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A Diretoria da AABNB cumprirá 
mais uma etapa da sua programação sócio-
cultural para este exercício no próximo mês 
de setembro. Nesse mês, a Associação 
realizará um sorteio especial, de diversos 
prêmios (geladeira, fogão, venti lador, 
liquidifi cador e prêmios em espécie) às 
pensionistas que já são nossas sócias, e 
àquelas que venham a se associar até o 
dia 31 de agosto. O sorteio será desti nado 
exclusivamente às associadas que fi zerem 
adesão ao Programa de Proteção Financeira 
à Pensionista Associada.  

Ao contrário dos funcionários 
aposentados do BNB, que dispõem 
de um pecúlio, patrocinado (assisti do) 
pela Capef, as pensionistas (viúvas que 
fi caram com uma pensão do marido) 
não contam com qualquer auxílio nesse 
senti do. O falecimento da pensionista, 
um momento em que as famílias fi cam 
ainda mais fragilizadas emocionalmente, 
gera uma situação de custos extras e 
adicionais. Preocupada com o bem-estar 
de suas associadas pensionistas, e dos 
seus familiares, a Direção Geral da AABNB 
aprovou a implantação do Programa 
de Proteção Financeira à Pensionista 
Associada.

Esse Programa visa garanti r o 
pagamento de um bene� cio pecuniário à 
família da Pensionista Associada da AABNB, 
que indicará, formalmente, um benefi ciário 
para receber o valor correspondente ao 
bene� cio. Como foi dito anteriormente, esse 
Programa vai contemplar as pensionistas 
que já são sócias da AABNB e também as 
que venham a se associar até o dia 31 de 
agosto do corrente. A adesão será opcional, 
mas, cabe salientar, é imprescindível 

associar-se à AABNB para ter acesso ao 
Programa de Proteção Financeira.

A Diretoria esclarece que a 
contribuição mensal em favor da AABNB 
é de 0,5% (meio por cento) do valor do 
bene� cio da Capef, descontado diretamente 
do bene� cio, observado o valor mínimo de 
R$ 21,00 (vinte um reais). Para parti cipar 
do Programa de Proteção Financeira, a 
associada pensionista pagará, além da 
contribuição normal, uma taxa adicional 
de R$ 3,00 (três reais), mensalmente. E a 
AABNB também desti nará igual valor, de R$ 
3,00 (três reais), para consti tuição do Fundo 
de Reserva que irá garanti r o bene� cio da 
Proteção Financeira.

Todas as pensionistas da Capef 
receberão, em seus endereços de 
correspondência, informações detalhadas 
a respeito do Programa de Proteção 
Financeira, e também sobre o trabalho 
desenvolvido pela AABNB. Com 35 anos de 
ati vidades, a Associação, além de congregar 
e reaproximar anti gos colegas, luta pela 
manutenção dos direitos adquiridos, 
e trabalha para que os aposentados e 
pensionistas do BNB obtenham novas 
conquistas, fi el ao lema “Por Um Futuro 
Digno”, que norteia as ações e diretrizes da 
Diretoria.   

Benefi ciários – como es� mulo à 
parti cipação familiar, a AABNB realizará em 
outubro do corrente um sorteio (viagem 
com passagem aérea e três diárias de 
hotel incluídas; e prêmios em espécie) 
especialmente desti nado aos benefi ciários 
(formalmente indicados) das associadas-
pensionistas que vão parti cipar do Programa 
de Proteção Financeira à Pensionista 
Associada. 

Manifestamos nossas boas-
vindas aos colegas que ingressaram 
em nosso Quadro Social nos meses de 
abril e maio. Relacionamos na coluna 
ao lado, em ordem alfabéti ca, os novos 
associados que chegam para fortalecer 

nossa AABNB, destacando que estamos, 
até o momento, com 92 novas fi liações em 
2019. A expansão da base de sócios, de 
suma importância para que a Associação 
conti nue a prestar os seus serviços, é um 
dos objeti vos traçados pela atual Diretoria.      

