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Com o intuito de aperfeiçoar o 
Sistema de Comunicação entre a AABNB e 
seus filiados, Aposentados e Pensionistas 
que formam o seu Corpo Social, a Diretoria 
da Associação criou o Projeto Estrela. Esse 
projeto também se materializa para que 
possamos estreitar o relacionamento 
da AABNB com os familiares dos nossos 
Associados. Para a AABNB, e para o 
próprio (a) Associado (a), é importante 
que os familiares mais próximos também 
conheçam o trabalho, as ações e os 
programas desenvolvidos pela Associação. 
O parente designado, e cadastrado como 
“Estrela” junto à Associação, receberá 
notícias e informações da AABNB, através 
de um informativo, o Jornal das Estrelas, 
que será criado especialmente para esse 
grupo de pessoas. 

Como ser “Estrela”? Basta que o 

Associado (a) cadastre, junto à AABNB, sem 
nenhum custo, uma pessoa da sua família, 
que pode ser o cônjuge, filho ou filha, neto 
ou neta, ou outro parente com o qual tenha 
bastante proximidade. Além de tomar 
ciência das ações e programas realizados 
pela Associação, o familiar cadastrado  
poderá ganhar prêmios, inclusive um 
Smartfone, através de sorteios que a 
AABNB fará especialmente para as pessoas 
cadastradas como “Estrelas”. 

Cada Associado (a) receberá, em 
seu endereço de correspondência, uma 
Carta, juntamente com o Regulamento do 
Projeto Estrela, para ser lido e analisado 
junto à sua família. Todas essas ações têm 
o objetivo de fortalecer os laços entre a 
AABNB e os Associados, e seus familiares. 
Indique sua “Estrela” e participe desse 
projeto da AABNB para a sua família. 

A Direção Geral da AABNB 
aprovou a realização de uma nova etapa 
do Programa de Socialização das Reservas 
Financeiras da Associação. O grande 
sorteio será em novembro, com base nos 
resultados da extração da Loteria Federal. 
Criado e implantado pela atual gestão, esse 
programa tem como objetivo primordial 
viabilizar que parte dos recursos financeiros 
da AABNB retorne aos próprios Associados. 
A Direção Geral entende que, excluídos os 
valores referentes ao custeio administrativo, 
à manutenção da Associação e à defesa 
dos interesses dos Associados, os demais 
recursos financeiros pertencem ao próprio 
Corpo Social. Nesse sentido realiza os 
sorteios e as demais atividades de cunho 
recreativo e associativo.  

No caso dessa promoção, a 
definição da modalidade sorteio, além 
do caráter recreativo, é utilizada por 

proporcionar igualdade de condições a 
todos. As regras do sorteio, a exemplo das 
promoções anteriores, estão definidas 
no Regulamento da Promoção, que será 
publicado no site da Associação, e uma 
cópia desse regulamento também será 
encaminhada às Representações.          

Discutido e deliberado em 
Reunião Geral da Diretoria, no último 
mês de maio, estabeleceu-se o mês de 
novembro para a realização desse grande 
sorteio. Após análise de três propostas, foi 
aprovada a opção que prevê orçamento 
total de R$ 420 mil reais em premiações, e 
que contemplará, ao todo, 900 Associados, 
ou seja, quase um terço do Corpo Social. 
Serão 100 prêmios de R$ 1.000,00; 200 
prêmios de R$ 600,00; 200 prêmios de 
R$ 400,00; e 400 prêmios de R$ 300,00, 
perfazendo o valor de R$ 420 mil reais em 
premiações. 

AABNB lança Projeto Estrela

Direção Geral aprova novo sorteio do
Programa de Socialização de Recursos

Você quer ganhar prêmios? Na AABNB tem! 

