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O início deste ano novo de 2019 trouxe 
aos brasileiros uma gama de notícias 
preocupantes. No entanto, não podemos 
permitir que a esperança de dias melhores, 
mesmo sob a égide de um otimismo 
realista e vigilante, permeiem nossas vidas 
e nossos pensamentos, razão pela qual 
devemos valorizar todas as boas notícias 
e informações que possam trazer alguma 
possibilidade de melhorias em nossas vidas.

Assim, podemos destacar que, no dia 
15 de janeiro de 2019, a Associação dos 
Aposentados do Banco do Nordeste 
(AABNB) recebeu a ilustre e importante 
visita do presidente do BNB, Dr. Romildo 
Rolim, em sua Sede própria. Isto é um 
fato histórico e de suma importância, pois 
significa, simbolicamente, uma visita 
a todos os associados desta AABNB. 
Fundada em 17 de maio de 1983, tendo 
completado seus 35 anos no ano de 2018, 
a Associação nunca havia recebido a visita 
de um Presidente do BNB.

O Dr. Romildo Rolim estava 
acompanhado do seu chefe de gabinete, 
José Andrade Costa, do diretor Cláudio 
Luiz Freire Lima, e do presidente da 

Capef, Jurandir Mesquita. A comitiva foi 
recebida pelo presidente José Edson Braga 
e demais Diretores da AABNB: Miguel 
Nóbrega Neto, Luiz Gonzaga C. Pereira, 
Luiz Carlos Bezerra Lima, e José Maria 
de A. Galas. 

Também participaram desse histórico 
encontro os associados Francisco Leandro 
da Silva, Contador da Associação; 
Francisco Ribeiro Monte, ex-presidente 
da AABNB, e os ex-diretores Nilo Tinoco 
Miranda e Luiz Paulino da Silva.

Pauta da histórica visita
Na oportunidade, foram anunciados, 

segundo suas próprias avaliações, os 
bons resultados auferidos pela CAPEF, 
no ano de 2018, bem como as decisões 
do Conselho Deliberativo da Caixa, no 
sentido de reajustar os benefícios com o 
INPC, ou seja, em 3,43% (três e quarenta 
e três décimos por cento), bem como a 
notícia de que a contribuição extra dos 
aposentados que era de 21,25% (vinte 
e hum e vinte e cinco por cento) sobre o 
valor do benefício, será reduzida, a partir 
de janeiro/2019, para 20,0% (vinte por 

cento) mensais.
Os nossos ilustres visitantes destacaram 

que as medidas, quando vistas 
conjuntamente, trazem uma melhoria 
de cerca de 5% (cinco por cento) como 
aumento nos benefícios dos aposentados e 
pensionistas.

O Presidente do BNB destacou que 
lamentava não poder apresentar uma 
redução maior no percentual da contribuição 
extra dos aposentados e pensionistas, mas 
que o mais importante era a tendência 
de redução que tem sido observada nos 
últimos anos, o que mantém tranquilidade 
e esperanças de possibilidade de maiores 
reduções para o futuro.

A Diretoria da AABNB externou aos 
Presidentes do BNB e da CAPEF os 
agradecimentos, e a nossa confiança 
nos trabalhos que estão sendo levados a 
efeito nessas Entidades. Mas registrou, 
no momento, que tínhamos a expectativa 
de uma redução maior nas contribuições, 
para que as mesmas ficassem situadas 
no patamar de 18% (dezoito por cento) 
ou, no máximo, em 19% (dezenove por 
cento). 

