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Em continuidade ao Programa de 
visita às Representações, o presidente José 
Edson Braga e o diretor Miguel Nóbrega 
Neto viajaram para as cidades de Salvador, 
Aracajú e Maceió, no período de 11 a 15 
de março, onde participaram de encontros 
com os Associados dessas localidades 
e seus respectivos Representantes. 
Fundamental para o intercâmbio de ideias e 
a busca de soluções para questões comuns 
ao Quadro Social, essas reuniões também 
proporcionam um momento singular de 
contato e aproximação da Diretoria com os 
Representantes e Associados que residem 
fora de Fortaleza, cidade-sede desta 
AABNB.

O presidente Edson Braga e o 
diretor Miguel Nóbrega fizeram uma 
espécie de balanço das realizações da 
atual Diretoria no exercício anterior e 
aproveitaram para externar os projetos 
e objetivos da Associação para o ano 
em curso. Ao mesmo tempo em que 
explanaram a respeito das atividades 
planejadas e realizadas pela Associação ao 
longo de 2018, aproveitaram para discutir 
questões relacionadas à CAPEF, à CAMED 
e à defesa do BNB, ouvindo as críticas e 
sugestões dos Associados, de acordo com 
as peculiaridades de cada localidade. 

O atual cenário político-econômico 

do país também esteve na pauta das 
discussões, em razão das ameaças que 
pairam sobre os planos de saúde e também 
sobre as empresas estatais neste momento, 
e as consequências, para aposentados e 
pensionistas, de possíveis ações que visam 
reduzir ou cortar benefícios adquiridos. 
Sob esse prisma, por exemplo, destaca-se o 
debate a respeito das alterações inseridas/
sugeridas/determinadas pela CGPAR 23 e 
pela CGPAR 25, que devem gerar grande 
impacto e provocar sérias perdas aos 
participantes de fundos de pensão.

Além dessas questões, os 
diretores salientaram que a Associação, 
por congregar aposentados e pensionistas, 
também deve pensar e planejar ações de 
congraçamento e de lazer, uma vez que os 
seus associados já cumpriram uma longa 
vida laboral. Nesse sentido, destacaram a 
criação do programa AABNB em Ação, que 
engloba o projeto VIAJE COM A AABNB. 
Os associados de Fortaleza que aderiram 
ao projeto realizaram um passeio ao 
município de Guaramiranga, no último 
dia 23 de março. A Diretoria incentiva o 
desenvolvimento desse programa pelas 
Representações, para que possamos 
ampliar a participação dos associados 
em projetos dessa natureza nos demais 
estados.  

No último dia 20 de março, 
na Câmara dos Deputados, a Anapar 
participou do lançamento da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa da 
Previdência Social. Com o auditório 
Nereu Ramos lotado, deputados, 
senadores e quase uma centena de 
entidades dos mais diversos segmentos 
questionaram a proposta de reforma da 
Previdência apresentada pelo governo 
federal e deram início à mobilização em 
prol dos direitos dos trabalhadores. A 

Frente terá uma coordenação formada 
por cinco deputados e cinco senadores. 

Após a solenidade de 
lançamento da Frente Parlamentar, 
teve início o Seminário PEC 06/2019: o 
desmonte da Previdência Social Pública e 
Solidária, com palestras sobre os reflexos 
da capitalização no Chile, os sistemas 
previdenciários na América Latina, a 
previdência dos trabalhadores rurais, 
reforma tributária, entre outros temas. 
(Fonte: Anapar)   

Diretoria visita Representações

Anapar participa do lançamento da Frente 
Parlamentar Mista em defesa da Previdência

Programa 
AABNB EM AÇÃO

INSS muda regras 
para prova de vida 

A Diretoria da AABNB criou e 
implantou um programa de motiva-
ção para os seus associados, denomi-
nado AABNB EM AÇÃO. Dentro dessa 
linha, a primeira proposta aprovada 
é o Projeto VIAJE COM A AABNB, 
inicialmente implantado para os as-
sociados da região de Fortaleza, em 
caráter experimental, com uma via-
gem para a cidade serrana de Guara-
miranga, no Maciço de Baturité, no 
Ceará. Esse projeto visa proporcionar 
passeios turísticos aos associados e 
seus dependentes, sob a coordena-
ção da Direção Geral da Associação e 
de suas Representações. As regras e 
disposições gerais do projeto, aprova-
das pela Diretoria, já foram encami-
nhadas aos nossos Representantes. 
A ideia central do Programa AABNB 
EM AÇÃO é estimular a criação e im-
plantação de atividades culturais, de 
cunho social ou recreativo, a exemplo 
do projeto Viaje com a AABNB, e que 
coloquem os nossos Associados em 
Ação. 