Você e sua saúde...
Pequenas dicas! 
Beber bastante água

Cerca de 70% do corpo 
humano é composto por água, logo, 
ela é fundamental do ponto de vista 
fisiológico. “Todas as células do nosso 
organismo precisam de água. Ela não 
tem energia, não produz calorias, mas 
é essencial para o funcionamento do 
corpo. E quando digo que é importante 
beber água quero dizer exatamente 
isso, e não líquidos no geral. Suco é 
fruta no estado líquido, isso não é 
água”, diz Andrea Bottoni, especialista 
em nutrologia e medicina do esporte 
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 

Alimentação adequada 
“Para a população saudável 

em geral, não existe o alimento mágico 
nem o ruim. Nós podemos comer 
de tudo e não existe algo que em 
termos absolutos faça mal ao nosso 
organismo. O que pode fazer mal ao 
longo do tempo é a manutenção de 
hábitos não saudáveis, como comer 
todos os dias como se fosse uma 
data comemorativa”, diz o nutrólogo 
Bottoni. A dica do especialista é deixar 
o prato colorido, não exagerar nos 
alimentos de origem animal, adicionar 
bastante fibras e vegetais, ingerir de 
tudo um pouco, mas comer devagar. 

(Fonte: site minhavida.com.br) 
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Criado pela Lei 1649 de 19 de julho 
de 1952, o Banco do Nordeste do Brasil-
BNB foi concebido como um banco 
regional e com uma missão e um objetivo 
bem definidos: a de banco de fomento e 
desenvolvimento, com características 
originais e com uma multiplicidade 
de funções. Instalado oficialmente aos 
18.01.1954 na primeira Assembleia Geral 
dos Acionistas, com um capital inicial de 
Cr$ 100,00 milhões, 70% de recursos da 
União e 30% do público, o Banco fez sua 
primeira operação de crédito em 07.06 
do mesmo ano. Tendo contado com fonte 
principal de recursos o antigo Fundo das 
Secas, instituído pela Constituição de 
1946, parcela não inferior a 1% da renda 
tributária da União, já um tanto esvaziado 
e foi extinto em 1967. Tanto que, já em 
1964, o Banco já operava com os depósitos 
provenientes do 34/18 da Sudene.

Dada à essa vulnerabilidade de 
recursos estáveis, a promulgação da 
Constituição Federal de 15.10.1988, 
registrando a existência de desigualdade 
econômico-social estre as diversas regiões 
brasileiras, propugnou a redução dessa 
desigualdade, através da criação dos 
Fundos Constitucionais de Financiamento 
(Art. 159, inciso I), estabelecendo 
o percentual de 3% do produto da 
arrecadação de impostos sobre renda e 
proventos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados, que deveriam 
ser aplicados nas regiões Nordeste, Norte 
e Centro-Oeste, através de seus Fundos 
específicos, devidamente regulamentado o 
Art. 159 pela Lei 7.827, de 27 de setembro 
de 1989. Para tanto, foi de relevante 
importância a atuação da Superior 
Administração do BNB, sobretudo através 
do Etene e AFBNB, e do apoio inconteste 
dos Srs. Constituintes, particularmente 
da bancada parlamentar nordestina, 
comandada, à época, pela atual figura do 
Ex-Senador, Mauro Carlos Benevides.

Assim, o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste, FNE, 
se constituiu numa fonte de recursos 
estáveis e adequados, para financiamentos 
de médio e longo prazo, 1,8% da receita 
líquida do IR e IPI, recursos esses 
aplicados pelo BNB, com prevalência para 
o semiárido, sem se confundirem com os 
seus recursos próprios e sem substituírem 
outros recursos financeiros do Governo 

Federal para a Região, e não se observando 
a dependência dos recursos às pressões 
conjunturais da economia e da política, 
fato de suma importância e que se justifica 
pela necessidade contínua da existência 
dos mesmos para o desenvolvimento 
da Região. Referida aplicação desse 
Fundo tem beneficiado todos os estados 
nordestinos desde o Maranhão até a 
Bahia e o Norte de Minas Gerais e, mais 
recentemente, incorporando também, 
parte do Estado do Espírito Santo.

