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Você já efetuou o cadastramento 
do seu beneficiário no Projeto Estrela? Pois 
saiba que o primeiro grande sorteio dessa 
promoção já tem data definida, e Será 
realizado no dia 30 de novembro, com base 
na extração da Loteria Federal, quando 
sortearemos, entre outros prêmios, um 
SmartFone. Mas não perca tempo para 
efetivar o cadastramento da sua “Estrela”, 
pois só participarão desse primeiro sorteio, 
por conta de questões operacionais, 
aquelas pessoas cujo cadastramento seja 
efetivado em nosso sistema até o próximo 
dia 31 de outubro. 

Cadastramento gratuito
Conforme o Regulamento do Projeto 

Estrela, encaminhado para todo o Corpo 
Social, salientamos que o cadastramento e 
a participação dos familiares nesse projeto 
não têm nenhum custo para os Associados. 

Na edição de junho do nosso Jornal, 
já informávamos que a ideia primordial 
do Projeto Estrela é ampliar o grau de 
relacionamento da AABNB com os Associados 
e a sua família, pois constatamos, em alguns 
casos, que os familiares desconhecem o 
trabalho e a importância da AABNB para 
os nossos Associados. Então, as pessoas 
cadastradas como “Estrelas” receberão 
um informativo - “Jornal das Estrelas”, que 
abordará as principais atividades e ações 
desenvolvidas pela AABNB.

Temos recebido, diariamente, em 
nossa sede, as fichas de cadastramento 
das pessoas que serão registradas como 
“Estrelas” dos nossos Associados. Participe 
você também desse projeto de integração 
dos Associados e seus familiares com a 
AABNB, enviando o cadastramento da sua 
“Estrela”. 

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 apurou que 
as altas taxas cobradas por empresas 
tradicionais podem corroer o rendimento da 
previdência privada.

Existem dois tipos de previdência 
privada: os planos abertos e os fechados. 
Ambos funcionam de forma muito similar, 
porém o resultado é bem diferente.  Isso 
acontece porque os planos de previdência 
privada abertos são produtos financeiros 
oferecidos por instituições como bancos 
ou seguradoras. Esses produtos, óbvio, têm 
o propósito de gerar lucro e de remunerar 
o capital dos investidores. Já os planos 
de previdência privada fechada 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. São 
também conhecidos como fundos de pensão.

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, desse 
modo, cobram taxas muito menores dos 
seus participantes. Logo, as taxas que deixam 
de ser cobradas dos participantes, somam-
se ao bolo e engordam o rendimento da 
previdência privada. Para ver os gráficos e 
tabelas desenvolvidos pela Anapar, visite 
o site da entidade, por este link: https://
www.anapar.com.br/planos-de-previdencia-
privada-fechados-rendem-ate-57-mais-que-
em-bancos/.  

Projeto Estrela! Sorteio em novembro
 Faça já a sua indicação

Planos fechados rendem até
57% mais que em Bancos

Capef x Bancos  

Você e seu país

Brasil vive
recessão técnica

 A economia brasileira 
apresentou retração no segundo 
trimestre deste ano. O Índice de 
Atividade Econômica do Banco 
Central (IBC-Br) dessazonalizado 
(ajustado para o período) 
apresentou queda de 0,13% no 
segundo trimestre, comparado 
com o período de janeiro a março 
deste ano. As informações foram 
divulgadas pelo Banco Central. Esse 
é o segundo trimestre consecutivo 
de retração da atividade econômica, 
o que enquadra o Brasil num cenário 
de recessão técnica. De acordo com 
dados revisados, o IBC-Br apresentou 
retração de 0,52% no primeiro 
trimestre, comparado ao período de 
outubro a dezembro de 2018. 
 O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda o 
BC a tomar decisões sobre a taxa 
básica de juros, a Selic. O índice 
incorpora informações sobre o 
nível de atividade dos três setores 
da economia: indústria, comércio 
e serviços e agropecuária, além 
do volume de impostos. No 
entanto, o indicador oficial sobre 
o desempenho da economia é o 
Produto Interno Bruto (PIB), soma de 
todos os bens e serviços produzidos 
no país, calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). No mês passado, o governo 
revisou a previsão de crescimento 
do PIB deste ano de 1,6% para 0,8%. 
(Economia/Carta Capital) 
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 O futuro da única empresa 
pública de caráter nacional do país é 
incerto desde a campanha presidencial. 
Enquanto candidato e, depois, como 
presidente, Bolsonaro já deu diversas 
declarações contraditórias sobre o que 
pretende fazer com a EBC-Empresa Brasil 
de Comunicação. Primeiro, defendia 
sua extinção; depois, sua privatização. 
Por fim, resolveu se apropriar de seu 
potencial de difusão informativa em todo 
o país para transformar os canais geridos 
pela EBC em verdadeiras máquinas 
de propaganda do governo. Uma das 
mais afetadas foi a TV Brasil que, em 
abril deste ano, foi alvo de uma portaria 
determinando a fusão de sua programação 
com a da NBr, o canal de TV estatal do 
Poder Executivo.

