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Associação dos Funcionários Aposentados
do Banco do Nordeste do Basil

Após ser aprovado por 
unanimidade na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (CTASP), o 
PDC 956/2018 que propõe sustar os efeitos 
da Resolução nº 23 da CGPAR também saiu 
vitorioso na Comissão de Cons� tuição, 
Jus� ça e de Cidadania (CCJC) da Câmara 
dos Deputados. O projeto foi apresentado 
pela deputada Erika Kokay (PT-DF) em 28 de 
maio de 2018, passou por duas comissões 
na Câmara e agora seguirá para votação no 
plenário, onde precisará de maioria simples 
para ser aprovado.

A resolução, conhecida como 
CGPAR 23, pode acabar com os planos 
de saúde das empresas estatais federais, 
deixando milhões de trabalhadores e 
suas famílias desassis� dos. Essa ameaça 
representa hoje uma das principais 
preocupações para os trabalhadores e 
benefi ciários dos planos de saúde, por isso 
a Anapar tem acompanhado de perto a 

tramitação do projeto e atuado de forma 
sistemá� ca a fi m de alertar os trabalhadores 
para os possíveis desdobramentos. “A 
CGPAR 23 impõe uma série de limitações 
nos bene� cios de assistência e desconsidera 
totalmente os dados sobre a saúde do 
trabalhador da a� va e dos aposentados que 
é agravada a cada dia”, explica a Diretora de 
Saúde Suplementar da Anapar, Francisca de 
Assis Araujo Silva.

“Sabemos dos male� cios que a 
CGPAR 23 pode trazer para a assistência à 
saúde. Essa resolução é totalmente nefasta 
e tem por único obje� vo tornar inviáveis 
os planos de saúde das estatais. Agora, 
precisamos fazer com que os parlamentares 
escutem nossa voz”, alerta o presidente 
da Anapar, Antônio Bráulio de Carvalho. 
O site da Anapar traz outras informações 
e orientações para que os associados 
acompanhem a votação dos deputados. 
(Fonte: Anapar)   

O Corpo Social da AABNB 
aprovou, em votação aberta, no dia 21 
de junho úl� mo, o Balanço Patrimonial, 
a Demonstração dos Resultados e 
o “Parecer do Conselho Fiscal” da 
Associação, referentes ao Exercício de 
2018. 

O “Relatório da Diretoria”, 
referente às ações desenvolvidas pela 
Direção Geral no ano anterior, também 
foi subme� do à análise do Corpo 
Social. Encartados na edição de maio 
do Jornal da AABNB, os documentos 
foram previamente encaminhados para 
todos os Associados. Dos Associados que 
compareceram aos locais de votação, na 

sede da AABNB e nas Representações, 
99,76 % votaram pela aprovação 
do Balanço e da Demonstração 
dos Resultados. Um único voto, 
representando 0,24 % do total de votos, 
da cidade de Caruaru-PE, manifestou-se 
contrário à aprovação dos dados.  

A Diretoria agradece a par� cipação 
efe� va do Quadro Social, pois comprova 
o interesse dos Associados pela saúde 
fi nanceira e pelas ações desenvolvidas 
pela AABNB. Esse resultado também é 
um incen� vo à Direção Geral para dar 
sequência ao trabalho de fortalecimento 
da Associação, e pela defesa dos direitos 
dos seus Associados.  

Projeto que susta CGPAR 23 vai
à Câmara e precisa do seu apoio

Corpo Social aprova 
Balanço Patrimonial de 2018

Notícias da Anapar Boas-vindas!
A Direção Geral da AABNB 

apresenta suas boas-vindas aos 
Associados, abaixo relacionados, que 
passaram a fazer parte do nosso Quadro 
Social a par� r dos meses de junho e 
julho úl� mos. Com a adesão desses 
novos sócios a AABNB contabilizou o 
ingresso de 102 Associados no primeiro 
semestre do ano, o que corresponde à 
média de 17 fi liações por mês, nesse 
período. Um dos obje� vos traçados 
pela atual Diretoria, a expansão da base 
de sócios é de extrema importância 
para que a Associação permaneça 
sólida e unida em seus propósitos, na 
luta por nossos direitos. 