Resolução publicada no Diário 
Oficial da União altera as regras para 
prova de vida e renovação de senha de 
beneficiários do Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS). Desde o último 
dia 26 de março, os procedimentos 
podem ser feitos por atendimento 
eletrônico ou por intermédio de 
representante legal ou procurador 
cadastrado no INSS e/ou na instituição 
financeira. Esta notícia está ampliada, 
com mais detalhes, no site da AABNB.
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A ampliação do número de 
Associados desta AABNB é um dos 
objetivos trabalhados pela atual 
Diretoria da Associação, com a 
promoção de campanhas para angariar 
novos sócios. A própria Medicina 
tem demonstrado que participar de 
atividades em grupo de interesses 
comuns é altamente positivo para a 
saúde física e mental. Com 35 anos 
de atividades ininterruptas, a AABNB 
sofre a perda natural de alguns 
associados, por falecimento. Por 
outro lado, o tempo presente denota 
uma sociedade mais egocêntrica, de 
supervalorização do “individual”, em 
detrimento da força gerada pela união 
e pelo coletivo. Por acreditar no poder 
de união, a AABNB trabalha, não 
apenas pela manutenção, mas também 
para ampliar o seu Quadro Social. 

Por que ser um associado 
da AABNB?  Além de solidificar o 
espírito de união, a AABNB oferece: 
a) a Associação representa e defende 
os interesses próprios e os direitos dos 
seus associados, em juízo ou fora dele, 
junto aos órgãos públicos e privados, 
podendo constituir mandatários; b) 
a AABNB congrega os aposentados 
do BNB, da CAPEF, da CAMED, e 
seus respectivos pensionistas; c) a 
Associação acompanha o desempenho 
de entidades como CAPEF, CAMED 
e dos BNB-Clubes; d) desenvolve 
atividades sociais, filantrópicas, 
culturais e programas de promoção e 

valorização do idoso; e) paralelamente 
aos interesses dos seus associados e 
da coletividade, procura zelar pela 
proteção dos direitos humanos, do 
consumidor, do meio-ambiente e das 
manifestações artísticas.         

Política de sorteios como 
incentivo à filiação 
No dia 20 de março último 

foi realizado o primeiro sorteio da 
Campanha de Filiação Premiada 
2018/2019, com base nos números da 
extração da Loteria Federal daquele 
dia. Foram apurados 10 cupons 
contemplados. Entretanto não houve 
ganhador dos prêmios disponibilizados 
pela Associação, uma vez que nenhum 
portador de cupom premiado havia 
efetivado sua filiação junto à AABNB. 
Confira, no quadro abaixo, os números 
sorteados. 

Novo sorteio em Maio/2019 – 
A direção geral da AABNB confirma a 
realização de novo sorteio da Campanha 
de Filiação Premiada 2018/2019, no 
próximo dia 29 de maio, com base 
na extração da Loteria Federal dessa 
data, e conforme o regulamento da 
Campanha, que está publicado no site 
da AABNB.  Participarão desse sorteio 
os associados que ingressaram no 
Quadro Social da AABNB a partir do 
dia 01 de abril de 2018, até o dia 15 de 
maio próximo, e que atendam as regras 
do Regulamento da Campanha.   

Conforme o regulamento do 
sorteio, definido pela AABNB, foram 
gerados 10 cupons contemplados, a 
partir dos resultados da extração da 
Loteria Federal de 20/03/2019. No 
entanto, segundo apuração efetuada 
pelo sistema de gestão de premiações, 
e confirmado junto à Associação, 
não houve premiados, uma vez que 
nenhum dos 10 portadores dos cupons 
sorteados efetivou sua filiação junto 
à AABNB no período estabelecido 
pela Campanha de Filiação Premiada 
2018/2019.           

