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EDITORIAL

A luta continua em 2020
Em 2020 a AFBNB completa 34
anos de existência. Uma jornada
de luta, desafios e vitórias que se
somam ao longos dos anos, sempre na perspectiva de que a valorização dos trabalhadores do Banco
do Nordeste (BNB) é fator preponderante para a manutenção de
uma instituição forte e condizente
com a missão para a qual foi criada
em meados dos anos 50.
O ano que chega traz consigo
ainda o marco do começo de uma
nova gestão à frente da entidade
e que resgata as lutas históricas
da Associação e as soma às atuais,
sem nunca perder de vista o sentido de sua existência e a mobilização que vem promovendo ao
longo destas mais de três décadas.
Destacar a importância do BNB
e de seus trabalhadores, mesmo
em épocas absolutamente adversas como a que estamos vivendo
torna-se fundamental para compreender como as mobilizações
realizadas em Brasília e em toda
a área de atuação do Banco mostram como uma entidade repre-

sentação de trabalhadores forte
pode ajudar na busca de novas
soluções para velhos problemas,
dentre eles a luta pelo fim das desigualdades regionais no Brasil.
Em 2019, a AFBNB mais uma
vez esteve no centro da discussões sobre desenvolvimento regional, por exemplo, quando da
realização de audiência pública
na Capital Federal em setembro,
no qual reuniu vários trabalhadores de base e parlamentares para
debater e refletir sobre um Plano
Nacional de Desenvolvimento que
tenha espaço aberto para o recorte regional.
Nesta edição do Nossa Voz
você relembra de momentos que
marcaram o ano em imagens e
confere entrevista com Diretora-Presidente da Associação, Rita
Josina, sobre as perspectivas para
o novo período e os planos para a
gestão triênio 2020-2022.
Não à privatização!
Não à MP 905/2019!
Boa leitura.
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Resultados de 2019: Mais uma vez BNB!
O BNB encerrou mais um exercício com resultados
promissores para a economia de toda a área em que se faz
presente - que abrange todos os estados da região Nordeste
e o norte do Espírito Santo e Minas Gerais - com sua ação
diferenciada, por meio do crédito especializado, de longo
prazo e orientado. Os números ratificam a imprescindibilidade do BNB como instrumento de política econômica e
promotora do desenvolvimento. Em 2019 foram injetados
mais de R$ 41 bilhões nos diversos setores produtivos que
movimentam e constroem a economia. Desse montante,
mais de R$ 29 bilhões foram do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE), dado que expressa também mais uma vez ser o Fundo a maior fonte de recursos
do BNB, na ordem de 71% do total aplicado. O feito segue
de perto o resultado espetacular proporcionado no exercí-

cio de 2018, quando foram investidos R$ 43 bilhões, sendo
R$ 32 oriundos do FNE e mais de R$ 10 bilhões em operações no âmbito do AgroAmigo e CrediAmigo – programas
de microcrédito orientado, rural e urbano, respectivamente,
exitosos, criados e levados a efeito pelo Banco.
Para 2020 está prevista a injeção de R$ 29, 3 bilhões
com recursos do FNE, que agregados aos investimentos
com recursos de outras fontes darão continuidade à ação
diferenciada e transformadora, marca da trajetória e razão
de existir do Banco. Por isto mesmo, mais do que nunca, está
na ordem do dia a luta permanente pelo seu fortalecimento,
em defesa do FNE gerido de forma exclusiva pela Instituição.
Viva o BNB! Parabéns ao conjunto dos seus trabalhadores, os
quais não mediram esforços nem tempo para proporcionarem esse resultado para a economia do país.
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MAIS UM ANO DE MOBILIZAÇÕES
Lutas pelo BNB e em defesa dos
trabalhadores
Diálogos com a base

Santo Antônio de Jesus (BA)

Caxias (MA)

Penedo (SE)

Com a base (RN)

Superintendência (RN)

Garanhuns (PE)

João Pessoa (PB)

Pirapora (MG)
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Defesa do Banco e participação em
audiências públicas

Café da manhã - BNB em Debate

Aud. Pública - Fortaleza (CE)

Sessão Especial - Salvador

Aud. Pública - Recife (PE)

Aud. Pública - Belo Horizonte (MG)

Aud. Pública - Brasilia (DF)

Aud. Pública - Natal (RN)

Aud. Pública - Teresina (PI)
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ENTREVISTAS

Água Branca (PI)

Ultima reunião - Gestão 2017-1019

Aud. Pública - Caruaru (PE)

Aud. Pública - São Luís (MA)

Prêmio Leg. Participativa - CLP

Roda de Conversa - Passaré

Floresta (PE)

Programa Mundo do Trabalho

Brejo Santo (CE)

Reunião com novos trabalhadores Passaré - Fortaleza (CE)
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Novo ciclo se inicia

A LUTA NÃO PARA!
trabalho reconhecido e premiado pelo
terceiro ano consecutivo pela Comissão
de Legislação Participativa nos mostra
que estamos no caminho certo e que
defender e fortalecer o Banco do Nordeste e seus trabalhadores deve ser o
papel de todos os nordestinos também
nessa instância do Parlamento.