Presidente do BNB visita sede da AABNB
FATO HISTÓRICO

Reunião da diretoria da AABNB com o Presidente do BNB Romildo Rolim, na sede da 
Associação

Presidente do BNB Romildo Rolim (E) com 
o Presidente da AABNB, José Edson Braga
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Ainda sob o impacto das alterações 
na legislação trabalhista implantada pelo 
governo anterior, o apreensivo trabalhador 
brasileiro aguarda os novos e incógnitos 
rumos da Previdência Social. O certo 
mesmo é que a dita “reforma” deve 
provocar consequências à vida de milhões 
de brasileiros que integram o disputado 
mercado de trabalho, e aqueles que aspiram 
por uma oportunidade nesse concorrido 
universo. Na grande imprensa, os embates 
ideológicos que permeiam a cobertura do 
tema, mais confundem do que esclarecem. O 
tal déficit da Previdência é real ou fabricado? 
Qual é o melhor sistema a ser adotado? 
São apenas dois questionamentos entre as 
diversas interrogações em busca da verdade.

Em meio à nebulosidade geral, 
reportagem publicada pelo jornal Diário 
do Nordeste, de Fortaleza, na edição de 17 
de janeiro último, procura clarear o tema 
ao confrontar e comparar o sistema de 
“Repartição”, utilizado atualmente, com o 
modelo de “Capitalização”, apontado pela 
equipe econômica do atual governo como 
possível alternativa para a Previdência. Veja 
a seguir um breve resumo: 

SITEMA DE REPARTIÇÃO
O que é - Nesse sistema, os trabalhadores 

da ativa pagam uma contribuição para 
garantir o benefício de aposentados e 
pensionistas;

Quem financia - Em um pacto, os mais 
novos financiam a aposentadoria dos mais 
velhos. E se faltar verba, o Governo participa 
da cota;

Contribuição – Uma porcentagem 
sobre o salário é paga pelo trabalhador. 
Empregadores e o Governo Federal também 
contribuem;

Quem administra – Governo/INSS.

SISTEMA DE CAPITALIZAÇÃO
O que é - Trabalhadores da ativa 

contribuem para uma conta individual de 
aposentadoria, como em um fundo privado;

Quem financia - Cada pessoa é 
responsável por financiar a própria conta. 
Em alguns países, as empresas também 
contribuem;

Contribuição - Uma porcentagem 

sobre o salário é paga pelo trabalhador, que 
também podem fazer outras contribuições 
espontâneas;

Quem administra - Fundos de pensão 
e gestores da iniciativa privada, como os 
bancos e segurados.

 
ANÁLISE e OPINIÃO

De um lado - o diretor técnico do 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal (Sindifisco-CE), 
Marcelo Lettieri, defende o sistema atual, 
de repartição, como o mais adequado para o 
Brasil, pela configuração estrutural e política 
do país. Ele afirma que há um exagero em 
relação ao déficit, e que esse sistema foi 
superavitário nos últimos 20 anos. Salienta, 
ainda, que o modelo necessita apenas de 
algumas atualizações das condições de 
aposentadoria, como idade mínima e valor 
da contribuição. 

Em relação ao sistema de capitalização, 
ele considera que poderia ser aplicado, mas, 
pondera que algumas questões cruciais 
precisam ser discutidas com muita cautela, 
para que o modelo não entre em colapso nos 
próximos 30 anos, como ocorreu no Chile, 
onde 80% dos aposentados recebem de 
meio a um salário-mínimo como benefício. 
Ele acrescenta que a Previdência por 
capitalização estaria sujeita a crises geradas 
pelos altos e baixos nos ciclos da Economia, 
algo muito forte no sistema brasileiro. 
Além disso, Marcelo Lettieri avalia que as 
instituições brasileiras ainda não são muito 
confiáveis, e que problemas de administração 
dos fundos de pensão também dificultariam 
a implantação do sistema de capitalização.