Ressalte-se, por oportuno, que a 
aplicação do FNE pelo BNB tem sido 
feita com muita seriedade e se mantido na 
faixa sempre crescente, não obstante um 
certo esvaziamento ocorrido no período de 
1990 a 2002, quando  de uma aplicação de 
apenas  R$ 254,2 milhões em 2002, passou 
em 2006, para R$ 7,3 bilhões e, já em 2018, 
atingiu o montante de, nada menos, de 30,3 
bilhões, para uma aplicação global de R$ 
41,4 bilhões, já prenunciando repetição 
ainda maior no corrente ano, vez que as 
mais recentes publicações da imprensa 
relacionadas apenas aos financiamentos do 
BNB a Micro e pequenas empresas (MPEs), 
com recursos internos e do próprio FNE, já 
cresceram, até o presente momento, 68,5% 
sobre 2018.

 Por tudo isso, dada a grande 
importância tanto do BNB como 
do FNE para o Nordeste e ante as 
afirmações esdrúxulas de privatização 
e/ou incorporação do BNB a qualquer 
outra instituição do gênero, bem como 
de intenção de transferência da gestão do 
FNE para os Estados, faz-se necessário 
e urgente um forte trabalho por parte 
das classes empresariais e entidades de 
classe, parlamentares de todas as áreas: 
municipal, estadual e federal, junto aos 
próprios governadores e Governo Central, 
no sentido de sua preservação, através de 
uma clara, firme e comprometida definição 
governamental que garanta a permanência 
intacta do BNB, como órgão creditício 
de maior importância para o Nordeste 
e suas regiões acopladas ao semiárido, 
bem como a exclusividade da aplicação 
constitucional do FNE pelo BNB. Não 
pode mais existir Nordeste sem o BNB, 
nem BNB sem o FNE.

José Edson Braga 
Presidente da AABNB 

A importância do BNB e 
do FNE para o Nordeste

Programa de Proteção 
à Pensionista

Sorteio da Campanha 
de Filiação Premiada

 A Diretoria da Associação 
postou nos Correios, neste mês de junho, 
para todas as pensionistas da Capef e 
àquelas que já são sócias da AABNB, a 
carta-convite, que descreve os detalhes 
do Programa de Proteção Financeira à 
Pensionista, e o respectivo formulário 
que permitirá o cadastramento da 
Pensionista ao Programa. Esse 
Programa visa garantir o pagamento 
de um benefício pecuniário à família 
da Pensionista, que deverá indicar 
um beneficiário para receber o valor 
correspondente ao benefício.
Sorteios - As associadas-pensionistas 
que firmarem adesão ao Programa de 
Proteção Financeira à Pensionista, até o 
dia 31 de agosto próximo, participarão 
de um sorteio, no mês de setembro, 
que distribuirá prêmios especiais, como 
geladeira, fogão, ventilador, e valores 
em espécie. 
Beneficiários - E como estímulo 
à participação familiar, a AABNB 
realizará, em outubro do corrente, um 
sorteio destinado aos beneficiários 
(formalmente indicados) das associadas-
pensionistas que façam adesão ao 
Programa de Proteção Financeira 
à Pensionista. Os beneficiários 
concorrerão a uma viagem, com 
passagem e três diárias de hotel 
incluídas, e a prêmios em espécie.  

A Diretoria da AABNB cumpriu o 
compromisso firmado em sua Campanha 
de Filiação Premiada 2018/2019, uma 
promoção criada para angariar novos 
associados, com a realização do sorteio 
previsto para o dia 29 de maio último. 
Informamos, a seguir, os números 
dos cupons premiados, do 1º ao 8º 
prêmios, respectivamente, conforme o 
regulamento da promoção: 7141; 6132; 
4292; 8468; 2225; 2811; 2434 e 2621. 
O portador do cupom nº 8468, um (a) 
colega de Pernambuco, cuja identidade 
fica preservada, poderia ter recebido 
um prêmio de R$ 5 mil reais, se tivesse 
efetivado sua filiação junto à AABNB, 
entre 01 de abril de 2018 e 15 de maio de 
2019, período estabelecido e divulgado 
no Regulamento da Promoção. Não 
houve contemplado em relação aos 
demais cupons.  