Antônio Fernando Teixeira da Silva
Salvador – BA
Deoclécio Virgílio Souza
Aracaju – SE
Fernando José Teixeira de Almeida
João Pessoa – PB
Francesca Diógenes Pinheiro
Jaguaribe – CE
José Alberto Soares da Silva
Fortaleza – CE
Lucineide de Brito Feitosa
Fortaleza – CE
Maria do Carmo Ribeiro Freire
Recife – PE
Maria Selene Vieira Uchoa
Fortaleza – CE
Maria Zélia Viana Madruga
Natal – RN
Marileide Madeira P. de Araújo Mar� ns
Teresina – PI
Noel José Mar� ns
Montes Claros – MG
Regina Célia Santos de Queiros
Fortaleza – CE
Silvia Maria Carvalho Santos
Salvador – BA
Zuly Marinho dos Santos
Fortaleza – CE
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Em 200 dias, o governo federal fez 
mais liberações de novos agrotóxicos do 
que a União Europeia (UE) nos últimos 
oito anos. Foram 239 autorizações no 
Brasil contra 229 na UE, desde 2011. A 
denúncia foi feita pelo ex-presidente da 
Associação Brasileira da Reforma Agrária 
(ABRA), Gerson Teixeira, em seu artigo 
“Os ruralistas e os agrotóxicos – uma 
contranarrativa”. Ele ressalta que o cenário 
é tão favorável para o agronegócio que a 
bancada ruralista até parou de insistir na 
tramitação do PL 6299/2002, conhecido 
como PL do Veneno, de autoria do ex-
senador Blairo Maggi, o “Rei da soja”. 

O PL do Veneno propõe facilitar 
a autorização e comercialização de 
agrotóxicos no Brasil e está pronto para 
apreciação no plenário da Câmara dos 
Deputados desde junho de 2018, quando 
foi aprovado na Comissão Especial da 
Casa. Diante do atual quadro de liberação 
de agrotóxicos, a bancada ruralista nem 
precisou pressionar para que o projeto 
fosse apreciado. 

Segundo o pesquisador Cleber 
Folgado, que integrou o Grupo de 
Trabalho de construção do Plano 

Nacional de Redução do Uso de 
Agrotóxicos (Pronara), dentro da 
Comissão Nacional de Agroecologia 
e Produção Orgânica, as intoxicações 
podem ser agudas ou crônicas. As agudas 
são causadas pela exposição a elevados 
níveis de toxicidade, gerando efeito quase 
que imediato, como náuseas, vômitos, 
diarreias, alergias, dores de cabeça, 
tontura. Já as intoxicações crônicas 
são resultado de pequenas quantidades 
de agrotóxicos que se acumulam no 
organismo e, ao longo do tempo, podem 
resultar em doenças respiratórias, 
alergias, infertilidade, impotência e 
abortos espontâneos.  Outras patologias 
graves, como Alzhaimer, câncer, doenças 
crônicas nos rins, danos ao fígado, 
problemas na tireoide, doenças cardíacas, 
esclerose múltipla e Parkinson, também 
podem ser decorrentes do consumo de 
agrotóxicos. O mês de julho ainda não 
havia terminado, e o governo federal já 
anunciava a liberação de outra leva de 
51 novos agrotóxicos, juntamente com a 
modificação do sistema de classificação 
dos venenos.  
(Reportagem do site Brasil de Fato)

O Ministério da Saúde suspendeu, 
durante o mês de julho, contratos com 
sete laboratórios públicos nacionais 
para a produção de 18 medicamentos e 
uma vacina, distribuídos gratuitamente 
pelo Sistema Único de Saúde – 
SUS.  Documentos obtidos pelo 
jornal Estado (São Paulo) apontam 
suspensão de projetos de Parcerias 
para o Desenvolvimento Produtivo 
(PDPs), destinados à fabricação de 
remédios para pacientes que sofrem de 
câncer e diabetes e transplantados. Os 
laboratórios que fabricam por PDPs 
fornecem a preços 30% menores do que 
os de mercado. 

Associações que representam os 
laboratórios públicos falam em perda 
anual de ao menos R$ 1 bilhão para o 
setor e risco de desabastecimento. Mais 
de 30 milhões de pacientes dependem 

dos 18 remédios e da vacina. A lista 
inclui alguns dos principais laboratórios: 
Biomanguinhos, Butantã, Bahiafarma, 
Tecpar, Farmanguinhos e Furp. 