Por outro lado - o economista e 
empresário Ênio Arêa Leão, apesar de 
cauteloso na emissão de um parecer, mostra-
se favorável à reforma da Previdência com 
a consequente migração para o sistema 
de capitalização. Ele salienta, no entanto, 
que é preciso haver cuidado na hora da 
definição das regras de transição, para que 
nem a população nem o governo sejam 
prejudicados. Ele entende que o mercado 
brasileiro de fundos de pensão já atingiu um 
bom nível de maturidade, para que o modelo 
de capitalização seja adotado, mas admite a 
necessidade de maior esforço do Governo 

para continuar regulamentando o setor.
Contudo, o economista defende que o 

novo sistema poderia, inicialmente, ser de 
caráter híbrido, adotando-se um limite para 
contribuições pelo modelo de repartição 
e, após esse teto, a pessoa teria a opção de 
migrar para a capitalização. Segundo ele, 
o modelo de capitalização pode exercer 
uma proteção contra qualquer mudança de 
expectativa de vida.

Contribuição dos militares - a 
indefinição sobre a inclusão ou não dos 
militares na reforma da Previdência gera 
polêmicas. Especialistas destacam o perfil 
diferenciado de atuação da categoria, 
mas entendem que eles não devem ser 
dispensados de prestar sua contribuição ao 
sistema. No entendimento do diretor-geral 
do Ipece, Flavio Ataliba, é necessário estudar 
e adotar mecanismos para que a classe 
militar possa dar sua colaboração nos ajustes 
da Previdência. Segundo Ataliba, é preciso 
avaliar o tamanho do déficit dos militares 
para em seguida estudar medidas que possam 
ajustar o desequilíbrio previdenciário da 
categoria. (Fonte: DN-Fortaleza)

Quais são os rumos da Previdência?

Ex-ministro 
Luís Carlos 

Bresser 
Pereira afirma 
que modelo de       
capitalização 
só interessa 
aos Bancos e 
ao Capital
(Leia na página ao lado)
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Ainda neste mês de janeiro, o ex-
ministro Luís Carlos Bresser Pereira, 
concedeu uma entrevista contundente 
à rádio Guaíba, de Porto Alegre, 
sobre a reforma da Previdência. Com 
severas críticas ao neoliberalismo, 
Bresser-Pereira entende que a reforma 
proposta pela equipe do ministro Paulo 
Guedes é um perigo. Segundo ele, 
esse modelo significa a privatização 
da aposentadoria, e interessa somente 
aos bancos e ao capital. Para maior 
fidedignidade à repercussão da 
entrevista, reproduzimos, na íntegra, 
ao lado, a coluna do jornalista Juremir 
Machado da Silva, do jornal Correio do 
Povo, de Porto Alegre. Juremir também 
apresenta o programa Esfera Pública, na 
rádio Guaíba.   

Diretor administrativo da 
AABNB, o economista Miguel 
Nóbrega é um estudioso dos assuntos 
referentes à Previdência, além de 
participar ativamente de congressos 
e conferências relacionados ao tema. 
Segundo ele, o sistema de repartição, 
utilizado atualmente, não interessa aos 
bancos e aos rentistas, pois é um modelo 
que não possibilita a acumulação 
de recursos. Por outro lado, Miguel 
Nóbrega salienta que o modelo de 
capitalização, que entrou na pauta 
das discussões, permite acumulação 
do capital em progressão geométrica, 
mas a fiscalização inadequada dos 
resultados apresentados pelos bancos 
pode favorecer o direcionamento 
desses recursos para as contas dos 
banqueiros e dos rentistas, em vez de 
beneficiar os aposentados, e pode gerar 
um colapso semelhante ao vivenciado 
pelo Chile.  