ARTIGO
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 A Diretoria da AABNB está 
programando um passeio para a 
cidade de Guaramiranga, no Maciço 
de Baturité, no Ceará, no mês de 
agosto próximo, com os Associados 
da Região de Fortaleza que fazem 
aniversário no 3º trimestre do ano. 
Guaramiranga é uma cidade serrana 
de clima agradável, localizada a cerca 
de 120 km de Fortaleza. A viagem 
tem saída programada para o dia 16 
de agosto, com retorno previsto para 
o dia 18 de agosto. As inscrições para 
essa atividade recreativa e cultural 
deverão ser efetivadas até o dia 27 

de julho. Cada associado terá direito 
a um acompanhante principal, com 
a possibilidade de levar outros dois 
acompanhantes extras. As despesas 
estão orçadas em R$ 400,00, mas 
o Associado e seu acompanhante 
principal pagarão R$ 
250,00 cada um, com 
direito a transporte, 
duas diárias de 
Pousada, com café-
da-manhã, almoço 
(sábado e domingo) e 
jantar (sexta e sábado). 
Cada acompanhante 

adicional pagará o valor normal de 
R$ 400,00. Obtenha mais detalhes 
sobre o passeio diretamente no site 
da AABNB, ou pelos telefones: (85) 
3226-1020 ou 3254-5341, e garanta a 
sua inscrição.

 Desde a sua posse, em janeiro 
de 2018, a atual Diretoria da AABNB 
desenvolve esforços com a finalidade de 
reajustar o valor do capital segurado dos 
aposentados, congelado em R$ 98 mil reais 
havia cerca de 20 anos. Após os primeiros 
contatos, verbais, uma reivindicação 
formal foi encaminhada ao Gabinete da 
Presidência do BNB, em junho do ano 
passado, por meio de ofício, reproduzido ao 
lado, assinado pelo Presidente José Edson 
Braga e pelo Diretor Miguel Nóbrega Neto. 
A solicitação formulada pela Diretoria da 
AABNB teve como base o longo período 
sem reajuste, e a diferença de tratamento 
em relação aos funcionários da ativa, 
cujo valor do capital segurado era bem 
superior ao dos funcionários aposentados. 
O Capital Segurado dos Aposentados será 
de 36 vezes o valor do benefício nominal 
do Aposentado, limitado ao teto de R$ 
4.166,66, e ao limite de R$ 150 mil reais 
para o valor do Capital Segurado. O valor 
do prêmio para o teto do Capital Segurado 
será de R$ 84,00. Reprodução do ofício encaminhado ao BNB em junho de 2018

Programa Passeio com a AABNB

Capital Segurado
AABNB conquista reajuste 

do valor do capital segurado 
dos Aposentados
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Expediente

AABNB em AÇÃO!
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AABNB na WEB

AABNB encaminha documento às 
principais Casas Legislativas do País 

Caro associado, você que está 
habituado a ler o Jornal da AABNB, 
já visitou o site da Associação na 
web? Ainda não? Pois saiba que, em 
plena sintonia com os novos canais de 
comunicação, a AABNB coloca o site 
da Associação - aabnb.com.br, à sua 
disposição. De fácil “navegação”, nosso 
site disponibiliza, no topo da primeira 
página, informações essenciais para 
quem navega pela primeira vez, ou deseja 
conhecer a Associação e sua História. 
Além de um resumo da trajetória da 
AABNB, ali você encontra o Estatuto, 
o Regimento Interno, a identificação 
da atual Diretoria e confere no espaço 
“Galeria de Presidentes” os nomes e 
as fotos dos Presidentes que estiveram à 
frente desta AABNB, desde o ano da sua 
fundação, em 1983. No alto da primeira 
página, você também pode conferir os 
“Aniversariantes” do mês, ou realizar 
a consulta desejada digitando o nome do 
colega. No espaço “In Memorian” você 
pode conferir, saudosamente, o nome 
dos colegas que não estão mais em nosso 
convívio. Ainda no topo da primeira 

página, você encontra uma relação 
contendo nome, endereço, telefone e 
e-mail de todas as Representações da 
AABNB. E tudo isso de modo fácil e 
instantâneo. 

