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

“Por uma Política Nacional de 
Desenvolvimento: o recorte regional 
em discussão”

Sob esse tema a Capital Federal sediou, pela terceira vez, uma Reunião do 
Conselho de Representantes de base da Associação dos Funcionários 

do BNB (AFBNB), ocorrido nos dias 16 e 17 de setembro de 2019. O mote 
central - a necessidade de intensificar o debate em torno de uma política 
nacional de desenvolvimento que contemple as especificidades regionais.  
O tema foi debatido tanto no primeiro dia em auditório sede do encontro, 
quanto no segundo dia, em audiência pública  no auditório Nereu Ramos, 
na Câmara Federal, realizada pela  Comissão de Legislação Participativa  em 
antendimento a uma proposição da AFBNB. Confira nesta edição do Nossa 
Voz um resumo da 56ª RCR.
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Crer pra ver. Esse é o slogan que 
uma marca brasileira de cosméticos 
utiliza em alguns de seus produtos 
e que se aplica bem ao momento 
que vivemos no Brasil. Diferente 
do senso comum que aposta no 
“ver pra crer”, a versão que começa 
esse texto é muito mais que uma 
simples inversão na ordem das pa-
lavras. Ela remete à ação, ao prota-
gonismo, ao sujeito que deve agir 
efetivamente se quiser ver aquilo 
em que crê. 

Em tempos de desmonte, retro-
cessos e desesperança, esperar que 
as mudanças aconteçam por mila-
gre, mágica ou pelas mãos do “ou-
tro” é no mínimo inocência.

É por crer que um outro Nordes-
te é possível, é viável e é factível; 
por crer que só a luta muda a vida; 
por crer que a força da transforma-
ção está no coletivo e na organiza-
ção dos trabalhadores que a AFBNB 
age,  concretamente, em diferentes 
frentes. 

 A Reunião do Conselho de Re-
presentantes da AFBNB é uma 
dessas frentes de ação por ser um 

EDITORIAL

Por mudanças já!
espaço onde há aprendizado, tro-
ca de experiências e organização 
para as lutas. Esta 56ª RCR, especi-
ficamente, trouxe em sua progra-
mação uma audiência pública que 
pautou a necessidade do recorte 
regional nas políticas públicas de 
desenvolvimento, levando à agen-
da pública e política temas relevan-
tes para a Associação, para o BNB e 
para a região e seus habitantes.

Expor as ameaças ao desenvol-
vimento regional e às instituições 
- a exemplo dos prejuízos que po-
dem advir da PEC 119/2019; cobrar 
dos parlamentares que rejeitem 
propostas como essa fazem parte 
da ação institucional da AFBNB, 
e se somam às demais ações - na 
esfera judicial, na mobilização da 
categoria, nas greves e campanhas 
salariais, nas manifestações gerais 
da classe trabalhadora - às quais a 
Associação se integra, permanen-
temente. 

Junte-se também à nossa luta 
por um BNB forte, trabalhadores 
valorizados e  vida digna a todo 
nordestino.

Jornal da Associação dos 
Funcionários do Banco do 
Nordeste do Brasil (AFBNB)
Homepage: www.afbnb.com.br | 
E-mail: afbnb@afbnb.com.br |  
Rua Nossa Senhora dos Remédios, 
85 CEP 60020-120, Benfica, Fortaleza 
- CE | Tel. (85) 3255.7000 | Jornalistas 
Responsáveis: Renata Soares (01193JP) 
e Alan Dantas (3020JP) -  Impressão: 
Gráfica Tecnograf- Tiragem: 7.000

Diretoria (Triênio 2017 - 2019)
Gestão Autonomia e luta
Diretora Presidenta: Rita Josina Feitosa 
da Silva - Dir. de Organização e Finanças: 
Francisco de Assis Silva de Araújo - Dir. 
deAções Institucionais: José Frota 
de Medeiros  - Dir. de Comunicação 
e Cultura: Dorisval de Lima - Dir. de 
Formação Política: Waldenir Sidney 
Fagundes Britto - Dir. de Assuntos 
Jurídicos: Jeane Pereira Marques dos 
Santos - Dir. de Previdência e Saúde: 
José Carlos Aragão Cabral - Dir. Regional 
PE/PB/AL: Edilson Rodrigues dos Santos 
- Dir. Regional CE/RN: Francisco Ribeiro 
de Lima (Chicão) - Dir. Regional BA/SE: 
Antônio de Pádua Galindo Primo - Dir. 
Regional de MG/ES e extraregionais: 
Reginaldo da Silva Medeiros - Dir. 
Regional MA/ PI: Gilberto Mendes 
Feitosa

