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Associação dos Funcionários Aposentados
do Banco do Nordeste do Basil

A atual diretoria da AABNB 
manifesta, com satisfação, suas boas-
vindas aos Associados que ingressaram 
em seu Quadro Social neste ano de 
2019, assim como ratifica as boas-vindas 
àqueles que vieram se somar ao seu 
honroso corpo social a partir de Janeiro 
de 2018. Os dois primeiros meses do 
corrente, janeiro e fevereiro, registraram 
26 novas filiações (veja a relação na pág. 
2), reflexo de um trabalho planejado 
já no começo das atividades da atual 
Direção, em janeiro do ano anterior. 
Paralelamente às demais demandas, 
esta Diretoria já demonstrava sua 
preocupação em desenvolver ações com 
vistas à ampliação e ao fortalecimento 
do Quadro Social. Ao longo de 2018, a 
AABNB obteve a adesão de 95 novos 
associados, sendo 35 no primeiro 
semestre e 60 novos sócios no segundo 
semestre, números ainda aquém dos 
seus anseios, mas que asseguram a 
certeza de que a AABNB pode solidificar 
uma história que já tem mais de 35 
anos.          

Além dos trabalhos de ordem 
administrativa, do realinhamento do 
seu Estatuto, da realização do Encontro 
de Representantes, das reuniões 
estratégicas com as diretorias do BNB, da 
Capef e Camed, e com outras entidades 

(ANAPAR, por exemplo) que defendem 
os interesses dos aposentados e 
pensionistas, esta Diretoria também 
realizou, com grande êxito, o Programa 
de Premiação de Associados, que 
contemplou 400 integrantes do Quadro 
Social, e distribuiu um total de R$ 397 mil 
reais em premiações. Simultaneamente, 
a Direção já desenvolvia o projeto 
da Campanha de Filiação Premiada 
2018/2019, cujo primeiro sorteio está 
programado para o dia 20 de março 
próximo.  

Participarão desse sorteio 
todos aqueles que tenham ingressado 
no Quadro Social da AABNB no período 
compreendido entre 01 de abril de 2018 
e 10 de março de 2019, e que estejam 
em dia com as suas contribuições. 
O regulamento completo dessa 
campanha (prêmios, sistema de 
premiação, etc) será disponibilizado 
no site da Associação (aabnb.com.
br). Visite o nosso site, fique atento, 
e participe das promoções da AABNB. 
Além dessas atividades, a atual 
Diretoria ratifica o seu compromisso 
primordial de trabalhar e lutar, 
sempre, pela preservação dos direitos 
conquistados e em busca de novos 
benefícios, fiel ao lema “Por um Futuro 
Digno”, que a norteia. 

Os três maiores bancos privados 
do Brasil: Itaú, Bradesco e Santander,  
distribuíram R$ 36,8 bilhões aos 
acionistas. O valor vem da distribuição 
de dividendos sobre os lucros do ano 
passado, juros sobre o capital próprio 
(JCP) e recompra de ações. Trata-se de 
rubricas dos balanços que não sofrem 
tributação do imposto de renda. 

Os três bancos somaram R$ 59,695 
bilhões de lucro líquido em 2018. Se 
o governo aplicasse a esses quase R$ 
37 bilhões distribuídos aos acionistas 
a mesma alíquota que aplica aos 
trabalhadores com salários acima de R$ 
4.664,68, arrecadaria R$ 4,6 bilhões. As 
informações são da Contraf-CUT. 
(Fonte: Sindibancários-CE)

Mensagem aos novos Associados

País perde R$ 4,6 bilhões ao não tributar 
acionistas de Itaú, Bradesco e Santander

Todos em 
defesa do BNB

Os associados desta AABNB 
conhecem, como poucos, a história e 
a importância do BNB para o desenvol-
vimento da região Nordeste. Muitos, 
inclusive, participaram ativamente da 
implantação de agências em diversos 
municípios e estabeleceram contato 
com pequenos agricultores e investido-
res, irmãos nordestinos que passaram 
a ter, por meio do Banco, incentivo e 
apoio decisivo para alavancar seus ne-
gócios.