Diretoria cria Programa de Proteção à Pensionista

Boas-vindas aos novos Associados

Confi ra os novos Associados
Adebaldo Nogueira Rocha
Picos – PI
Ana Irene do Nascimento Jacome
Natal – RN
Edinalva Alves de Souza Brito
Petrolina – PE
Elda Maria Costa Oliveira Santos
Floriano – PI
Emilio Almeida Santos
Diamantina – MG
Francisco Alves Araújo
Fortaleza – CE
Francisco de Assis Castro Lemos
Campos Sales – CE
Francisco Evaldo Silva de Mesquita
Fortaleza – CE
Ivete Maria Januário
Salgueiro – PE
Jilson Cantuária Alves
Porteirinha – MG
João Batista Leonardo de Souza
João Pessoa – PB
Joaquim Guimarães Filho
Montalvânia – MG
José dos Santos Melo
Maceió – AL
Laudicea Rosalina de Almeida Gomes
Belo Horizonte – MG
Marcos de Sousa
Fortaleza – CE
Maria Bezerra de Alencar Oliveira
Caruaru – PE
Maria das Graças de Azevedo
Natal – RN
Maria das Graças Silva de Magalhães
Maceió – AL
Maria Edine de Medeiros Meira
Natal – RN
Maria Felix de Mesquita
Fortaleza – CE
Maria Ledice Gonçalves
Maceió – AL
Marlon dos Santos Araújo
Aracaju – SE
Marluce Almeida Araújo Gonçalves
João Pessoa – PB
Neuza Gonçalves Cordeiro
Montes Claros – MG
Pedro Barboza de Carvalho
Natal – RN
Sandra Maria Ferraz dos Santos
João Pessoa – PB
Valternan Pinheiro Prates
Salvador - BA
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Quantas redes sociais você conhece? 
Pense um pouco a respeito. Conseguiu 
lembrar de dez, talvez quinze diferentes? 
Pois saiba que uma página do Wikipedia lista 
195 diferentes sites que se enquadram como 
redes sociais. A informação está longe de ser 
defi nitiva, pois novas plataformas surgem 
com frequência, ao mesmo tempo em que 
outras caem em total desuso, como ocorreu 
com o Orkut. Dentre as redes sociais mais 
usadas, no topo da relação, estão aquelas de 
caráter mais genérico, com os mais variados 
perfi s de usuários. Os modernos telefones 
celulares disponíveis no mercado colocam 
essas redes sociais na palma da mão. 
Confi ra o ranking das preferidas do público 
brasileiro: 

1. Facebook - São 127 milhões 
de usuários ativos mensais, apenas no 
Brasil, segundo os mais recentes números 
divulgados.

2. WhatsApp – Possui 120 milhões 
de usuários ativos mensais, e com o 
lançamento do WhatsApp Business, novas 
possibilidades foram abertas.

3. Facebook Messenger - Com 1,3 
bilhão de usuários no mundo – 200 milhões 
a menos que o WhatsApp, deixa importantes 
concorrentes para trás no ranking das mais 
usadas. No Brasil, não há dados ofi ciais 
divulgados recentemente, mas estar lado a 
lado com o primo mais famoso é razão de 
sobra para colocá-lo em posição de destaque.

4. YouTube - Os 100 milhões de 

usuários/mês colocam o YouTube na lista 
das redes sociais mais usadas no país. 

5. Instagram - é uma rede social de 
forte apelo visual. Recebe 95 milhões de 
fotos todos os dias, o que gera inacreditáveis 
4,2 bilhões de likes (as tradicionais curtidas). 
No Brasil, são 65 milhões de usuários ativos.

6. LinkedIn - Entre as mais famosas, 
o LinkedIn é a rede social de caráter mais 
profi ssional. No Brasil, é uma plataforma em 
ascensão, hoje com 45 milhões de usuários.

7. Twitter – Não tem o mesmo 
impacto de quando foi lançado, é verdade. 
Mas não dá para ignorar o potencial de uma 
rede social com 30 milhões de usuários só 
no Brasil. São 500 milhões de publicações 
por dia – 6.000 a cada segundo.