Ao prosseguir a navegação, 
você vai identificar o espaço “Notícias 
para o Associado”. Aqui, inserimos 
informações referentes à AABNB e ao 
universo (BNB, Capef, Camed, Anapar, 
etc.) de interesse dos nossos associados. 
E também postamos notícias sobre 
Economia e sobre o País, captadas em 
outros sites, de interesse geral. O espaço 
“Dicas de Saúde” traz informações sobre 
vida saudável e notícias sobre medicina e 
o mundo da Ciência. O campo “Espaço 
Cultural” contém informações sobre 
cinema, música, literatura e outras formas 
de arte. E neste mês de junho passamos a 
reproduzir o quadro radiofônico “Curta 
Musical” – uma produção da Rádio 
Senado, para você ler e ouvir. A versão 
impressa do Jornal da AABNB também 
é reproduzida em nosso site. 

Na coluna localizada à direita da 
tela do seu computador, ainda na primeira 

página, você vai encontrar, em “Posts 
recentes”, as manchetes das postagens 
mais recentes. Nessa mesma coluna, entre 
outros destaques, você vai identificar, em 
“Categorias”, a diversidade de temas 
postados; em “Jornais e Revistas”, 
com um clique você vai direto para a 
publicação sugerida. Da mesma forma, 
o espaço “Sites em Destaque” permite 
ao navegante, também com um clique, ir 
diretamente para algum dos sites (Camed, 
Capef, Anapar, BNB, etc) ali sugeridos. 
A Diretoria da AABNB analisa, junto à 
Assessoria de Tecnologia, a possibilidade 
de promover alterações que deixem o 
nosso site ainda mais atrativo.            

A tabela em vigor do Imposto 
de Renda, sem correção desde 2015, 
apresenta uma defasagem superior a 
88 %, segundo levantamento efetuado 
pelo Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal (Sindifisco). 
A Delegacia Sindical do Sindifisco 
no Ceará, alerta que um dos motivos 
desse “congelamento” da tabela do 
IR, é a pressão exercida pelas forças 
hegemônicas, com a finalidade de 
evitar a tributação das altas rendas. 
Paralelamente, um projeto sobre a 
taxação de lucros e dividendos encontra-
se parado na Câmara Federal, desde 
2016. “No Brasil, desde 1996, os lucros 
distribuídos pelas empresas aos sócios 
são isentos de I.R., salienta o Professor-
Doutor em Economia Marcelo Lettieri”, 
em artigo reproduzido em edição anterior 
do Jornal da AABNB. 

Além dessas disparidades, a 
composição da arrecadação de impostos 
no Brasil se caracteriza pela baixa 

tributação das “Grandes Propriedades” e 
das “Grandes Fortunas”. Em contrapartida, 
a elevada arrecadação oriunda da taxação 
sobre o “Consumo”, denota que o Brasil 
possui um Sistema Tributário desigual, 
onde quem tem mais paga menos.     

Com base nessas informações, a 
AABNB inseriu o artigo “Brasil: uma 
paraíso fiscal...para os ricos!”, de autoria 
do Professor-doutor Marcelo Lettieri, em 
documento produzido pela Associação e 
encaminhado aos Deputados Estaduais 
e Federais, aos Senadores, e às maiores 
Casas Legislativas Municipais do País. O 
objetivo principal dessa ação da AABNB 
é fomentar e colaborar à discussão desse 
tema, que desperta o interesse de todos os 
brasileiros. Ao mesmo tempo, a Diretoria 
da AABNB cumprimenta e manifesta 
votos de sucesso aos parlamentares, em 
suas atividades legislativas, na esperança 
de que a classe política honre o mandato 
que lhes foi outorgado pelo Povo do 
Brasil.

Para você navegar...

Você e seu País

Reprodução do documento encaminhado aos 
deputados, senadores e câmaras municipais

Economia

Artigo