Conselho Fiscal  
Presidente: Henrique Eduardo Barroso 
Moreira - Vice-Presidente: Tércio 
Sobral Cavalcante Leite -
Secretário: José do Egito Vasconcelos 
- Conselheiros suplentes: Pedro Antô-
nio da Rocha e Gildomar Nepomuce-
no Marinho
Francisco Leóstenis - in memoriam

Expediente

Tramita no Senado a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 119/2019, de autoria da 
Senadora Kátia Abreu (PDT-TO), que visa trans-
ferir a destinação dos Fundos Constitucionais 
para os Estados, e não para os bancos regio-
nais, como é o caso do BNB em relação ao Fun-
do Constitucional de Financiamento do Nor-
deste (FNE).
O portal e-cidadania do Senado Federal, abriu 
uma consulta pública para auferir a opinião 

da população sobre a matéria. É importante 
que o resultado possa refletir a contrariedade 
de todos a essa pauta que não é de interesse 
dos trabalhadores, nem da sociedade nordes-
tina no geral. Nesse sentido, a AFBNB diz NÃO 
à PEC 119/2019 e conclama a participação de 
todos nesse entendimento através do site do 
Senado. 
Acesse https://www12.senado.leg.br/ecidada-
nia/visualizacaomateria?id=137932 e vote.

Diga NÃO à PEC 119/2019
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POLÍTICA REGIONAL
no centro do debate  

O tema central da 56ª RCR foi 
debatido tanto no primeiro 
dia quanto na audiência rea-

lizada na Câmara dos Deputados. 
 Na segunda-feira (16/10) foi 
realizada a abertura com falas de vá-
rios agentes políticos e de entidades 
de trabalhadores. Todos reforçaram 
a necessidade de levar a questão 
do desenvolvimento regional a um 
maior aprofundamento sempre 
com vistas ao crescimento das ati-
vidades produtivas das economias 
locais e regionais, além da defesa e 
do fortalecimento do BNB e cumpri-
mento das prerrogativas constitu-
cionais no que tange ao FNE.  Ainda 
pela manhã foram realizadas pales-
tras com Presidente da Associação 
dos Funcionários do Banco da Ama-
zônia (AEBA), Silvio Kanner, e com 
Alci Lacerda, representante da AFB-
NB e ex diretor de Ações Institucio-
nais da Associação, com realização 
de debates após as exposições.
 Ambas as apresentações 
podem ser conferidas na apresen-
tação disponível na sessão DOCU-
MENTOS (no site da AFBNB). O vídeo 

está disponível na página da AFBNB 
no facebook.
 Ainda no mesmo dia, os par-
ticipantes acompanharam a mesa 
informativa sobre Capef, Camed, Ca-
ref e pontos importantes da gestão 
Unidade e Luta da AFBNB. Após a 
reunião dos grupos regionais, o dia 
foi encerrado com a realização de 
Plenária Final com deliberações,  re-
comendações à diretoria da AFBNB, 
aprovação de moções e a escolha da 
Comissão Eleitoral que deverá enca-
minhar o processo de votação para 
a próxima gestão da AFBNB.
 Na terça-feira (17/10), todos 
se fizeram presentes no Auditório 
Nereu Ramos, no Congresso Nacio-
nal para a realização da Audiência 
Pública “Uma Nova Política de De-
senvolvimento Regional” promovi-
da pela Comissão de Participação 
Legislativa (CLP) da Câmara dos De-
putados, tendo sido proposta pela 
AFBNB como parte de sua agenda 
institucional junto ao parlamento fe-
deral. Estiveram à mesa da audiência 
a Diretora-Presidente, Rita Josina; o 
coordenador da Bancada do Nordes-