Cupons Premiados conforme 
as regras do sorteio da
AABNB, com base na
Extração nº 5372 da LOTEF. 
1º   Prêmio 5087  
2º   Prêmio 0866
3º   Prêmio 3593
4º   Prêmio 2936
5º   Prêmio 1904
6º   Prêmio 1280
7º   Prêmio 9968
8º   Prêmio 0367
9º   Prêmio 4695
10º Prêmio 4605

Campanha de Filiação 
Premiada 2018/2019

Resultado do sorteio de 20 de março

Boas-vindas!
Registramos, em ordem alfabética, os 

associados que ingressaram na AABNB 
neste mês de março. E com alegria 
manifestamos nossas boas-vindas aos 
novos colegas que chegam para fortalecer 
nosso Quadro Social, que já soma 65 
adesões neste ano. A expansão da nossa 
base de sócios vem ao encontro dos planos 
e objetivos traçados pela atual gestão.

Abenaias Gomes Sena
Irece - BA
Ailton Batista Jales 
Natal - RN
Altiva Teles Martins
Porteirinha - MG
Antônio Gomes Barbosa Sobrinho
João Pessoa - PB
Auridéa César Barros Luz
Teresina - PI
Carlos Alberto Bezerra de Freitas
Fortaleza - CE
Claudionor Cavalcante Costa
Recife - PE
Daniel Pereira de Alencar Araripe
Caruaru - PE
Deilson da Silva Rocha
Guanambi - BA
Demétrio Moraes Santos
Porteirinha - MG
Eugênio Barbosa de Melo
Bom Jesus - PI
Helena Oliveira Santos Teixeira
Porteirinha - MG
Jairo Kardec Vaz
Olinda - PE
José Alves Moreno
São Benedito – CE
José Marcos Pereira Viana
Patos – PB
Jose Ubiratan Lopes Dias
São Raimundo Nonato – PI
Juassara Mendes Martins
Fortaleza – CE
Luide Alves Garcia
Jequié – BA
Luiz Alberto Cruz de Oliveira
Salvador – BA
Manoel Lucas da Mota
Mossoró – RN
Maria Adilsa Antunes Rodrigues Pereira
Porteirinha – MG
Maria de Fátima Ferreira Martins
Porteirinha – MG
Mª do Socorro Silva R de Andrade
Recife – PE
Maria Lima Barros
Cascavel – CE
Maria Neide Barros Pires Aragão
Jequié – BA
Maria Nilce Silva
Porteirinha – MG
Maria Noludeu de Oliveira Mendes
Porteirinha – MG
Marizabete Oliveira Prates Rez
Porteirinha – MG
Mônica Maria Moreira Rocha
Quixeramobim – CE
Patrícia Trigueiro de Araújo Gama
Recife – PE
Paulo Romero Urquiza de Sá
João Pessoa – PB
Pedro Ernesto Filho
Juazeiro do Norte – CE
Raimunda Nonata de Queiroz Fernandes
Parnamirim – RN
Raimundo Nonato Cardoso Almeida
Teresina – PI
Rosa Mendes Cunha
Porteirinha – MG
Rosângela Rodrigues Carvalho Lima
São Raimundo Nonato – PI
Rosemary Taylor Martins Moraes
Porteirinha – MG
Sizenando da Silva Dourado
Irece – BA 
Sônia Maria de Matos Vita
Jequié – BA
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 Um dos pontos mais polêmicos 
que o governo federal propõe implantar 
no sistema brasileiro é o modelo de 
capitalização individual para quem 
ainda não ingressou no mercado de 
trabalho. O modelo seria semelhante 
ao adotado no Chile na década de 
1980. 
 No Chile, esse sistema 
começou com a promessa de que 
financiaria até 80% do último salário 
do trabalhador, mas atualmente 86% 
dos homens e 95% das mulheres 
aposentados recebem pouco mais da 
metade do salário mínimo chileno, 
cerca de R$ 1.712. “Hoje estamos 
sofrendo um caos no sistema 
previdenciário”, afirmou o cientista 
político chileno, Recaredo Galvez, da 
Fundación Sol, durante análise sobre 
os reflexos da capitalização no sistema 
de Previdência do Chile. 
 Galvez foi um dos debatedores 
do seminário “PEC 06/2019: o 

desmonte da Previdência Social Pública 
e Solidária”, que ocorreu logo após 
o lançamento da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Previdência 
Social, no último dia 20 de março. 
Diversos especialistas brasileiros e 
internacionais debateram os reflexos 
da capitalização no Chile, os sistemas 
previdenciários na América Latina, a 
previdência dos trabalhadores rurais, 
reforma tributária, entre outros. A 
mesa foi coordenada pelo senador 
Paulo Paim (PT/RS).
 O presidente da Confederação 
Latino-Americana de Trabalhadores 
Estatais (CLATE), Julio Durval Fuentes, 
falou sobre o sistema previdenciário 
na América Latina e na Argentina, 
destacando a campanha realizada 
naquele país em defesa do modelo 
de repartição. Ele também mostrou 
os resultados negativos derivados da 
privatização do sistema previdenciário 
argentino. (Fonte: Fenae)