Criado há 67 anos, o Banco do 
Nordeste é operador exclusivo do Fun-
do Constitucional do Nordeste (FNE), 
e trabalha com taxas de juros até 40% 
mais baixas do que as demais taxas de 
financiamento do mercado. A direção 
do BNB salienta que, atualmente, o 
Banco é a maior instituição financeira 
de desenvolvimento regional da Amé-
rica Latina e desempenha papel pre-
ponderante frente às ações que visam a 
redução das desigualdades do Nordeste 
em relação a outras regiões do Brasil e 
entre os próprios estados nordestinos.

Presente, hoje, em dois mil mu-
nicípios o BNB abrange toda a Região 
Nordeste, além do Norte de Minas Ge-
rais e do Espírito Santo. Segundo levan-
tamento realizado pelo Escritório Técni-
co de Estudos Econômicos do Nordeste 
(Etene), 40% dos empregos gerados nas 
empresas financiadas, neste período, 
são decorrentes dos recursos do FNE.

Mesmo com todo esse cabe-
dal e apesar de toda a sua importância 
para o Nordeste, o BNB, de tempos em 
tempos enfrenta a ameaça e a sanha 
privatista de alguns tecnocratas e dos 
governantes de plantão. Nesta edição, 
além do editorial da AABNB, destaca-
mos a repercussão na imprensa e ou-
tros posicionamentos que ecoam em 
defesa e pelo fortalecimento do Banco 
do Nordeste do Brasil. 
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EDITORIAL

Criado aos 19 de julho de 
1952, pela Lei nº 1649, assinada pelo 
então Presidente Getúlio Vargas e seu 
Ministro da Fazenda Horácio Láfer, 
o Banco do Nordeste do Brasil/BNB 
começou a funcionar em 1954, desde 
quando tem mostrado tanto eficiência 
como eficácia no financiamento das 
atividades produtivas da Região 
nordestina, de forma que, sem 
exagero algum, podemos afirmar que 
o Nordeste brasileiro é um, antes do 
BNB, e outro, bem diferente, depois 
dele.

Tanto é verdade que o BNB, além 
de dar assistência por meio da oferta 
de crédito, ao chamado “Polígono das 
Secas”, abrange hoje cerca de 2000 
municípios do Nordeste, inclusive 
o Norte do Estado de Minas Gerais 
e parte do Espírito Santo, gerindo, 
desde 1990, o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste-FNE, um 
dos fundos criados pela Constituição 
Cidadã de 1988 para o financiamento 
regional, com a finalidade de suprir 
as grandes desigualdades regionais 
existentes em nosso País. Ressalte-
se, por oportuno, que, em 30 anos, 
somente com os recursos provindos do 
FNE, o BNB já investiu, na sua área de 
atuação, em torno de R$ 250 bilhões.

Nada obstante tudo isso e 
afora a árdua luta travada para sua 
criação, tem havido, ao longo do 
tempo, vozes egoístas, parciais e 
desinformadas, que têm proposto sua 
extinção, privatização ou absorção por 
outros órgãos creditícios. Por outro 
lado, também, muitos das classes 
políticas, empresariais e entidades 
associativas, como a nossa AABNB, 
têm reagido e conseguido impedir, 
com muito trabalho e disposição, tais 
excrecências. No momento, forças 
contrárias ao Nordeste brasileiro, 
novamente, vêm apregoando a mesma 
coisa, sem atentar, sequer, para sua 
longevidade (67 anos), seu status 
de maior Instituição Financeira de 
Desenvolvimento Regional da América 
Latina, com preponderante papel nas 
ações de redução das desigualdades 
do Nordeste brasileiro frente a outras 
regiões mais ricas do País, e mesmo 