Além disso, o jornal apurou que 
devem ser encerrados contratos com oito 
laboratórios internacionais detentores 
de tecnologia, além de laboratórios 
particulares nacionais. Isso porque cada 
laboratório público, para desenvolver 
um produto, conta com dois ou três 
parceiros. Depois, esses laboratórios 
públicos têm o compromisso de 
transferir a tecnologia de produção do 
medicamento ao governo brasileiro. 
Essa lista inclui referências da indústria 
como a GlaxoSmithKline Brasil Ltda. 
(GSK) e a Libbs, além de Oxygen, 
Nortec, Biomm, Cristália, ITF, Axis e 
Microbiológica Química e Farmacêutica 
Ltda. (Publicado no jornal O Estado)   

 A notícia do encerra-
mento das atividades da 
Petrobras no Edifício Novo 
Cavaleiros (Edinc) até 2020, 
em Macaé (RJ), foi recebida 
com surpresa pelos 1,7 mil 
profissionais que atuam no 
prédio, assim como pelo 
Sindicato dos Petroleiros do 
Norte Fluminense (Sindipetro-
NF). Tezeu Bezerra, 
coordenador do Sindipetro-
NF, que ficou sabendo da 
decisão da Petrobras a partir 
de uma repórter da Agência 
Reuters, que o contatou para 
repercutir o caso, entende que 
a ação faz parte da política 
de “desinvestimento”, desde 
o governo Michel Temer, e 
intensificada no atual governo. 
Tezeu Bezerra explica que a 
medida vai mexer com 1,7 mil 
trabalhadores no período de 
menos de um ano e meio, e o 
impacto na vida daquelas pessoas 
não está sendo conversado com 
os gestores locais de Recursos 
Humanos, nem os [gestores 
de RH] nacionais sabiam. 
Segundo Bezerra, isso faz parte 
do desmonte da empresa, pois 
a Petrobras tem diminuído 
os investimentos na Bacia de 
Campos, e o reflexo disso é a 
quantidade menor de empregos, 
de atividades da empresa, e 
diminuição da produção.  
 O prédio em Macaé 
não é o primeiro da Petrobras 
a fechar as portas. Em 
fevereiro, a empresa anunciou 
a desocupação de sete 
andares alugados para a sede 
administrativa da petroleira 
em São Paulo, afetando cerca 
de 400 trabalhadores. Segundo 
o sindicalista, a real intenção 
dessas medidas é criar elementos 
que justifiquem a privatização 
da empresa. (Fonte: Site Brasil 
de Fato)

Brasil libera agrotóxicos 
Decisão preocupa especialistas

Ministério da Saúde suspende 
contratos de laboratórios públicos

Petrobras fechará 
unidade de Macaé 

Serão afetados 1,7 mil trabalhadores

Você e sua saúde
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Realizado pela Anapar, nos dias 23 
e 24 de maio último, em São Paulo, o 20º 
Congresso Nacional dos Participantes 
de Fundos de Pensão teve como temas 
centrais a defesa dos direitos dos 
trabalhadores e os desafios da Entidade 
para encampar novos associados e, 
desse modo, ampliar sua representação, 
somando forças para enfrentar os 
ataques desferidos contra o sistema de 
previdência complementar. “Precisamos 
ampliar nossa representação, aglutinar 
cada vez mais instituições e nos fortalecer 
ainda mais, para continuar defendendo 
os direitos dos participantes”, afirmou o 
presidente da Anapar, Antônio Bráulio 
de Carvalho, na abertura do congresso.  

A presidenta do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, Ivone Silva, 
anfitriã do Congresso, destacou a 
relevância da Anapar e reforçou o direito 
dos participantes. “Como trabalhadores, 
temos o direito de administrar nossos 
fundos e tudo isso está correndo 
risco. Esperamos que aqui possamos 
estabelecer um plano de lutas para 
esses desafios”, afirmou Ivone. Sérgio 
Takemoto, diretor da Contraf-CUT, 
concordou com a avaliação. “Não 
podemos permitir que retirem nossos 
direitos na reforma da previdência e 
nossa participação nos nossos fundos de 
pensão. E precisamos defender nossas 
empresas públicas, nossos fundos e a 
nossa democracia”, destacou Takemoto 

ao salientar a importância da Anapar 
nessas questões. A atual realidade do 
país, os ataques à soberania nacional, 
as drásticas mudanças que afetam os 
trabalhadores de uma forma geral, 
com perdas de direitos, e o papel dos 
Fundos de Pensão neste cenário foram 
amplamente debatidos, durante os dois 
dias do evento. 