Coluna do Juremir Machado da Silva
(Publicada no jornal Correio do Povo, de Porto Alegre)

Entrevista de 
Bresser Pereira 
à Rádio Guaíba

Reflexões da 
AABNB

Entrevistamos Luís Carlos Bresser 
Pereira no Esfera Pública, na Rádio 
Guaíba. Bresser foi ministro da 
Fazenda de José Sarney e ministro da 
Administração e Reforma do Estado 
de Fernando Henrique Cardoso. 
É economista, cientista político 
e professor da Fundação Getúlio 
Vargas. Está longe de ser comunista. 
Considera Karl Marx apenas mais um 
autor clássico a ser estudado. Bresser 
é desenvolvimentista. Acredita que o 
Estado tem um papel a desempenhar na 
economia. Opõe-se ao neoliberalismo, 
que para ele é a radicalização do 
liberalismo, sem os seus componentes 
de direitos humanos e individuais 
da origem, pós-Margaret Thatcher e 
Ronald Reagan. Bresser vê na reforma 
da Previdência de Paulo Guedes um 
perigo.

Favorável a uma reforma da 
Previdência, com o estabelecimento da 
idade mínima e inclusão dos militares, 
Bresser Pereira trucida a ideia de 
aposentadoria por capitalização. 
Segundo ele, por essa vertente o 
Estado privatiza a aposentadoria e 
lava as mãos. Em vez de garantir 
segurança para o aposentado, entrega 
todo mundo aos riscos do mercado. 
Aposentadoria pública é um sistema 
de solidariedade e garantia mínima 
de sobrevivência. Para Bresser, não 
tem segredo, aposentadoria por 
capitalização interessa aos bancos e 
ao capital. Mas, segundo ele, o truque 
é outro. A capitalização total é o bode 
na sala. O que se quer mesmo fazer 
passar?

A redução do teto do benefício, hoje 
fixado em seis salários mínimos. Ele 
lembrou que na época da Constituinte, 
que resultou na Carta de 1988, 
empresários fizeram lobby em favor 
de um teto de no máximo três salários 
mínimos. Perderam. A ideia agora é 
reduzir para um ou dois. O resto ficaria 
com as aposentadorias complementares, 
ou seja, por capitalização. E se não 
render? Bresser aponta o fracasso da 
experiência chilena como sinal de 
alerta. Se não render, vai ficar todo 
mundo pendurado no pincel e babaus. 
Funciona muito bem quando está só 
recebendo as contribuições. Desanda 

na hora de pagar. Quem perderá com 
uma reforma por capitalização? A 
classe média. Aquela que vive dos 
chamados privilégios?

Todo mundo. Quem pode ser o 
grande beneficiário? O patronato, 
que poderá ser aliviado de 
participar da constituição do bolo 
previdenciário. Bresser é categórico: 
“Todos os países adotam o sistema 
de repartição e garantem o teto 
previdenciário legal. No regime 
de capitalização, a aposentadoria 
depende do valor capitalizado pela 
pessoa e pela rentabilidade do fundo 
de capitalização, sendo, assim, 
incompatível com a garantia de um 
valor mínimo”. A conclusão dele no 
Facebook é cristalina: 

“Isto é uma 
violência contra 
a população. Se 

a reforma da 
Previdência for 
aprovada nesses 
termos, milhões 
de brasileiros 
deixarão de 

contar com uma 
aposentadoria 

digna”. 

Aposentadoria por capitalização 
é uma poupança compulsória. E 
se o trabalhador ficar muito tempo 
desempregado? Hummm.

Luís Carlos Bresser Pereira é 
uma pedra no sapato dos neoliberais. 
Eles não podem dizer que ele nada 
entende de economia e ponto. 
Nem mesmo que é um terrível 
marxista defensor do Maduro e do 
bolivarianismo. 
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61,5 milhões de brasileiros acima de 16 anos 
não juntam dinheiro para aposentadoria

Regras da pensão por 
morte podem mudar 

Índice que reajusta aposentadoria de quem 
ganha acima do mínimo é de 3,43% em 2018

Natal da AABNB em fotos

Com o objetivo de compreender 
a percepção dos brasileiros sobre a 
previdência e identificar comportamentos 
que determinam as decisões dos cidadãos 
quanto a seu futuro, a Associação Nacional 
dos Participantes dos Fundos de Pensão 
(Anapar) realizou uma pesquisa inédita 
com a população. Entre as descobertas, 
uma constatação preocupante: renda 
insuficiente, falta de perspectiva e um 
elevado grau de endividamento são 
três fatores que, combinados, levam a 
maioria a não guardar dinheiro para a 
aposentadoria, produzindo um quadro de 
verdadeiro “desalento previdenciário” no 
país.