entre os próprios estados nordestinos.
Como prova disso é que, em 

2018, graças à ação de sua diretoria, 
o BNB registrou um volume de R$ 
41,4 bilhões emprestados, sendo R$ 
30,3 bilhões contratados via FNE e o 
restante pelas linhas de microcrédito, 
como Crediamigo (R$8,7 bilhões), 
Agroamigo (2,4 bilhões). Outrossim, 
para o ano em curso de 2019, somente 
o orçamento do FNE é de R$ 23,7 
bilhões. Além de tudo isso, seu quadro 
de funcionários e técnicos sempre 
teve e tem o maior destaque por sua 
qualificação, idoneidade e valor, 
tendo muitos deles exercido cargos 
e funções importantes nas diversas 
áreas político-governamentais e 
administrativas, mesmo em momentos 
de instabilidade nacional. 

Daí que, com relação a uma 
defesa que se faz necessária e urgente, 
não podemos ficar alheios à grave 
questão que se nos apresenta, sendo 
peremptório agir, unitariamente, 
junto aos senhores Governadores, 
parlamentares e entidades de classes 
empresariais de todo o Nordeste, 
com vistas à preservação do BNB 
e até seu fortalecimento, tais como 
afirmaram, recentemente, os Srs. 
Freitas Cordeiro, presidente da 
Federação das Câmaras dos Dirigentes 
Lojistas do Ceará (FCDL-CE), e o 
economista e ex-deputado federal, 
Firmo de Castro, quando assim se 
pronunciaram, respectivamente, 
em recente reportagem do Jornal O 
Povo, da capital cearense: “Qualquer 
incerteza em relação ao BNB será 
ponto de discordância”, e “Qualquer 
ajuste que precise ser feito, não seria 
através da extinção ou incorporação 
do BNB”.

Da parte da AABNB, precisamos 
ir à luta, juntamente com a AFBNB, 
Comissão Nacional, Sindicatos e 
classes politicas e empresariais de 
todo o Nordeste, a fim de evitarmos 
qualquer errônea intenção e/ou 
ação que vise prejudicar o Nordeste 
brasileiro e o importante, decisivo, e 
sério Banco do Nordeste, criando para 
tanto, quem sabe, uma “Comissão 
Permanente em Defesa do BNB”.

A defesa do BNB é 
responsabilidade de todos nós!

Boas-vindas!
É com satisfação que registramos, 

em ordem alfabética, os associados que 
ingressaram nesta AABNB nos meses 
de janeiro e fevereiro. Manifestamos 
nossas boas-vindas aos colegas que 
chegam para fortalecer o nosso Quadro 
Social. 

Airton Lopes de Morais
Mossoró - RN
Alzenir Ferreira Lima
Fortaleza – CE 
Alzira Dantas da Costa 
Natal - RN
Berenice de Fátima F. Deninger 
João Pessoa - PB
Carlos Wanderley Nunes Nógrimo 
Quixeramobim - CE
Djalma Leite Guedes
São Luís - MA
Filomena Mª Bezerra Pinheiro 
Jaguaribe - CE
Francisco César Ferreira dos Santos
Fortaleza - CE
Francisco de Assis M. Fernandes 
Salvador - BA
Francisco de Assis Santos Silva 
São Luís - MA
Hortência  Duarte P. Gonçalves 
Belo Horizonte - MG
Isabel Tavares Varão
Teresina - PI
Jonas Souza Sala 
Vitória da Conquista - BA
José Teixeira Júnior 
Montes Claros - MG
Luiza Leene H. de Lima 
Fortaleza - CE
Maria Auxiliadora Matos Carvalho 
Aracaju - SE
Maria Cristina de Melo 
Maceió- AL
Maria Gilca dos Santos Ferreira
Fortaleza - CE
Maria Luciene A. Rodrigues 
Quixeramobim - CE
Maria Socorro Figueredo Gomes 
João Pessoa - PB
Miguel Arcanjo F. de Jesus 
Vitória da Conquista - BA
Pedro Dias 
Pirapora - MG
Raimundo Alci Pinheiro 
Fortaleza – CE 
Rita Cácia Nogueira de Oliveira 
Fortaleza - CE
Vanderlei Gonçalves da Silva 
Vitória da Conquista - BA
Walmir Farias da Frota
Fortaleza – CE     
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O jornal O Povo, de 
Fortaleza, cidade que abriga a sede 
administrativa do Banco do Nordeste, 
destacou, em sua edição do dia 31 de 
janeiro último, uma página inteira 
a respeito da importância do Banco 
do Nordeste para o desenvolvimento 
regional, salientando os seguintes 
números:

• Em 2018, o BNB registrou 
volume histórico de R$ 41,4 
bilhões emprestados;

• Deste total, R$ 30,3 bilhões 
foram contratados via FNE, 
e o restante pelas linhas de 
microcrédito Crediamigo (R$ 
8,7 bilhões) e Agromaigo (R$ 
2,4 bilhões). Os investimentos 
representaram uma alta de 56% 
em relação a 2017;

• Com 72,6 mil operações, o Ceará 
foi o terceiro Estado que mais 
recebeu recursos oriundos do 
Banco, ficando atrás da Bahia e 
do Maranhão;

• Pelo FNE, foram R$ 3,7 bilhões 
em 2018;.

• Para 2019, o orçamento previsto 
pelo FNE é de R$ 23,7 bilhões.

 

 Na mesma página, o jornal 
destacou o posicionamento do 
economista Firmo de Castro, um dos 
autores do projeto que criou os fundos 
constitucionais. Segundo Firmo de 
Castro, a declaração do secretário de 
Desestatização e Desenvolvimentos, 
Salim Mattar, de que apenas Caixa, 
Banco do Brasil e Petrobras estariam 
livres do programa de privatizações 
do governo federal, “é uma fala 
apressada de quem é responsável 
por privatização e desconhece as 
peculiaridades das regiões menos 
desenvolvidas”.

 Ainda nesta edição, em 
editorial, o jornal O Povo classificou 
a possibilidade de privatização do 
BNB de “opção despropositada”, 
e afirmou que apoiará todas as 
iniciativas legítimas em defesa do 
BNB, da região, e do povo nordestino. 
Também salientou que “na verdade, o 
BNB precisa ser ainda mais reforçado 
como imprescindível na luta contra 
o subdesenvolvimento, a pobreza e a 
disparidade regional”. O editorial é 
finalizado com a afirmativa de que “não 
seria possível aceitar um retrocesso 
nessa área, e que cabe à bancada do 
Nordeste, no Congresso Nacional, de 
forma suprapartidária, demover as 
autoridades centrais de uma opção tão 
despropositada”. (Fonte: O Povo)  

O Sindicato dos Bancários do 
Ceará e a Federação dos Trabalhadores 
no Ramo Financeiro do Nordeste 
(Fetrafi), através de seus representantes 
legais, estiveram reunidos neste mês 
de fevereiro, no gabinete do vereador 
Evaldo Lima, do PC do B, para 
organizar movimentações em defesa do 
papel do Banco do Nordeste do Brasil.                  

O presidente do Sindicato e da 
Federação, Carlos Eduardo Bezerra 
Marques, presente ao encontro, 
destacou que o objetivo é iniciar os 

movimentos pela base da estrutura 
parlamentar até culminar com uma 
grande manifestação no Congresso 
Nacional. “Paralelamente, essas 
articulações com os diversos níveis do 
Parlamento servirão como indutores 
ao engajamento dos segmentos 
dos trabalhadores, empresários e 
sociedade, todos aqueles que podem 
ser diretamente afetados com o 
enfraquecimento do BNB”, afirmou 
Carlos Eduardo. (Fonte: Sindicato dos 
Bancários-CE) 

AFBNB destaca os 
resultados obtidos 

pelo Banco em 2018

In memorian

A defesa do BNB na imprensa cearense

Fetrafi e Sindicato já organizam ações 
em defesa e pelo fortalecimento BNB 
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Expediente