Peça que faltava para que 
a Previdência comece a andar no 
Congresso, a reforma dos militares 
decepcionou. Noves fora da conta os 
gastos com os agrados à caserna, a 
economia líquida em dez anos será de 
10,4 bilhões de reais. É pouco. Muito 
menos do que o governo pouparia se 
extinguisse, por exemplo, a pensão 
paga às filhas de oficiais.

Se a pensão fosse extinta de vez, 
em dez anos o país economizaria R$ 65 
bilhões de reais. Seis vezes mais que 
a economia com a PL dos militares. 
Difícil de engolir, principalmente 
quando são exigidos tantos sacrifícios 
da população civil. 

Trata-se de uma herança que, 
em caso de morte do pai ou mãe, é 
transferida à filha por toda a vida. O 
benefício é baseado em uma lei de 
1958, segundo a qual as filhas solteiras 
maiores de 21 anos só perderiam 
direito em caso de emprego público 
permanente ou por casamento de papel 
passado.

O número de beneficiárias 
passa dos 123 mil, segundo dados do 
Ministério da Defesa em 2016 — e deve 
ser maior, porque o Exército se recusa 
a detalhar informações. O gasto anual 
com essa generosidade, conforme esse 
mesmo relatório, gira em torno de 6,5 
bilhões de reais. (Fonte: CartaCapital) 

Presidência da 
República eleva em

16% gasto com 
cartão corporativo

A previdência e o sistema de capitalização
O modelo chileno reduziu benefícios

Se o benefício para mulheres solteiras fosse 
extinto, geraria economia de 65 bilhões 

de reais em 10 anos
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Expediente

 Informações divulgadas 
pelo jornal Estadão (SP) dão 
conta que os gastos com cartões 
corporativos da Presidência da 
República nos dois primeiros 
meses do Governo Federal 
aumentaram 16% em relação à 
média dos últimos quatro anos, 
já considerada a inflação no 
período. Apesar de ter seu fim 
defendido durante a transição, a 
nova gestão não só manteve o uso 
dos cartões como foi responsável 
por uma fatura de R$ 1,1 milhão. 
O cálculo leva em consideração 
os pagamentos vinculados à 
Secretaria de Administração da 
Presidência da República – que 
incluem as despesas relacionadas 
ao presidente. Os valores foram 
divulgados no início de março, mas 
com restrições pois a descrição da 
maioria dos pagamentos é sigilosa. 
Nem mesmo a data em que a 
despesa foi efetuada é divulgada. 
O argumento é que informar os 
gastos do presidente pode colocar 
em risco a sua segurança. 
 Do total gasto pela 
Presidência, só 1,4% –R$ 15,5 
mil – está detalhado. Procurada, 
a Secretaria de Comunicação não 
explicou as razões para o aumento 
nos gastos nem se o governo 
pretende mudar a política de sigilo 
dos pagamentos. Um projeto 
em discussão no Senado prevê a 
divulgação completa das despesas. 
O texto, porém, deixa uma brecha 
para que o sigilo seja mantido em 
casos que “possam colocar em 
risco a segurança do presidente”. 
Nesse caso, a divulgação se daria 
ao término do mandato. (Fonte: 
Estadão)  

Reforma da Previdência
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Março, o mês da Mulher!

Preocupação com o Estado 
Democrático de Direito 

A arte de ser feliz 

Alemanha tira lições 
do seu passado

Saúde: cérebro ganha 
novos neurônios ao 

longo da vida

Nesta edição de março, o mês da 
Mulher, selecionamos um trecho do texto 
“A arte de ser feliz”, de Cecília Meireles, 
em homenagem às mulheres do Brasil. 
Além de poetisa, Cecília Meireles foi 
jornalista, artista plástica e professora. 
Cecília Meireles foi uma das primeiras 

vozes femininas de grande expressão 
da literatura brasileira, com mais de 50 
obras publicadas. Nesse poema, com 
leveza e inspiração, ela nos ensina que a 
felicidade é um estado de espírito e vive 
dentro de cada um de nós. Parabéns às 
mulheres do Brasil!    

