicação e, portanto, com 
mais produtividade. 

Ele fez uma contextualização histó-
rica do movimento sindical dos anos 
70 para cá e apontou o que para ele são 
cinco causas da fragilização da luta dos 
trabalhadores: a primeira, o fim do cha-
mado bloco socialista no mundo, o que 
de certa forma  era um contraponto ao 
poder do bloco capitalista. A segunda, 
a terceirização. A terceira, a revolução 
tecnológica que impacta nas relações 
capital-trabalho e aumenta a concen-

tração de renda. “O capitalismo gera 
exclusão! A tecnologia deveria estar a 
serviço do trabalhador. Na nossa uto-
pia, se uma fábrica com 100 homens 
adquire uma máquina que trabalha 
por 50, todos os 100 trabalhariam a 

metade do tempo. No capitalismo, 50 
seriam demitidos”. 

A quarta causa, na opinião de Ana-
cleto, é a descoletivização do trabalho, 
a fragmentação da solidariedade de 

classe e o quinto, a perda de autonomia 
sindical. Ele criticou o aparelhamento 
dos sindicatos na gestão do presidente 
Lula, a falta de transparência nas finan-
ças e a deficiência na formação de novas 
lideranças.

Acrescido a esse cenário, há o que 
chamou de “sofisticação do aparelho 
político-ideológico do sistema”, so-
bretudo na área do entretenimento, 
levando as pessoas a não interagirem e 
não pensarem sobre os problemas e as 
saídas. 

Para ele, não há saídas mágicas mas 
sim caminhos a serem percorridos. 
“É preciso reinventar os sindicatos”, 
afirma. Recuperar autonomia, inde-
pendência de governos; voltar-se ao 
trabalho de base (com cursos de for-
mação política para a juventude, por 
exemplo), formar agenda comum de 
luta com outros movimentos sociais e 
repensar novas formas de luta são algu-
mas das possibilidades.

O segundo palestrante, Waldenir 
Britto, diretor de formação política da 
AFBNB, iniciou alertando para o mo-
mento político e histórico atual. “Te-
mos que mostrar que temos um lado”, 
afirmou, reforçando que esse lado é o 
dos interesses coletivos e dos trabalha-
dores. 

Para ele, o movimento sindical tem 
três grandes desafios: a luta de ideias 
(conseguir colocar a pauta dos traba-
lhadores na pauta pública e política, 
disputar espaços), a luta de massas (a 
capacidade de dialogar com as massas) 
e a luta eleitoral. Ele defende que o 
movimento dos trabalhadores/sindical 
deve discutir as divergências com matu-
ridade e clareza de que há um inimigo 
maior e comum a todos: o sistema ca-
pitalista.

“É preciso 
reinventar os 

sindicatos, 
recuperar 

a u to n o m i a , 
independên-
cia de gover-
nos; voltar-se 
ao trabalho 

de base”
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VOZ
do representante

Avaliei o encontro como 
de suma importância, sempre 
trazendo temas importantes 
para o Banco do Nordeste, 
para o desenvolvimento do 
Nordeste e principalmente pela 
participação. O destaque desse 
encontro foi a participação da 
Professora Tânia Bacelar que 
trouxe uma discussão muito rica 
e a AFBNB  está de parabéns, 
pois traz temas importantes. Foi 
um evento muito participativo, 
que é “a cara” da AFBNB, 
trazendo sempre questões 
que fortalecem o Banco do 
Nordeste e favorecem os nossos 
funcionários.

Suenize Limaverde -  
Ouvidoria da Camed  (CE)

Eu achei o evento muito 
esclarecedor porque vimos que 
nossas lutas diárias são observadas, 
analisadas e que a gente faz parte 
de um público maior, não estamos 
sozinhos. Achei que o evento foi 
muito bem organizado. e adorei 
que tenha sido na cidade de Recife. 
Contamos com a presença do 
Presidente (do BNB), achei isso 
muito importante porque denota 
que ele dá  importância para nossa 
reunião e isso ajuda na nossa luta 
diária e nos estimula a confiar e 
fazer parte da AFBNB.