8. Pinterest - São 19 milhões de 
usuários mensais do Pinterest no Brasil. 
Um contingente que pode representar 
oportunidade bem interessante para marcas 
e empresas.

9. Snapchat - O total de usuários 
do Snapchat no Brasil ainda não é claro, 
mas essa rede social tem uma pegada mais 
descontraída e atinge em cheio os mais 
jovens: 60% de seus usuários têm até 25 
anos.

10. Google+ Com 90 milhões de 
usuários em todo o mundo, o Google+ não 
aparece sequer entre as 20 maiores redes 
sociais do planeta. Por aqui, no entanto, 
ainda desfruta de algum prestígio, mas deve 
ter um declínio. (Fonte: Neil Patel.com.br)

Os aminoácidos são essenciais para 
a vida humana. Poderíamos dizer que são 
os “tijolos” com os quais são construídas 
as proteínas. Ainda que nosso organismo 
seja composto por cerca de 250 mil 
proteínas diferentes, estas são formadas 
por apenas 20 aminoácidos - e nosso 
corpo é capaz de fabricar só 11 deles. Os 
outros nove - histidina, isoleucina, leucina, 
lisina, metionina, fenilalanina, treonina, 
triptofano e valina - são os chamados 
aminoácidos essenciais. Como não podem 
ser sintetizados pelo corpo humano, temos 
de conseguí-los por meio dos alimentos.

O médico Javier Marhuenda 
Hernández, da Academia Espanhola de 
Nutrição Humana e Dietética, explica que 
é importante obtê-los de forma simultânea 

- e aí se encontra uma difi culdade, 
porque a maioria dos alimentos não 
contém individualmente todos os 
aminoácidos essenciais em quantidade 
sufi ciente.  “É preciso diferenciar entre 
as proteínas completas, que têm todos os 
aminoácidos essenciais em quantidade 
sufi ciente, e as incompletas, quando ao 
menos um aminoácido essencial não 
existe em quantidade sufi ciente para 
satisfazer nossas necessidades”, explica 
Marhuenda. 

Os alimentos ricos em aminoácidos, 
de origem animal ou vegetal, você pode 
conferir no site da AABNB, onde esta 
reportagem da BBC Brasil foi reproduzida 
na íntegra, por conta da delimitação do 
espaço no nosso jornal. (Fonte: BBC Brasil)

Redes sociais mais usadas no Brasil

Aminoácidos essenciais ao organismo

Empresas ligadas 
a deputados devem
R$ 172 milhões à 

Previdência

 Mesmo tendo passado 
pela maior renovação dos últimos 
20 anos, a Câmara dos Deputados 
mantém uma característica que 
marcou as legislaturas anteriores – 
empresas ligadas a parlamentares 
devem cifras milionárias ao fi sco 
e, em particular, à Previdência, 
cuja proposta de reforma tramita 
na Casa. Um levantamento feito 
pela BBC News Brasil com 
dados obtidos via Lei de Acesso à 
Informação mostra que um em cada 
quatro deputados é sócio, diretor ou 
presidente de empresa com débito 
em aberto com a Receita Federal ou 
o INSS.
 São 134 parlamentares, que 
somam uma dívida de R$ 487,5 
milhões. A Previdência é credora de 
mais de um terço desse valor: são 
R$ 172 milhões em débitos de 61 
empresas ligadas a 46 deputados. 
Entre os devedores há desde 
igrejas e instituições de ensino até 
empresas de comunicação e do 
setor do agronegócio. Os dados 
da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), responsável pela 
cobrança dos valores, dividem os 
débitos em “situação irregular” e 
“regular” – e, apesar de opostas, 
ambas as categorias são em muitos 
casos faces de uma mesma moeda. 
A reportagem completa, produzida 
e publicada pelo site da BBC Brasil, 
você também encontra reproduzida 
no site da AABNB. (Fonte: BBC 
News Brasil)

Você e seu país...Você e a tecnologia...