A

Presidente da AFBNB, Rita Josina
Feitosa da Silva, faz um balanço de 2019 e projeta as novas lutas
e mobilizações para o ano 2020. À
frente da gestão da AFBNB para mais
um mandato, ela avalia que a atual
conjuntura pede ainda mais empenho dos trabalhadores e das entidades representativas. Segundo ela,
a AFBNB está pronta para os novos
desafios e deve encaminhar novas
ações em defesa do BNB e dos Fundos Constitucionais logo no começo
de 2020. Confira a entrevista:
Nossa Voz - A AFBNB encerrou
mais uma gestão em 2019. Que
balanço você faz do período?
Rita Josina - Temos um resultado e
uma reflexão bastante positiva da
Gestão Unidade e Luta, que esteve
à frente da AFBNB entre os anos de
2017 e 2019. Houve um incremento significativo de nossas ações no
âmbito institucional, por exemplo.
Hoje a AFBNB é reconhecida nacionalmente pelo trabalho constante
e sério em torno do fortalecimento
do BNB enquanto instituição de desenvolvimento e dos Fundos Constitucionais, notadamente o FNE,
que é um garantidor de recursos
fundamental para a superação das
desigualdades regionais. Ter esse

Nossa Voz - Diante de uma conjuntura adversa, qual deve ser o papel das
entidades dos trabalhadores, para
além das pautas de cunho trabalhista?
Rita Josina - Estamos enfrentando de
fato um dos momentos mais difíceis
das últimas décadas, onde as estatais
e o patrimônio público brasileiro estão sendo desmantelados e entregues
à iniciativa privada, seguindo o receituário neoliberal. De fato o Banco do
Nordeste é visado pelo seu dinamismo
e por sua ampla capacidade de investimentos na região. Ocorre que o BNB
tem uma missão diferenciada e uma
trajetória de inserção com um trabalho
sério e comprometido e que consegue
agregar em sua defesa segmentos diversos da sociedade - trabalhadores,
agricultores, empresários, sejam da
cidade ou do campo. Mas o enfrentamento deve começar sem dúvida dentro do Banco, com trabalhadores mobilizados, atentos e dispostos a lutarem
por seus empregos, pela valorização do
importante trabalho que executam e
pela instituição.
A AFBNB continuará fazendo sua parte, acompanhando os projetos de lei,
dialogando com o parlamento e com
as bases para que a gente possa ter a
certeza que o BNB não corre risco de
privatização ou enfraquecimento de
sua atuação.

Nossa Voz - A eleição 2019, com base
na expressiva votação, demostrou a
confiança dos associados no trabalho que vem sendo realizado. Quais
as perspectivas para 2020 e para
esse novo triênio?
Rita Josina - Assumimos esse mandato com muita responsabilidade e as
perspectivas são de uma atuação ainda mais intensa diante de um cenário
preocupante que temos visto. Ter tido
uma aprovação expressiva da base
como ficou demonstrado pelos números da eleição mostra que o trabalho
de escuta constante junto aos corpo de
funcionários do Banco, prioridade para
a gestão da AFBNB, é o caminho para
uma Associação forte.
Sabemos que a missão será árdua
neste próximo período, em que muito do que já está sendo preparado se
intensificará ao longo dos próximos
meses. Nesse sentido, vamos continuar
mantendo o ritmo das artuculações,
da agenda em defesa do Banco e dos
Fundos Constitucionais, em Brasília e
nos diversos outros estados de atuação
do BNB, sem nunca perder de vista as
diversas pautas que marcam o curso
histórico da AFBNB, por mais valorização e respeito aos funcionários do
Banco. A gestão “História e Autonomia
para Lutar” possui um nome apropriado para a forma que queremos dar a
essa nova gestão : a AFBNB lutando
em defesa do BNB sem esquecer a sua
perspectiva histórica de mobilização e
combatividade em relação aos desafios que são impostos aos trabalhadores. Vamos com muita dedicação, coragem e união encarar mais essa jornada,
contando como tem sido, com uma
grande sintonia com a base.

