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Papelregional
prejudicado

O
papel de promover o
desenvolvimento re-
gional do Banco do
Nordeste pode estar
em xeque após a pu-
blicação da Medida
Provisória 1.052/2021
pelo Governo Fede-
ral. A iniciativa visa
criaroFundoGaranti-

dordeInfraestrutura(FGIE)pa-
ra focar projetos com recursos
daUnião,masdeveráenfraque-
cer os bancos públicos regio-

nais ao reduzir de forma pro-
gressiva a taxa de administra-
ção sobre os Fundos Constitu-
cionais (FNE, FNO e FCO), dis-
positivo crucial para a geração
dereceitasdestesbancos.
DeacordocomotextodaMP

1.052, o FGIE deverá ser geren-
ciado pela Agência Brasileira
Gestora de Fundos Garantido-
reseGarantias (ABGF)edeverá
ter preferências por projetos
de "concessões e parcerias pú-
blico-privadas nas regiões Nor-

te, Nordeste e Centro-Oeste". O
objetivo, segundooGoverno, é
reforçar o apoio a investimen-
tos em obras de "saneamento
básico, resíduos sólidos, ilumi-
naçãopública, habitação social
esegurançahídrica".
Para financiaronovo fundo,

a União deve minar o poderio
financeirodebancospúblicos,
como o BNB. Isso porque par-
tedos recursosdoFGIEseráre-
direcionada a partir dos Fun-
dos Constitucionais de Finan-

ciamento do Norte (FNO), do
Nordeste (FNE), e do Centro-
Oeste (FCO). O fluxo financei-
ro será conduzido pela redu-
çãogradualda taxadeadminis-
tração destes fundos, que se-
rão gerenciados pelo BNB, pe-
lo Banco Amazônia (Basa) e
BancodoBrasil.

Missãoafetada
A decisão, segundo a Associa-
ção de Funcionários do Banco
doNordeste (AFBNB), prejudi-

Parafinanciaro
novofundo,a
Uniãodeveminar
opoderio
financeirode
bancospúblicos,
comooBNB

#BancoDoNordeste SamuelQuintela samuel.quintela@svm.com.br

MPdoGovernoFederaldevereduzirforçadoBNBnofomentoao
desenvolvimentoregional
SegundofuncionáriosdoBancoeeconomistas,oBNBterásignificativa
reduçãodofinanciamentopeloFNEeterádebuscaroutras fontesderecurso

Internamente,oBNBainda
estáavaliandoemensurando
osimpactosdaMP1.052
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cará profundamente o funcio-
namento do BNB, que se ba-
seia consideravelmentenos re-
cursos aplicados pelo FNE pa-
ra financiar o funcionamento
deprojetosdedesenvolvimen-
to regional. Atualmente, cerca
de 70% dos custos do BNB –
que envolvem ações de in-
fraestrutura,pagamentos, trei-
namentos, qualificaçãoprofis-
sional e outros – são garanti-
dos pelo montante gerado a
partir da taxa de administra-
çãodoFNE.
O demonstrativo financeiro

do BNB indicou que foram re-
gistradas "mais de 711 mil ope-
rações" de crédito pelo FNE
no exercício de 2020, cerca
R$ 25,84 bilhões. No próprio
documento, o BNB se refere
aoFundocomo "principal fun-
dingda Instituição".

Risco
Com parte do financiamento
prejudicado, os funcionários
do BNB temem que o Banco
seja obrigado a atualizar algu-
mas formas de garantir a
operacionalização de proje-
tos, tendo menos condição
de assegurar empréstimos de
longo prazo com condições
mais favoráveis que o merca-
do convencional.
Rita Josina, presidente da

AFBNB, afirmou que, com
menos recursos do FNE, será
praticamente impossível
manter as estruturas físicas,
como agências, em todas as
áreas de atuação, reduzindo
o alcance da Instituição. Ela
defendeu que isso atrapalha-
ria a "missão do Banco" de
buscar projetos de desenvol-
vimento regional de forma
prática e com condições mais
vantajosas, já que o BNB teria
de buscar outras formas de se
financiar.
"Com a redução da taxa de

administração, a gente não
movimenta e não paga omíni-
mo possível para se ter um
funcionamento correto no
Banco. Da forma como está
previsto, não se cobre os ris-
cosdas operações", disseRita.
A opinião é corroborada

por Wandemberg Almeida,
conselheiro do Conselho Re-
gional de Economia Ceará
(Corecon-CE). Ele destacou
que a medida terá impacto
claro sobre os micro e peque-
nos empresários no Nordes-
te, já que eles poderão encon-
trar uma opção a menos no
mercado para financiamento
de crédito. Lembra que os re-

cursos do FNE, alémdeneces-
sários para financiar projetos
de infraestrutura e energias
renováveis, são consideravel-
mente relevantes para o fun-
cionamento do CrediAmigo,
um dos maiores projetos de
microcrédito daAmérica Lati-
na. "Os micro e pequenos em-
presários vão ser prejudica-
dos. Temos uma alta taxa de
pobreza no Nordeste e enfra-
quecer o banco traz danos ao
setorprodutivo e para a popu-
laçãoemsi", disse.