Maria Jose Ferreira de Jesus - 
Nova Venécia (ES)

Eu acredito que um evento como esse é importante primeiramente pela 
integração dos funcionários principalmente com relação a luta da AFBNB. Isso 
representa algo importante para o pessoal mais novo, que assim como eu tem 
menos de 5 anos de Banco e que ainda não compreende o que são as lutas 
antigas realizadas pela Associação. Ressalto a importância de uma palestra 
comandar Tânia Bacelar que expande nossa compreensão macroeconômica 
sobre o recurso, que é uma das missões do BNB. Quanto aos grupos é 
um momento importante porque acontece a troca de experiências, das 
dificuldades e dentro do próprio grupo a gente pode ver formas de resolução 
que não precisam ir para a diretoria. Mario Henrique - Fortaleza- Montese (CE) 

Gostei do esclarecimento 
das ideias que o evento traz, 
pois ficamos sempre na agência 
e entramos em um “piloto 
automático”, todos os dias saimos 
da nossa casa para o trabalho sem 
pensar em questões estruturais e 
que estão além do nosso ambiente 
de trabalho.  A palestra da Tânia 
Bacelar falou de economia e 
da conjuntura quando o FNE 
surgiu e a importância dele para 
o Nordeste. São coisas que no dia 
a dia não paramos para pensar e 
neste evento temos a chance de se 
integrar com essas questões além 
de ver outros colegas e o que se 
passa em cada Estado, cada agência 
e isso é muito importante porque 
abre nossa reflexão.

Ganedson Leite -
Limoeiro do Norte (CE)
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Os painéis foram interessantes 
para nossa compreensão geral 
da aplicação geral do FNE e o 
momento que mais marcou foi 
o final da tarde da sexta-feira (14) 
com os debates, onde podemos 
interagir no grupo do Ceará com 
Rio Grande do Norte, conhecer 
as dificuldades das agências e 
discutirmos alternativas e soluções 
que o Banco precisa para se tornar 
cada vez mais forte com apoio da 
AFBNB. 

José Vitor  - Tauá (CE)

O evento foi bastante positivo e 
destaco as boas palestras em relação 
tanto a nova legislação trabalhista 
como os 30 anos do FNE. Gostei 
dos trabalhos de grupo em que se 
discutiu alguns pontos que são 
negativos e que precisam avançar 
para corrigir tanto normativos 
quanto de processos no Banco.

Marcos Vinícius , Floriano 
(PI)

Eu analiso com saldo 
positivo o evento, pois acho 
importante que se traga o debate 
aos funcionários sobre a função 
do FNE, porque a gente acaba 
naturalizando uma rotina sem 
pensar na missão do banco e 
do Fundo. Achei importante as 
palestras formativas com Tânia 
Bacelar e Miguel Anacleto, 
trazendo mais fundamento e 
consistência aos debates.

José Zito Firmino - Moreno 
(PE)

O que mais gostei foi o que 
Tânia Bacelar falou, de que 
as normas não são eternas e 
existem para serem discutidas 
e questionadas. Achei muito 
importante, porque na agência 
temos que dar nosso melhor 
sempre. No entanto acho que 
os representantes devem ser 
induzidos a participar mais, já 
que há certa dispersão em alguns 
momentos. 

Rosalvo Borges - Conç. do 
Coité (BA) - Convidado

A reunião de grupos é um 
momento muito importante 
porque trata especificamente  
das demandas diferenciadas 
em relação aos Estados. Então, 
fazermos os grupos regionalizados 
é algo muito mais agregador e 
você passa a conhecer também 
as demandas das outras agências, 
algumas delas que estão sendo 
tratadas e outras que você pode 
levar para sua unidade e resolver 
alguns pontos em comum.