 O diretor de Comunicação e 
Cultura da AFBNB, Dorisval de Lima, 
em artigo publicado no Jornal O Povo, de 
Fortaleza, e reproduzido no Informativo da 
AFBNB, enalteceu os resultados obtidos 
pelo BNB em 2018. Ele salientou que os 
números alcançados pelo BNB não apenas 
ratificam a eficácia do Banco, mas também 
a competência e o compromisso dos seus 
funcionários, bem como a própria essência e 
a razão de existir da Instituição. Na avaliação 
de Dorisval Lima, os resultados comprovam, 
acima de tudo, a importância estratégica do 
BNB, para a promoção do desenvolvimento 
econômico e social do Nordeste. 
(Fonte:Nossa Voz/AFBNB) 

 Informamos abaixo,  com 
profundo pesar, em ordem alfabética, 
os nomes dos colegas que faleceram 
no período compreendido entre 03 de 
dezembro de 2018 e 17 de fevereiro 
de 2019, dia do fechamento desta 
edição, e manifestamos nossas sinceras 
condolências aos familiares e demais 
amigos.  

Antônio Pinto Lino 
Lagarto – SE (30/12)
Claudio de Oliveira Magalhães 
Maceió – AL (24/01)
Hélio Uchoa Marinho 
Fortaleza – CE (29/12)
Hindenburgh de Melo Rocha
Fortaleza – CE (02/01)
José Ernandes Gomes
Fortaleza – CE (10/12)
José Nilson de Oliveira 
Surubim – PE (03/12)
José Samuel Camurugi
Salvador – BA (30/12)
José Wilson Lima Albuquerque
Fortaleza – CE (01/01)
José Zeno de Almeida 
Jaboatão dos Guararapes – PE (27/01)
Luiz Nunes Ramalho
Fortaleza – CE (20/01)
Manoel Adauto Teles
Fortaleza – CE (13/12)
Maria Lucia Chaves de Oliveira
Fortaleza – CE (25/01)
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Sindicato dos Bancários fará 
defesa intransigente do BNB

Jovens que estão fora do mercado de
trabalho e da escola travam economia

CNFBNB
A palavra do Coodenador

AABNB participa de 
seminário da ANAPAR

Em nota publicada em seu site, o 
Sindicato dos Bancários do Ceará disse 
que repudia o aparente desconhecimento 
do governo federal em relação à 
importância do Banco do Nordeste do 
Brasil (BNB) para o desenvolvimento 
da região. A afirmação fazia referência 
à fala do secretário de Desestatização 
do Governo Federal, Salim Mattar, que 
ignorou a existência de bancos regionais, 
como BNB e Basa, em pronunciamento à 
imprensa. 

O Sindicato dos Bancários do 

Ceará reforça que estará à frente da 
defesa do BNB como o principal agente 
do desenvolvimento da região Nordeste 
e do seu papel fundamental no combate 
das desigualdades regionais. Em 30 
anos, somente com recursos do Fundo 
Constitucional do Nordeste (FNE), gerido 
pelo BNB, foram investidos em torno de 
R$ 250 bilhões, metade destinada a micro 
e pequenos empreendimentos. Seria uma 
irresponsabilidade imensa acabar com um 
banco que realiza esse importante papel 
social. (Fonte: Sindibancários/CE) 

Países emergentes têm o dobro 
de jovens entre 15 e 24 anos que 
nem estudam nem trabalham quando 
comparados a nações desenvolvidas. 
Relatório do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) mostra que 20% 
(duas em cada 10) das pessoas nessa 
faixa etária estão fora da escola e 
do mercado de trabalho. De acordo 
com o órgão, o quadro tem efeito 
perverso, pois proporciona redução do 
crescimento potencial e aumento dos 
conflitos sociais nesses países.

Geralmente, as economias 
emergentes aceleram o desenvolvimento 
por meio da entrada de novas pessoas 
no mercado de trabalho. Se não houver 
uma boa utilização dessa força de 
trabalho, não há tanto sucesso no 
avanço econômico dos países. “A perda 
potencial implícita para a economia é 
agravada pela demografia — cerca de um 
terço da população em idade ativa nos 
mercados emergentes e nas economias 
em desenvolvimento é composta por 
uma população jovem, quase o dobro da 
participação observada nas economias 
avançadas”, explica o relatório.