Você e a sua saúde...
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 O governo federal bloqueou as 
bolsas de mestrado e doutorado 
concedidas pela Capes - Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior. Não foram divulgadas 
informações sobre o tamanho do corte, 
mas foram atingidos benefícios em cinco 
programas: DS (Demanda Social), Proex 
(Programa de Excelência Acadêmica), 
Prosuc (Programa de Suporte à Pós-
Graduação de Instituições Comunitárias 
de Ensino Superior), Prosup (Programa de 
Suporte à Pós Graduação de Instituições 
de Ensino Particulares) e PND (Programa 
Nacional de Pós Doutorado).
 Na Universidade Federal do 
Ceará, o corte vai impactar 61 bolsas de 
pesquisa de mestrado, doutorado e pós-
doutorado. Segundo a instituição, as vagas 
que seriam destinadas a novos alunos 
aprovados nos programas foram retiradas 
do sistema. No instituto de Biociência 

da USP, 38 bolsas foram cortadas, 17 de 
mestrado, 19 de doutorado e duas de pós-
doutorado, relativas a estudos nas áreas de 
botânica, ecologia, fisiologia, genética e 
zoologia. 
 A decisão pelo corte foi tomada 
no início de maio, pela diretoria executiva 
da Capes, devido ao não recebimento dos 
recursos no mês de abril. A Capes distribui 
cerca de 200 mil bolsas de mestrado e 
de doutorado diretamente às instituições 
públicas e privadas que possuem cursos 
de pós-graduação stricto sensu avaliados 
pela agência e com nota igual ou superior 
a 3. As bolsas da Capes são institucionais, 
ou seja, são distribuídas às Instituições de 
Ensino Superior (IES), que repassam aos 
alunos por meio de processo seletivo. É 
a Capes, no entanto, a responsável pelo 
pagamento da bolsa, feito via depósito 
diretamente na conta bancária do bolsista. 
(Fonte:CartaCapital)

 Mais de 11 mil acadêmicos de 
universidades de todo o mundo assinaram 
nesta segunda-feira (6) um manifesto 
contra a política de cortes na educação, 
principalmente na área de Filosofia e 
Sociologia. Na lista estão intelectuais 
de Harvard, Princeton, Yale, Oxford, 
Cambridge, Berkeley, e de instituições 
brasileiras como a Universidade de São 
Paulo (USP), Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de 
Brasília (UnB), entre outras.
 O manifesto foi publicado no 
jornal francês Le Monde e o abaixo-
assinado foi organizado pela Gender 
International, uma rede de pesquisadores 
de estudos de gênero e sexualidade. 
O documento reforça que “as ciências 
sociais e as humanidades não são 
um luxo” e defende que “nas nossas 
sociedades democráticas, os políticos 

não devem decidir o que é a boa ou a 
má ciência”.  Entre as personalidade que 
assinam o documento, estão a filósofa e 
escritora americana Judith Butler, doutora 
em Yale e professora da Universidade 
Berkeley (California), os sociólogos Éric 
Fassin, professor de Ciências Políticas da 
Universidade Paris 8, e David Paternotte, 
da Universidade de Bruxelas. “Pensar 
sobre o mundo e compreender nossas 
sociedades não deve ser privilégio dos 
mais ricos. Como acadêmicos dos mais 
diversos campos, estamos plenamente 
convencidos de que nossas sociedades, 
incluindo o Brasil, precisam de mais, e 
não menos educação”, frisa o documento, 
que destaca também que “a avaliação do 
conhecimento e de sua utilidade não pode 
ser conduzida de modo a conformar- 
se com as ideologias de quem está no 
poder”. (Fonte: Sul21)

Programas de pesquisa sofrem cortes

Medidas podem interromper pesquisas 
sobre câncer, dengue e HIV no RJ
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Expediente

Você e seu país...

Você e seu país...

Você e seu país...