Lorena Alves - Ipiaú (BA)

Eu gostei de todo planejamento 
e organização do evento, tudo 
muito bom, com destaque para a 
palestra do Presidente do Banco 
que eu não conhecia pessoalmente. 
Passamos a saber o que ele pensa 
e os projetos no realizados no 
curto período em que ele presidiu 
instituição até agora.  Outro 
destaque foi a fala da Professora 
Tânia Bacelar que continua lúcida 
e muito bem informada para 
esclarecer a todos nós. Se tivesse 
que dar uma nota daria nota 
máxima, 10!. 

Carlos Tintino - 
Aposentado (BA)
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DESTAQUES!
XADREZ

Como forma de estimumar o esporte e a interatividade 
entre os colegas, a 54ª RCR realizou durante sua programação 
uma competição de xadrez entre os representantes. O mais 
importante é aliar a prática de um jogo milenar, que trabalha 
o raciocínio, o senso de estratégia e atenção dos participantes. 
Ao final, os vencedores foram homenageados pela Diretoria 
da AFBNB. 

CULTURA
Incentivando os valores culturais e artísticos de seus 

representantes, o final do primeiro dia foi encerrado 
com confraternização musical entre os participantes que 
mostraram seus talentos, através da música. As reuniões 
do Conselho são sempre marcadas pela participação 
de diversos estados, onde cada representante traz um 
pouco do seu lugar e de suas referências, mostrando a 
face multicultural do Nordeste brasileiro.

A equipe de 
funcionários da 
Associação foi 
homenageada pelos 
representantes ao 
final do evento. A 

Durante os dias 
do evento, a Camed 
contribuiu com equipe 
que realizou serviço 
de aferição de pressão 
arterial e Glicemia. 
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POESIA
Adeilton Arcanjo de Moura, o “Poeta” como é conhecido 

por todos, lançou na 54ª RCR seu mais recente trabalho 
“Momentos de poesia 2”. O livro, que teve apoio da AFBNB, 
traz novas composições de Adeilton que é aposentado do BNB 
e participa de cada edição da RCR ilustrando momentos de 
debate com suas criações. 

HOMENAGEM
A professora Tânia Bacelar, que ministrou palestra 

sobre os 30 anos do FNE foi homenageada pela 
diretoria da Associação pela sua ampla contribuição 
à AFBNB ao longo de sua história. Tânia recebeu 
fotos que remetem a outras participações suas em 
reuniões do Conselho  ainda nos anos 1990. Um justo 
reconhecimento ao seu trabalho e trajetória. 

FALA DA PRESIDENTE!
“A 54ª Reunião do Conselho de Representantes em Recife foi muito importante 

para o atual momento que passa a classe trabalhadora e as empresas estatais em nosso País. 
Discutir organização de classe e o fortalecimento das instituições de desenvolvimento 
regional é fundamental, pois diante do cenário que se apresenta, todos corremos sérios 
riscos. Estamos numa luta intensa, de mobilização contra o ultraneoliberalismo que 
propõe Estado mínimo, a venda das riquezas nacionais, o abandono das políticas de 
redução das desigualdades e a retirada de direitos dos trabalhadores. E a participação 
de todos é fundamental. Agradeço a todos os representantes presentes na 54ª RCR!”

MESA DIRETORA 

A mesa que presidiu o evento, eleita pelos representantes , 
foi formada pela Presidente Rita Josina, pelo diretor Waldenir 
Britto, pelo conselheiro Tércio Sobral e pela representante da 
agência de Tutóia-MA, Joelina Lopes.
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Imagens da 54ª RCR
GRUPOS REGIONAIS

MG e Extras CE / RN AL/PB/PE

BA/SE

DEBATES - PLENÁRIA - ENCERRAMENTO

PI/MA

Debate

Camed

Ação institucional

Capef

Encerramento

Foto coletiva

        Plenária

Debate