te, Deputado Julio Cesar (PSD-PI); a 
Secretária Nacional de Desenvolvi-
mento Regional e Urbano do Minis-
tério do Desenvolvimento Regional, 
Adriana Melo Alves; o economista 
Chefe do BNB, Luiz Alberto Estevez e 
o Presidente do Sindicato dos Bancá-
rios da Bahia, Augusto Vasconcelos. 
Também participaram da Audiência 
diversos parlamentares do Nordeste 
e de outros Estados, além de repre-
sentantes e diretores das demais en-
tidades presentes ao evento.
 Ao final da Audiência, Rita 
Josina fez a leitura da Carta de Brasília, 
documento que aponta fundamen-
tos e diretrizes abordados durante os 
dois dias de evento, reforçando a im-
portância e a necessidade da mobili-
zação política e social na construção 
do desenvolvimento do Nordeste.  
No site da Associação está (seção 
Publicações> Documentos) o relató-
rio final da 56ª RCR trazendo todo o 
detalhamento do evento e os seus 
encaminhamentos para os devidos 
repasses nas unidades do Banco. Leia 
na página 4, os depoimentos dos 
parlamentares presentes.
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FALA,   

Importante essa audiência pública 
aqui na Câmara Federal sobre desen-

volvimento regional, principalmente 
com foco na defesa do Banco do Nor-
deste e do Banco da Amazônia que são 
empresas públicas fundamentais para 
o Brasil, para o nosso desenvolvimento 

e que hoje estão ameaçadas pela PEC 119, que quer aca-
bar com os fundos constitucionais do Norte, do Nordeste 
e do centro-oeste e também pela privatização. Esse go-
verno que infelizmente tem pregado aos quatro cantos 
que quer privatizar tudo que é empresa pública, inclusi-
ve BNB, BASA, CEF e Banco do Brasil e por isso é muito 
importante essa Audiência porque levanta subsídios e 
aumenta nossa mobilização para a gente fazer frente a 
essa luta que é uma luta de resistência em defesa dos 
interesses do povo brasileiro e do povo nordestino. Essa 
luta é nossa!(Dep. Bira do Pindaré - PSB/MA)

Quero parabenizar a iniciativa 
da AFBNB, juntamente com 

as lideranças que estão presen-
tes, no sentido de discutir um 
projeto de desenvolvimento do 
Nordeste. Não dá para imaginar 
o Nordeste sem o Banco do Nor-
deste! O BNB é patrimônio de povo nordestino por 
isso eu trago aqui, além do abraço e do meu com-
promisso, a minha palavra em defesa deste Banco 
que vem sofrendo todos os dias nível altíssimo de 
perseguição por conta da ocupação do espaço fi-
nanceiro pelos bancos privados. Nós temos um go-
verno totalmente dependente do rentismo e quem 
paga essa conta são os bancos públicos, que são patri-
mônio do povo brasileiro. (Dep. Assis Carvalho - PT/PI)

Nosso país é um país continental, as 
nossas regiões são integradas, por-

tanto não se pode discutir o Brasil sem 
se discutir o recorte regional. O Nor-
deste é fundamental para o desenvol-
vimento do país, por isso esse evento, 
essa audiência pública que trata desse 

recorte é fundamental para que possamos ter uma visão 
muito mais clara de tudo aquilo que está envolvendo as 
ameaças ao nosso país, ao nosso Nordeste e ao nosso 
povo brasileiro. (Dep. Zé Carlos - PT/MA)

Essa discussão é muito séria e 
afeta todas a instituições públi-

cas, inclusive aquelas que podem 
impulsionar o desenvolvimento 
regional. Portanto, eventos como 
esse são importantes para pautar 
o debate sobre esse assunto e para 
mostrar claramente quanto isso é 
importante para um arranjo nacional de política de 
desenvolvimento, para que possamos construir uma 
pauta diferente para o Brasil, aqui debatendo o papel 
do BNB que é uma instituição fundamental, imprescin-
dível e estratégica para o desenvolvimento do Nordes-
te e consequentemente para o País. (Dep. Márcio Jerry 
- PCdoB/MA)

O tema é muito importante e muito 
oportuno. A nova política de desen-

volvimento regional é essencial para o 
Nordeste, por que a região manteve um 
crescimento acima da média, mas não por 
invetimentos, sim por programas sociais e 
a transferência que a União fazia e conti-
nua fazendo, mas diminuindo a cada ano. 