Bruno Bezerra, 24 anos, é um 
dos jovens que se encontra na situação 
“nem-nem”. Formado em engenharia 
química há um ano, ele busca emprego 
e diz que o mercado não o favorece. 
Para sobreviver, recebe ajuda da mãe. 
“O mercado não está bom. A maioria 
dos meus colegas está na mesma 
situação. Por enquanto, minha mãe me 

ajuda financeiramente”, disse. 
Conforme o economista Carlos 

Alberto Ramos, essa dificuldade de 
ingressar no mercado de trabalho é 
um dos maiores motivos de os jovens 
estarem parados. Como consequência 
disso, a falta de trabalho e de estudo 
compromete o futuro da economia. 
Se não há rendimento agora, não há 
o que se produzir para o futuro. “Não 
trabalhando agora, não há aquisição 
de conhecimento para utilizar mais 
tarde. Isso compromete o futuro da 
economia.”, disse. 

Outra explicação para o fraco 
mercado de trabalho para os jovens é 
a grande diferença de condições entre 
gêneros. Segundo o FMI, em países 
que estão se desenvolvendo, 30% das 
mulheres não trabalham e não estudam, 
enquanto o número de homens jovens na 
mesma posição é de 15%. Para o órgão, 
essa grande diferença se explica pela 
consequência econômica de ter filhos.

Segundo o FMI, a solução para 
o problema seriam políticas públicas. 
Melhorias na educação, incentivo 
ao empreendedorismo e  adoção de 
medidas que tragam a igualdade entre 
gêneros. Para Maria Clara Garcia, 
19, se ocupar aumenta a dignidade. A 
jovem ficou parada por seis meses para 
se preparar  para um voluntariado e 
sentiu falta de fazer alguma coisa. “O 
trabalho torna a vida digna e não ter 
isso foi difícil”, disse. (Fonte: Correio 
Braziliense)

Conversamos, por telefone, 
com o coordenador da Comissão 
Nacional dos Funcionários do BNB 
(CNFBNB), Tomaz de Aquino, que 
também é diretor do Sindicato dos 
Bancários do Ceará. Reproduzimos 
a seguir o posicionamento dele em 
relação à postura do Sindicato e da 
CNFBNB: 

“A posição do Sindicato é 
de defesa incondicional não só da 
permanência, mas do fortalecimento 
do BNB como o principal instrumento 
de incentivo ao desenvolvimento 
da região nordestina. Ressaltamos 
o papel indispensável do Banco do 
Nordeste como o principal financiador 
do Programa Nacional de Agricultura 
Familiar no Nordeste e o maior agente 
de microcrédito na América Latina, 
através dos programas Crediamigo e 
AgroAmigo. No exercício de 2018, 
o BNB aplicou mais de R$ 40 bi 
na economia do Nordeste, sendo 
R$ 30 bilhões oriundos do FNE, 
notabilizando-se como eficiente e 
competente gestor do maior fundo 
constitucional do País, assegurado 
pela Constituição de 1988. O 
Sindicato, mais uma vez, montará 
trincheira de luta para defender, com 
unhas e dentes, o BNB”.       

O seminário será realizado 
no dia 25 de fevereiro, no auditório 
do Sindicato dos Urbanitários, em 
Brasília, para discutir a situação da 
previdência complementar no atual 
cenário político e o impacto da 
CGPAR 25 nos Fundos de Pensão. A 
AABNB participará desse encontro, 
com as presenças do presidente 
José Edson Braga e do diretor 
administrativo Miguel Nóbrega 
Neto. Outro objetivo importante 
do seminário é a avaliação das 
possibilidades de ingresso com ações 
na justiça para barrar o avanço da 
CGPAR 25. Na edição do mês de 
março o jornal da AABNB trará os 
principais resultados desse encontro.   

Sem estudar e sem trabalhar, os ‘nem-nem’ reduzem o “crescimento potencial” 
das nações, que dependem da renovação de mão-de-obra para se desenvolver