ANAPAR
Assembleia Geral Ordinária 

No dia 24 de maio também 
foi realizada a Assembleia Geral 
Ordinária da Anapar, com a presença 
dos Associados habilitados à votação, 
os delegados previamente eleitos nas 
Plenárias Regionais da Associação. 
Na ocasião, foram eleitos os novos 
Conselheiros e a Diretoria que estará à 
frente da Anapar no triênio 2019/2022; 
foram aprovados o Orçamento e o 
Plano de Ações da Entidade; e também 
foi estabelecida uma “Atualização do 
Estatuto”, para que a Entidade possa 
representar e promover a defesa dos 
interesses dos Associados dos Planos 
de Saúde de Autogestão. No Nordeste, a 
Regional V, que compreende os Estados 
da Bahia, Sergipe e Alagoas, tem Dailton 
Pedreira Cerqueira, da FAELBA, como 
Diretor; já a Regional VI (PE-PB-RN-
CE-PI e MA), tem como Diretor Miguel 
Nóbrega Neto, da CAPEF. (Fonte: Anapar)

Mudança nos critérios da Comissão 
de Financiamentos Externos (Cofiex), do 
Ministério da Economia, inviabilizou o 
repasse de R$ 95 milhões para o Ceará, 
e de outros R$ 75 milhões que seriam 
destinados ao Maranhão. Oriundos 
da ONU, os recursos são destinados 
aos projetos financiados pelo Fundo 
Internacional para Desenvolvimento 
Agrícola - FIDA, agência da ONU de 
combate à pobreza e a fome no campo. A 
alteração implantada pelo Ministério da 
Economia barrou a vinda dos recursos.

No Ceará, os recursos seriam 
utilizados no projeto Paulo Freire, 
uma iniciativa que realiza a entrega de 
cisternas e a capacitação da população 
rural. O programa Paulo Freire dispõe 
de 589 projetos produtivos elaborados 
e 529 convênios em execução, 
beneficiando diretamente 17.620 famílias 
de agricultores considerados pobres e 
extremamente pobres em 31 municípios 
cearenses com mais baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). 
(Fonte: Jornal O Povo/CE)

 Com profundo pesar, 
informamos abaixo, em ordem 
alfabética, os nomes dos colegas 
que faleceram no período 
compreendido entre 1º de 
maio e 29 de julho do corrente, 
conforme registros efetuados 
até o dia do fechamento desta 
edição. Manifestamos nossas 
condolências aos familiares 
e demais amigos dos colegas 
que não estão mais em nosso 
convívio. 
 

20º Congresso Nacional da Anapar

Ceará e Maranhão perdem cerca
de R$ 170 mi de recursos da ONU
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Jequié – BA
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Natal – RN

José Amâncio Neto
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Manoel de Souza Maciel
João Pessoa – PB

Marcos Aurélio Vieira Madeiro
Fortaleza – CE

Marluce Costa Souza
Recife - PE 

Paulo Mateus de Abreu
Surubim – PE



4 Julho | 2019 Jornal da AABNB

Você e seu País

A renda extra obtida por Deltan 
Dallagnol com palestras enfrenta mais 
uma polêmica. Uma das empresas que 
mais contratou o procurador do MPF 
foi a Unimed, de planos de saúde, 
setor mencionado por delatores na 
Lava Jato mas poupado pelo Ministério 
Público. Com as empreiteiras em 
baixa nas eleições de 2014, os planos 
de saúde protagonizaram um grande 
crescimento no financiamento eleitoral, 
principalmente a partidos e candidatos 
de oposição ao PT. Segundo reportagem 
da revista Carta Capital, Delcídio Amaral 
(ex-senador), Nelson José de Mello (ex-
diretor do laboratório Hypermarcas) 
e Flavio Calazans de Freitas (ex-dono 
do Hypermarcas) citaram empresas de 
planos de saúde em suas delações. 

A delação de Delcídio aponta que 
parlamentares financiados pelas empresas 
do ramo atuaram fortemente para 
garantir a nomeação de representantes 
do setor na ANS e na Anvisa. Entram 
na lista três senadores do MDB: Eunício 
Oliveira, Renan Calheiros e Romero 
Jucá. A Lava Jato, no entanto, não adotou 

contra os planos de saúde o mesmo 
vigor utilizado contra empreiteiras da 
construção civil. Ainda segundo aponta 
a reportagem, esses grupos atuaram 
em favor do impeachment de Dilma 
Rousseff e ajudaram a alavancar a 
Operação chefiada por Dallagnol. “As 
entidades médicas foram sócias do 
impeachment e a Unimed, a despeito 
de ser uma marca nacional, era o braço 
econômico dos grupos médicos e tinha 
interesses ideológicos em bancar a Lava 
Jato”, disse uma ex-autoridade do setor à 
Carta Capital. 