Posiçãooficial
OBNB emitiu uma nota dizen-
do apenas que está avaliando
os impactos da Medida Provi-
sória. "Essa MP traz impactos
para os bancos administrado-
res dos Fundos Constitucio-
nais, FNE, FNOeFCO. Na con-
dição de administrador do
Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Nordeste
(FNE), o Banco está avaliando
os reflexos dessa Medida Pro-
visória na operacionalização
desse Fundo", diz a nota assi-
nada por Hailton José Fortes,
diretor de relações com inves-
tidores.
Governo Federal, via Minis-

tério do Desenvolvimento Re-
gional, afirmou que "as altera-
ções trazidas pela MP
1.052/2021 vão beneficiar em-
preendedores e produtores
rurais do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste que terão R$ 8,5
bilhões amais disponíveis, até
2024, nas linhas de financia-
mento dos Fundos Constitu-
cionais (FNO,FNEeFCO)."
A ampliação do volume de

recursos disponíveis se dará,
diz o Ministério, pela redução
nas taxas administrativas dos
bancos operadores dos Fun-
dos Constitucionais de Finan-
ciamento. Já em 2021, a medi-
da disponibilizará R$ 750 mi-
lhões para os empreendedo-
resdessas regiões.
"É falsa a afirmação de que

a medida provocará o enfra-
quecimento dos bancos pú-
blicos, haverá, na verdade,
uma equalização com as ta-
xas que são praticadas no
mercado. A título de compa-
ração, a Caixa Econômica Fe-
deral recebe 0.5% como taxa
de administração do FGTS, já
os bancos que operamos fun-
dos constitucionais recebem
2.1% pelo serviço, além das
demais taxas de remunera-
ção das disponibilidades. A
redução será gradual até
2026".
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COMDUASUNIDADESNO
Ceará,aredenordestinade
lojasCarajásHomeCenter,
especializadaemmateriais
deconstrução,abrirá,no
segundosemestredesteano,
suaterceiraunidadeno
Ceará.Eminstalaçãona
cidadedeEusébio,anova
lojaabsorveR$70milhões
eminvestimento,criando
250novosempregosdiretos.

VIRARAMDIVERTIMENTO
assessõesdaCPIdaCovid,
ondesenadoresdaoposição
eafavordogovernotrocam
acusaçõesatodahora.Pelo
quesevêeouve,ointeresse
dosparlamentaresédistinto:
osdogovernodefendemo
governo;oscontra,atacam-
eprocuramdevorar-os
depoentes.ComonasCPIs
doMensalãoedoPetrolão.

A
lô, bananicultores cearenses! AAgropauloAgroin-
dústria, empresadoGrupoTelles, lideradopelo
agroindustrial cearenseEverardoTelles, estápres-
tes a concluir os testesdeumnovoe revolucionário
produto - um fungicidaorgânicoparacombater não
sóaSigatokaAmarela,mais terrível pragadabana-
neira,masoutrasdoenças queatacamas culturas
agrícolas, incluindoas frutas. FabianoMapurunga,
gestorde agronegóciodaAgropaulo, anunciouon-
temque,muitobrevemente, essenovoprodutoesta-

rá àdisposiçãodos fruticultorespara serprescritopelos agrô-
nomos.Mapurunga fez o anúncioduranteoPainel 11 do II
Agrosetores, umeventoque, durante todaaquarta-feira, 26,
debateu sobre osdiferentes aspectos eosdiferentes setores
doagronegócio cearense, desde asplantas ornamentais até
ocafé, das culturasprotegidaspor estufas ao trigoque se
plantae colhenaChapadadoApodi, onde tambémsedesen-
volve tambémumacotonicultura tecnificada.
AAgropaulo já produz - emsua grande fazenda localizada

no interior domunicípio de Jaguaruana - fertilizantes e adu-
bosorgânicosNATZB, comZincoeBoro, todos já certifica-
dospelo IBD/IFOANe já emusopelosprodutoresde sojade
vários estadosbrasileiros.
Hoje, na geografia cearense, o combate à SigatokaAmare-

la é feito comdefensivosquímicos, cuja aplicação ficouaté
três vezesmais carapelaproibição, em todooCeará, dapul-
verizaçãoaérea, umadecisão tomadapelaPoderLegislativo
cearensee sancionadapelo governadordoEstado.
Quandochegar aomercadoo fungicidaorgânicodaAgro-

pauloAgroindústria, serápossível criar umaexceçãopara a
pulverizaçãoaéreadosbananais cearenses edas outras cul-
turaspara as quais aqueleproduto vier a ser indicado.OCea-
rá eraomaior exportadordebananasdopaís, hoje nãoé
mais,maspoderá retomaressaposição comousodo fungici-
daorgânicoe comavolta dapulverizaçãoaérea.

EMRECUPERAÇÃO

Pediramrecuperação judicial algumas famosas empresas do
varejonacional, entre elas LePostiche,Dudalina, Cavalera,
ViaUnoeTNG.Duasdelas têm lojas emFortaleza. Resultado
do isolamento social impostopelapandemiadaCovid-19.

FUNGICIDAORGÂNICO
PARAASBANANEIRAS
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