O Ministério Público Federal 
reagiu e contestou a recomendação do 
Presidente da República ao Ministério 
da Defesa, para que as unidades militares 
realizem comemorações alusivas aos 
55 anos do golpe que instaurou uma 
ditadura militar no Brasil. Em nota 
emitida pela Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão, o MPF 
diz: “É incompatível com o Estado 
Democrático de Direito festejar um 
golpe de Estado e um regime que adotou 
políticas de violações sistemáticas aos 
direitos humanos e cometeu crimes 
internacionais”.

No documento, o órgão relembra 
que em 1964 vigorava a Constituição de 
1946, que previa eleições diretas para a 
Presidência da República, e que, além do 
golpe de Estado ter caracterizado “um 
rompimento violento e antidemocrático 
da ordem constitucional”, hoje 
ação similar seria considerada um 
crime inafiançável e um atentado à 
Constituição de 1988. O MPF reitera: 
o apoio da Presidência da República ou 
de altas autoridades ao golpe configura 
crime de responsabilidade, pelo artigo 
85 da Constituição e pela Lei n°1.079, 
de 1950. (Fonte: CartaCapital)   

Houve um tempo em que minha janela se abria 
sobre uma cidade que parecia ser de giz.
Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco.
Era uma época de estiagem, de terra esfarelada,
e o jardim parecia morto.
Mas, todas as manhãs, vinha um pobre com um balde,
e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas.
Não era uma rega: era uma espécie de aspersão ritual, para que o jardim não morresse.
E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus 
dedos magros e meu coração ficava completamente feliz.
Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor.
Outras vezes encontro nuvens espessas.
Avisto crianças que vão para a escola.
Pardais que pulam pelo muro.
Gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com os pardais.
Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar.
Marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega.
Às vezes, um galo canta.
Às vezes, um avião passa.
Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino.
E eu me sinto completamente feliz.
Mas, quando falo dessas pequenas felicidades curtas,
que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem,
outros, que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente,
que é preciso aprender a olhar, para poder vê-las assim.

Levou décadas para a Alemanha 
lidar e aprender com o próprio passado. A 
lembrança sobre o Holocausto foi construída 
ao longo de anos como uma mensagem 
duradoura às futuras gerações. Por meio de 
museus, memoriais, disciplinas nas escolas, 
filmes e livros, a Alemanha formou uma 
memória cultural sobre as atrocidades do 
passado, sobretudo sobre a perseguição contra 
os judeus, para garantir que as atuais gerações 
não permitam que esses erros históricos se 
repitam. O regime nazista é estudado nas 
disciplinas de História, Política e Geografia. 
A Segunda Guerra Mundial, os campos de 
extermínio, o Terceiro Reich e o extremismo 
de direita, xenofobia e toda a história que 
culminou com a ascensão de Adolf Hitler ao 
poder são discutidos em sala de aula. 

Trazer os fatos ao conhecimento 
do público, admitir os erros e dar espaço à 
reconciliação são estratégias que a Alemanha 
lança mão para atingir um entendimento 
nacional de que é preciso superar o passado, 
transformando regimes violadores de 
direitos humanos em democracias. Por isso, 
os alemães são ensinados a se confrontar 
com o Holocausto. Ao mesmo tempo, 
leis criminalizam fazer gestos alusivos ao 
nazismo, exibir símbolos nazistas e relativizar 
que houve extermínio de judeus, inclusive 
com pena de prisão. (Fonte: Deutsche Welle/
CartaCapital)   

O ser humano continua a produzir 
novas células cerebrais ao longo da vida, 
pelo menos até os 97 anos, de acordo com 
um estudo realizado pela Universidade de 
Madri. Esta ideia tem sido amplamente 
debatida, pois costumava-se pensar 
que nascemos com todas as células 
cerebrais que teremos em toda a vida. 
Os pesquisadores espanhóis também 
demonstraram que o número de novas 
células cerebrais produzidas diminui com 
a idade e que isso cai drasticamente nos 
estágios iniciais da doença de Alzheimer 
- o que permite pensar em novas formas 
de tratamento para demência. Publicado 
na revista Nature Medicine, o estudo 
analisou os cérebros de 58 pessoas mortas 
quando tinham entre 43 e 97 anos de 
idade. Os pesquisadores conseguiram 
identificar neurônios imaturos ou 
“novos” nos cérebros examinados. Nos 
cérebros saudáveis, houve uma “ligeira 
diminuição” desta neurogênese com a 
idade. (Fonte:BBCBrasil)   