Na política social que existe no Brasil o Nordeste tem mais da 
metade dos repasses, pois é a região mais pobre. Queremos 
uma política de desenvolvimento com investimentos, o que 
é muito importante para diminuir essa desigualdade. Briga-
mos pela revitalização da SUDENE, recriação de um incentivo 
como era o FINOR, fortalecimento do DNOCS, mas acima de 
tudo, pela manutenção do maior patrimônio do Nordeste 
que é o BNB. (Dep. Julio Cesar - PSD/PI)

A AFBNB está de parabéns em 
realizar, junto com a Comissão 

de Legislação Participativa, esse 
evento para tratar do desenvolvi-
mento regional como parte inte-
gral do desenvolvimento nacional. 
A gente sabe que o Nordeste é 
vítima de uma política excludente 
que durante muitos séculos tratou o Nordeste como 
um espaço de exploração de mão de obra escrava e de 
exploração de nossas riquezas. No momento difícil que 
vive o nosso País os funcionários do Banco do Nordeste 
marcam um golaço chamando os parlamentares para 
debater essa pauta que é fundamental para nosso País. 
(Augusto Vasconcelos - Presidente Sind. Bancários-BA)

deputado!
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NV -A pauta do recorte regio-
nal já vem sendo trabalhada 
pela AFBNB há bastante tem-
po. Por que ainda é tão difícil 
de implementar esse critério 
de regionalização no país?

José Alci de Jesus - Alguns 
deputados que são experientes sobre esse tema 
dão a resposta: “porque o centro-sul não deixa”. 
Mesmo com todos os referenciais que temos na 
Constituição de 1988, que apontam para o recorte 
regional, apesar de na retórica isso ficar acordado, 
na prática não acontece. Para se ter esse recorte, 
precisaria haver a regionalização do orçamento e 
isso foi abolido no artigo 192. Para haver esse re-
corte agora seria necessário mobilizar itens de ou-
tros artigos. Teria de haver um apoio massivo ao 
Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste 
que deveria ser um plano totalmente discutido 
com a sociedade. Houve uma consulta pública, 
mas de fato foi discutido? Ele teria de ter espaço 
na Lei Orçamentária Anual (LOA), o Ministério da 
Integração teria que ter condições de viabilizar 
uma articulação com a Casa Civil, com o Ministério 
da Economia para  manter esses recursos na LOA, 
porque se você tem um Plano Regional e não tem 
recurso para operar, haverá apenas o BNB com re-
curso para aplicar, essa é a verdade. 

ENTREVISTAS

NV - Como a política de desenvolvi-
mento tem sido tratada dentro do 
Ministério de Desenvolvimento Re-
gional e como vocês vêm o papel dos 
bancos públicos de desenvolvimen-
to, que são instituições diferenciadas? 

Adriana Melo Alves - A criação de um 
ministério com o nome de Ministério 

do Desenvolvimento Regional é uma sinalização bastan-
te positiva para a gente ter de fato uma política regional 
fortalecida no país. Além do Ministério, temos importan-
tes ações e secretarias que tratam do debate de infraes-
trutura, que são essenciais para as regiões prioritárias 
para a política regional como o Nordeste e a Amazônia 
- e dentro do Nordeste, o semiárido. As instituições vin-
culadas ao Ministério também têm uma capilaridade 
incrível para chegar nos territórios de uma forma mais 
efetiva: nós temos as superintendências de desenvolvi-
mento (Sudene e Sudeco), Codevasf, DNOCS. Nós tra-
balhamos juntos com os bancos de desenvolvimento 
- Banco da Amazônia, BNB e também o Banco do Brasil 
que são as nossas pontas de lança para chegar no terri-
tório de uma forma mais efetiva. Nós valorizamos nossas 
instituições regionais, elas são importantíssimas para o 
processo de desenvolvimento. Valorizamos essa política 
regional e temos que saber articular outras ações que 
têm interface com desenvolvimento, como a infraestru-
tura, a própria educação e é por isso que a governança 
dessa política é fundamental para o seu sucesso. Por isso 
pretendemos fortalecê-la dentro do centro do governo 
para que a gente consiga reverter a trajetória de desi-
gualdade que existe no Brasil e que é histórica.