Cortes na 
educação geram 

manifesto 
internacional

Mais de 11 mil acadêmicos 
de universidades de todo o mundo 
assinaram nesta segunda-feira (6) 
um manifesto contra a política de 
cortes na educação, principalmente 
na área de Filosofia e Sociologia. Na 
lista estão intelectuais de Harvard, 
Princeton, Yale, Oxford, Cambridge, 
Berkeley, e de instituições brasileiras 
como a Universidade de São Paulo 
(USP), Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), Universidade de 
Brasília (UnB), entre outras.

O manifesto foi publica-
do no jornal francês Le Monde e o 
abaixo-assinado foi organizado pela 
Gender International, uma rede de 
pesquisadores de estudos de gênero 
e sexualidade. O documento reforça 
que “as ciências sociais e as huma-
nidades não são um luxo” e defende 
que “nas nossas sociedades demo-
cráticas, os políticos não devem de-
cidir o que é a boa ou a má ciência”.  
Entre as personalidade que assinam 
o documento, estão a filósofa e es-
critora americana Judith Butler, dou-
tora em Yale e professora da Uni-
versidade Berkeley (California), os 
sociólogos Éric Fassin, professor de 
Ciências Políticas da Universidade 
Paris 8, e David Paternotte, da Uni-
versidade de Bruxelas. “Pensar so-
bre o mundo e compreender nossas 
sociedades não deve ser privilégio 
dos mais ricos. Como acadêmicos 
dos mais diversos campos, estamos 
plenamente convencidos de que 
nossas sociedades, incluindo o Bra-
sil, precisam de mais, e não menos 
educação”, frisa o documento, que 
destaca também que “a avaliação 
do conhecimento e de sua utilidade 
não pode ser conduzida de modo a 
conformar- se com as ideologias de 
quem está no poder”. (Fonte: Sul21)
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Bancos demitem em massa 
no primeiro trimestre do ano... 

...e os banqueiros lucram mais! 

Agrotóxicos liberados 

Bayer é condenada 
nos EUA

In memorian

Os bancos fecharam 1.655 postos 
de trabalho no país, nos primeiros 
três meses de 2019, de acordo com 
o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). A análise por 
Setor de Atividade Econômica revela 
que os “Bancos múltiplos com carteira 
comercial”, categoria que engloba 
bancos como Itaú Unibanco, Bradesco, 
Santander e Banco do Brasil, foram 
responsáveis pelo fechamento de 1.655 
postos no período, enquanto a Caixa 
fechou 74 postos.

“Os bancos não têm motivo algum 
para demitir, estão publicando seus lucros 
e estes são crescentes. Falta compromisso 
com o país que já tem um número enorme 
de desempregados”, criticou a presidenta 
da Contraf-CUT, Juvandia Moreira. Os 
piores saldos foram registrados no Rio 
Grande do Sul (676 postos fechados), 
no Rio de Janeiro (423 postos) e no 
Ceará (143 postos). Por outro lado, Pará 
e São Paulo apresentaram os maiores 
saldos positivos, abrindo 86 e 76 postos 
respectivamente.

O Bradesco, por exemplo, 
lucrou R$ 6,2 bilhões no 1º trimestre 
de 2019, um crescimento de 22,3%, 
em relação ao mesmo período de 
2018 e de 7,0% comparado com o 
ultimo trimestre de 2018. No balanço 
divulgado, o banco destaca o fato de 
os primeiros indicadores de atividade 
econômica de 2019 terem apresentado 
resultados menores do que o esperado. 
As condições para uma aceleração do 
crescimento, na visão do Bradesco, 
continuam presentes, com inflação e 
juros em patamares baixos e expansão 

do crédito com taxas de inadimplência 
reduzidas. “A aprovação da proposta 
da Nova Previdência nos próximos 
meses constitui condição fundamental 
para reequilíbrio das contas públicas no 
médio prazo, com importante impacto 
na confiança dos agentes econômicos 
e, consequentemente, retorno de 
investimentos privados”, atesta o banco, 
em documento. Essa expectativa pela 
aprovação da Reforma da Previdência 
deixa claro o elevado interesse dos 
banqueiros na proposta defendida pelo 
governo. (Fonte: Contraf-CUT) 