A Pesquisa Anapar Finanças Pessoais e 
Previdência Brasil 2018, encomendada ao 
Instituto FSB Pesquisa, realizou entrevistas 
domiciliares com 2.045 pessoas a partir 
de 16 anos, em 152 municípios, entre 8 e 
13 de novembro. A margem de erro é de 
2 pontos percentuais, com intervalo de 
confiança de 95%. Dos 150 milhões de 
brasileiros a partir de 16 anos, 112 milhões 
(75%) declaram ter dívidas. Desses, 33% 
se consideram muito endividados ou 
endividados. Mais de 94 milhões (63%) 
dizem ter renda insuficiente para viver. 
A pesquisa, completa, está no site da 
ANAPAR e também foi reproduzida no 
site da AABNB. (Fonte: ANAPAR)

Os pensionistas do INSS vão entrar na 
mira do novo pente-fino do governo federal. 
A equipe do atual governo pretende endurecer 
as regras para concessão do pagamento, com 
critérios mais rigorosos para os casos de união 
estável, por exemplo. As mudanças devem 
constar de uma medida provisória que será 
enviada ao Congresso. A pensão por morte 
é destinada aos dependentes do segurado 
que falecer ou, em caso de desaparecimento, 
tiver sua morte declarada judicialmente. São 
considerados dependentes o cônjuge, os 
filhos menores de 21 anos ou inválidos, os 
pais e, por último, os irmãos menores de 21 
anos e não emancipados. 

Em 2015, o benefício deixou de ser 
vitalício para todos os pensionistas. Com 
a nova regra, os cônjuges precisam ter dois 
anos ou mais de casamento ou união estável, 
além de terem mais de 44 anos de idade, 
para receber a pensão até o fim da vida. 
Para aqueles com idade entre 41 e 43 anos, 
o tempo de recebimento do benefício é de 
20 anos. Para os parceiros que tenham entre 
30 e 40 anos, são 15 anos de pagamento. 
Entre 27 e 29 anos de idade, são 10 anos. Já 
para aqueles com idade entre 21 e 26 anos, 
o benefício dura seis anos. Por fim, cônjuges 
menores de 21 anos recebem o benefício por 
apenas três anos. 

O valor da pensão por morte corresponde 
a 100% da aposentadoria recebida pelo 
segurado ou a que teria direito se fosse 
aposentado por invalidez. Caso haja mais de 
um dependente, o benefício é dividido entre 
eles. (Fonte: OGlobo) 

O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), usado como 
referência para o reajuste dos 
benefícios previdenciários, ficou em 
3,43% em 2018, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).  A portaria que oficializa 
o reajuste dos benefícios para 2019 
ainda precisa ser publicada no “Diário 
Oficial da União” (DOU) pelo governo 
federal.

Historicamente, o reajuste para 
aposentados e pensionistas do INSS 

que recebem benefícios com valor 
acima de um salário mínimo tem sido 
exatamente a variação do INPC do ano 
respectivamente anterior. Confirmado 
o reajuste de 3,43% para os benefícios, 
o aumento será menor que o do salário 
mínimo em 2019, que teve reajuste 
de 4,61% e passou de R$ 954 para R$ 
998 no dia 1º de janeiro. Se o reajuste 
for aplicado aos benefícios, o teto da 
Previdência Social deverá subir para R$ 
5.839,45, ante R$ 5.645,80 em 2018. 
(Fonte: G1)

A festa dos aposentados de Fortaleza, no BNB Clube, contou com apresentação de um auto de Natal. As fotos do Natal nas Representações 
estão no encarte especial.