O Nossa Voz conversou com Adriana Melo Alves, Secretária Nacional de Desenvolvimento Regional e 
Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional; José Alci de Jesus, representante da AFBNB no 
ambiente de Políticas de Desenvolvimento e Silvio Kanner, presidente da Associação dos Empregados 
do Banco da Amazônia (AEBA). Os três foram palestrantes em Brasília e falam sobre a importância das 
políticas regionais para o país. Confira trechos abaixo. A íntegra está no site da AFBNB.

NV - Qual a importância de se ter uma 
política de desenvolvimento regional?  
Sivio Kanner - O funcionamento normal 
do mercado gera muita distorções. Gera 
exclusões, dificuldades de explorar áreas 
econômicas que poderiam ser melhor 
exploradas a partir do investimento es-

tatal, a necessidade de fazer investimentos de longo prazo, em 
infraestrutura, em desenvolvimento tecnológico, em atividades 
que a princípio não são lucrativas, mas que com o tempo po-
dem se tornar viáveis. Além de aproveitar as potencialidades 
regionais, os recursos, as matérias primas, as pessoas das regiões 
que têm suas particularidades. Por uma série de razões como 

essas é fundamental uma política de desenvolvimento regional.

NV - Para além do lucro, o quanto um Banco de desenvolvimen-
to pode contribuir para a sociedade?  
SK - A avaliação econômico-financeira é uma avaliação para um 
indivíduo específico, para uma pessoa ou empresa. Como se 
avalia o resultado econômico de toda uma região? Geralmen-
te com o PIB, o Produto Interno Bruto. Está comprovado que 
o investimento estatal em todas as formas faz o PIB melhorar 
muito, faz as coisas avançarem. Existem indicadores de ativida-
de econômica, indicadores de desenvolvimento humano. Isso 
tudo não é apenas uma questão de “entradas e saídas”, mas uma 
questão de melhoria geral das condições sociais da região e isso 
a “racionalidade do lucro” não alcança. 
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VOZ do representante
Gostei muito do evento, achei bastante pertinente o que foi colocado e estou 
achando a AFBNB muito atuante, tive uma ótima impressão e vou levar para a 
agência tudo que foi repassado. Pretendo vir outras vezes e o tema tem tudo a 
ver com esse novo momento político. 

Fabia Monteiro - Garanhuns (PE)

Achei o evento excelente. Estou vindo pela primeira vez e 
achando um ótimo encontro. Quando eu entrei no Banco 
logo me filiei e estamos aqui para nos engajar e continuar 
luta.

Ivo Gomes - São Luis Centro (MA)

Gostei muito dos painéis, pois apresentaram 
vários dados. Vemos também o desenvolvimento 
que o BNB gera e ainda sobre o Banco da 
Amazônia, que também atua em uma área de 
desenvolvimento regional importante. Foram 
pontos bastante positivos nas discussões do evento.

Osmani Fernandes - Pirapora (MG)

É a segunda reunião que eu participo e saio com o mesmo sentimento. É enriquecedor 
e animador, porque a gente se sente representado, vê que o banco é um patrimônio 
nosso, dos funcionários. Voltamos para a agência com sentimento de luta e essa 
reunião em Brasília está sendo uma das melhores, porque estamos colocando a 
mão na massa em defesa da nossa instituição e dos Fundos  que são da população e 

também nossos.

Jesiele Castro - Pau dos Ferros (RN)

Foi um evento muito bem poreparado e 
muito oportuno, porque tratou da questão do 
Desenvolvimento Regional e do bancos públicos. 
Hoje a situação é muito crítica e a AFBNB, na sua 
56ª RCR foi muito feliz, fazendo em Brasilia para 
que a gente possa arregimentar todos os ativos e 
aposentados, a clase política e empresarial nessa 
luta. O evento foi muito bem preparado. Parabéns 
à AFBNB!