O governo federal afrouxa as normas 
e libera nova lista de agrotóxicos: são 166 
novos venenos somente em 2019, após a 
concessão de 12 novos registros no último 
dia 30 de abril, conforme Ato publicado no 
Diário Oficial da União (DOU). Estatísticas 
anteriores já apontavam que o governo vinha 
em linha ascendente na autorização desse 
tipo de produto. Nos primeiros dois meses 
do ano, foram 86 novos registros. Ao final de 
março, o total chegou a 121. Agora, ao atingir 
a marca de 166, o país atualiza o número total 
de agrotóxicos para 2.232, considerando os 
herbicidas em circulação no mercado. 

  “Não temos tantos problemas 
agrícolas no Brasil para que se 
necessite tamanha multiplicidade de venenos. 
Se esses novos venenos forem mais eficientes 
e menos perigosos que os antigos, os antigos 

têm que ser retirados do mercado”, assinala o 
engenheiro agrônomo Leonardo Melgarejo, 
membro da Campanha Permanente 
contra os Agrotóxicos e pela Vida. “O que 
está caracterizado é que o governo está 
permitindo [novos registros] sem fazer as 
análises necessárias sob o ponto de vista da 
saúde e da eficiência dos venenos”. Entre os 
novos produtos liberados neste ano, 24 são 
considerados “altamente tóxicos” e 49 estão 
dentro da escala dos “extremamente tóxicos”. 
Juntos, eles representam 43,9% do total. 
A classificação oficial é feita pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
órgão do Poder Executivo que responde 
também pela autorização dos pesticidas. 
A chancela final é dada pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento-
Mapa. (Fonte:site Brasil de Fato) 

A transnacional de origem alemã 
Bayer foi condenada nesta semana a 
pagar mais de US$ 2 bilhões a um casal 
estadunidense. Os dois alegaram que 
o Roundup, produto cuja substância 
base é o glifosato, foi o responsável por 
terem contraído câncer. Esta é a terceira 
condenação consecutiva da Bayer nos EUA 
referente ao produto, adquirido pela empresa 
quando da aquisição da Monsanto. De todas 
as sentenças, esta é a que impõe o maior 
valor de reparação. O júri na Corte Superior 
do Condado de Alameda, localizado 
em Oakland, Califórnia, estipulou uma 
indenização compensatória total de US$ 55 
bilhões e uma punição de US$ 2 bilhões.

No Brasil, o glifosato é liberado pela 
Justiça, e continua sendo o herbicida mais 
utilizado na agricultura, e o governo diz que 
não há como banir o produto das lavouras 
brasileiras. (Fonte: brasildefato.com.br)  

É com profundo pesar que 
informamos abaixo, em ordem alfabética, 
os nomes dos colegas que faleceram no 
período compreendido entre 15 de fevereiro 
e 30 de abril do corrente, conforme registros 
efetuados até o dia do fechamento desta 
edição. Manifestamos nossas condolências 
aos familiares e demais amigos dos colegas 
que partiram para outro plano.

Antônio de Pádua Franco Ramos
Fortaleza – CE
Carlos Alberto Teófilo Acioli
Fortaleza – CE
Carlos Fernando Frazão
Teresina – PI
Elisabete Barbosa Silva
Fortaleza – CE
Francisco Moraes Pinheiro
Fortaleza – CE
José Hernani Campos de Oliveira
Fortaleza – CE
José Pinto Sobrinho
Fortaleza – CE
Lucia de Queiroz Rodrigues
Fortaleza – CE
Luiz Eliomar França
Crato – CE
Maria Teresa Barroso Uchoa
Fortaleza – CE
Mirian de Lima Nogueira
Fortaleza – CE
Mirto Lopes da Silva
Fortaleza – CE
Nilo da Fonseca Pereira
Fortaleza – CE
Odete Frota Santiago
Fortaleza – CE
Risaldo da Silva Raposo
Fortaleza – CE

Você e seu país...

O país e a sua saúde...