A matéria aponta que o 
entrelaçamento entre a operação e 
os planos perpassa por Dallagnol, 
figura frequente em palestras (pagas) 
da Unimed. O procurador também 
incentivava outros membros do MPF a 
palestrar para a empresa. Em conversas 
vazadas pelo The Intercept Brasil, ele 
instiga a colega Thamea Danelon a 
seguir por esse caminho: “Vc podia 
até fazer palestra sobre esse caso mais 
tarde em unimeds. Eles fazem palestras 
remuneradas até”. (Revista Carta Capital)    

Estudioso da floresta amazônica 
há 35 anos, Paulo Artaxo é um dos 12 
brasileiros que integram a lista dos 4.000 
cientistas mais influentes do mundo. 
Doutor em física atmosférica pela 
Universidade de São Paulo (USP) ele 
estuda a Amazônia desde 1984, quando 
viajou para lá pela primeira vez, para 
fazer sua pesquisa de doutorado. Em 
entrevista a BBC Brasil, ele mostrou 
preocupação com o ritmo de desmonte 
da estrutura de fiscalização e da própria 
legislação ambiental, durante os seis 
primeiros meses do atual governo. 
Dentro dessa perspectiva, ele estima 
que a destruição da floresta pode atingir, 
num prazo de 4 a 8 anos, um limite 
irreversível. 

Trabalhos científicos recentes 
mostram que, desmatada uma área de 
40% da floresta original, o restante não 
consegue sustentar o funcionamento 

de um ecossistema de uma floresta 
tropical chuvosa e, nesse cenário, parte 
da floresta poderia não ter condições de 
se sustentar. A Amazônia já perdeu até 
agora cerca de 20% da cobertura original. 
“Reduzir o desmatamento é uma questão 
absolutamente crucial para a estabilidade 
do clima do planeta - assim como reduzir 
as emissões de combustíveis fósseis 
dos países desenvolvidos”, explica 
Artaxo. Atualmente, ele vai à região 
frequentemente para supervisionar suas 
pesquisas. Seus estudos sobre a atmosfera 
amazônica lhe permitiram desvendar 
a formação das nuvens de chuva na 
Amazônia. A entrevista do cientista 
Paulo Artaxo está disponível, pela rede 
mundial de computadores, no site da 
BBC. Basta digitar o link https://www.
bbc.com/portuguese/brasil-48805675, 
na tela do seu computador ou Smartfone. 
(Fonte BBC Brasil) 

Unimed bancou Deltan Dallagnol para
proteger planos de saúde da Lava Jato

Físico Paulo Artaxo afirma que danos
na Amazônia podem ser irreversíveis

 A Anapar - Associação 
Nacional dos Participantes dos 
Fundos de Pensão, comparou a 
rentabilidade e as taxas dos Fundos 
de Pensão com as dos planos 
de previdência privada aberta, 
comercializados por bancos e 
seguradoras, e mostra como as 
altas taxas cobradas por empresas 
tradicionais podem corroer 
o rendimento da previdência 
privada.  Isso acontece porque 
os planos de previdência privada 
aberta são produtos financeiros 
dos Bancos e Seguradoras e, 
como tal, têm o propósito de gerar 
lucro, remunerar o capital dos 
investidores.
 Já os planos de previdência 
privada fechada, também 
conhecidos como Fundos de 
Pensão,  são feitos especialmente 
por ou para empresas, sindicatos, 
associações ou cooperativas, 
e são de uso exclusivo de seus 
funcionários ou associados, 
extensível a seus familiares.  Aí está 
o principal motivo de renderem 
mais: previdência privada fechada 
não tem o objetivo de remunerar 
o capital dos acionistas; os fundos 
de pensão são organizações sem 
fins lucrativos e, assim, cobram 
taxas muito menores dos seus 
participantes. Leia o comparativo 
completo, produzido pela Anapar, 
ilustrado com gráficos e tabelas, 
no site da AABNB ou diretamente 
no site da Anapar. (Fonte: Anapar)

 Em todo o Brasil, segundo 
dados do Ministério da Saúde, mais de 
130 Unidades de Pronto Atendimento 
(UPA’s) estão sem funcionar, apesar de 
estarem concluídas. Somente no Ceará, 
por exemplo, são oito UPA’s prontas, 
o que representa um desperdício de 
R$ 12,2 milhões de reais aos cofres 
públicos e um desserviço incalculável 
à população que carece de assistência. 
(Fonte: Diário do Nordeste/CE)

Fundos de Pensão 
rendem até 57% mais
que os Planos Privados 

Desperdício e descaso