Relatório

Durante a 56ª RCR, confor-
me prevê o Estatuto da AFBNB, 
foi eleita a Comissão Eleitoral 
que conduzirá o próximo plei-
to para diretoria e conselho 
fiscal da entidade: José Nilton 
Fernandes (aposentado), Ma-
ria Auxiliadora Studart (Amb. 
de Logística – Passaré) e Paulo 
Afonso Lopes (aposentado).

Eleições 

O Relatório da 56ª RCR com 
todas as moções e delibera-
ções aprovadas foi enviado aos 
representantes de base para 
subsidiar as reuniões de repas-
se em suas unidades. O docu-
mento está dispobível na se-
ção Publicações/Documentos, 
no site da Associação: www.
afbnb.com.br.

Edson Braga - Presidente AABNB
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Esse ano eu gostei bastante. Nunca tinha vindo para um evento dessa 
magnitude da AFBNB. Acho super válido defender o FNE. Se existe o risco de 
perdermos esse recurso, independente de partidos políticos, temos que nos 
unir e vir defender esse fundo, sem o qual o banco não consegue manter a 
estrutura que tem hoje. É importante os trabalhadores estarem discutindo o 
tema. Precisamos nos unir para poder chegar a um objetivo comum em defesa 
do Banco.

Ray Rogers - Catu (BA)

Mais uma vez uma alegria imensa de representar os colegas do Banco do Nordeste, 
instituição que a gente tanto ama, aqui em Brasília neste momento tão importante. 
A Associação organiza essa mobilização trazendo 200 funcionários para Brasília 
sendo recebidos e valorizados pelos deputados presentes que estão apoiando 
nossa causa em prol da manutenção do nosso fundo constitucional tão necessário. 
É uma alegria imensa uma honra e a certeza de que sairemos vitoriosos daqui.

Aylla Lima - Açailândia (MA)

Homenagem
 Na solenidade de abertura, foi realizada 
uma homenagem a dois personagens de grande 
relevância para a luta em defesa do BNB e a criação 
do FNE: o Senador Constituinte e ex-presidente 
do BNB, Mauro Benevides, e o primeiro presidente 
eleito da AFBNB, Felipe Fialho. Ambos foram 
protagonistas no processo Constituinte de 1988 
para inserir no texto da Carta Magna o artigo que 
criou os Fundos Constitucionais e, com isso, garantir 
recursos não contingenciados em orçamento aos 
bancos de desenvolvimento regionais. Os dois 
receberam um broche com o símbolo da AFBNB 
em reconhecimento ao compromisso com o BNB 
e a questão regional. 

Nessa minha primeira vez de RCR a primeira impressão foi perceber o sentido de unidade. O 
encontro reuniu colegas de todas as unidades do Banco. Esse espírito chamou muito minha 
atenção. Um segundo ponto que eu destaco é a força e a organização da AFBNB, no segundo 
dia, para a realização da Audiência Pública; em abrir espaço na Câmara dos Deputados. Foi 
uma audiência muito rica, mostrando a importância do BNB para o desenvolvimento da região 
Nordeste. Essa ação da AFBNB, que organizou o evento e que abriu aquele espaço, mostra a 
importância da Associação para a defesa dos interesses do Banco do Nordeste, porque se aquilo 
ali aconteceu é porque alguém trabalhou e esse alguém foi a AFBNB.

Francisco Diniz Bezerra  - Fortaleza (CE)



8
NossaVoz
Novembro de 2019

Imagens  DA 56ªRCR

4

Mesa de abertura Mesa Diretora dos trabalhos

Plenária Painel sobre Desenvolvimento Regional

Aud. Pública - Leitura da Carta de Brasília

Painel sobre Desenvolvimento Regional

Trabalho em grupo - Regional BA/SE Trabalho em grupo - Regional MA/PI Trabalho em grupo - Regional CE/RN

Trabalho em grupo - Regional MG/Extras Trabalho em grupo - Regional PB/PE/AL

Foto coletiva  

Solenidade - Abertura do evento

Plenária - Aprovação do Relatório

Reconhecimento - Equipe da AFBNB