 A ilegalidade e a inconstitucio-
nalidade são tão gritantes que o 
Ministério Público Federal (MPF) 
entrou com uma Ação Civil Pública, no 
dia 26 de julho, pedindo a anulação da 
portaria e exigindo que a EBC e a União 
deixem de inserir conteúdos estatais na 
TV Brasil. Na prática, enquanto o debate 
público sobre a empresa de comunicação 
é mantido longe da sociedade em geral, 
o governo Bolsonaro dá cada vez mais 
sinais de que já entendeu muito bem o 
tamanho de sua importância e alcance e, 
exatamente por isso, tem aumentado o 
nível de controle e censura, atropelando 
a diferença fundamental entre os 
veículos de caráter público e os estatais. 
(Fonte: site da revista Carta Capital).  
 

O Senado recebeu no dia 6 de 
agosto uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) para redirecionar 
os recursos dos fundos constitucionais 
para desenvolvimento regional. 
Contudo, em vez de reforçar a verba 
da Educação, como anunciado 
anteriormente pelo secretário especial 
do Ministério da Economia, Waldery 
Rodrigues, o montante arrecadado a 
partir de impostos deverá ser aplicado 
em projetos de infraestrutura e geração 
de energia. Os financiamentos deixarão 
de ser geridos apenas pelos bancos 
públicos de desenvolvimento, como o 
Banco do Nordeste, como acontece hoje. 
O texto da PEC, enviado pela senadora 
Kátia Abreu (PDT-TO), flexibiliza os 
recursos e dá abertura à participação da 
Caixa Econômica Federal, do Banco do 
Brasil (BB) e das agências estaduais de 
fomento, por exemplo.

Teoricamente, a proposta de 
atualização da Constituição não deve 
retirar recursos do Nordeste, uma vez 
que ela mantém a proporcionalidade 
de envio às regiões. A mudança vem, 

de fato, pela redução dos recursos 
que serão enviados aos fundos 
constitucionais, como o Fundo 
Constitucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE).

Um terço do valor – cuja soma 
total é resultado do direcionamento 
de 3% da arrecadação do Imposto de 
Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) – seria enviado à 
aplicação em “projetos estruturantes, 
por meio de investimentos públicos ou 
de financiamentos de concessões e de 
parcerias público-privadas”. Ou seja, 
1% da arrecadação seria destinado 
“exclusivamente à infraestrutura de 
logística de transporte ferroviário, 
rodoviário e hidroviário; e geração e 
transmissão de energia elétrica”. 

O FNE continuaria recebendo 
60% do valor. Estados do Centro-Oeste 
e do Norte ficariam com 20% cada. Mas, 
a partir da PEC, esse 1% dos valores 
financiáveis seria gerido por BB, BNB, 
Basa, Caixa, cooperativas de crédito e 
agências de fomento. (Fonte: Diário do 
Nordeste/Fortaleza)

A Caixa Econômica Federal 
reduziu o repasse de recursos aos 
municípios e estados da região 
Nordeste. É o que mostra um 
levantamento feito pelo Estadão/
Broadcast com base nos números 
do próprio Banco e do sistema 
do Tesouro Nacional, além da 
confirmação de fontes anônimas 
dentro da própria Caixa. Neste ano, 
o banco estatal liberou 4 bilhões de 
reais para governadores e prefeitos 
de todo o País. Desse total, apenas 
2,2% foram para a região Nordeste. 
Em 2018, a região recebeu 1,3 
bilhão de reais, o equivalente a 
21,6% dos 6 bilhões fechados 
pela Caixa em operações para 
governos regionais. A reportagem 
apurou que a determinação para 
não contratar operações a estados 
e municípios nordestinos partiu do 
gabinete do presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, que teve seu 
nome indicado por Jair Bolsonaro.

O Estadão/Broadcast 
apurou que há uma fila de 
pedidos de empréstimos para a 
região Nordeste que não foram 
autorizados pela instituição. Entre 
eles, o de um financiamento de 133 
milhões de reais para a Prefeitura 
de São Luís (MA), para obras 
de infraestrutura. O pedido do 
prefeito Edivaldo Holanda Júnior 
(PDT), feito no dia 9 de maio, não 
recebeu nenhuma resposta, até o 
início de agosto. Para justificar a 
queda na participação do Nordeste, 
a Caixa afirmou à reportagem que 
as contratações das operações 
apresentam “sazonalidade ao 
longo do exercício” e também 
variação ano a ano, dependendo 
ainda do número de pleitos 
recebidos. (Fonte: Estadão)

MPF vai à Justiça contra fusão da 
TV Brasil com canal do Executivo
Comunicação Pública x Comunicação Estatal

PEC redireciona 1/3 das verbas 
dos Fundos Constitucionais

Medida representa riscos para o BNB e para o Nordeste
 

Caixa reduz recursos 
para região Nordeste

Você e seu país
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O mito do idoso que se torna 
um fardo para a família está longe de 
refletir a realidade brasileira. Desde 
os anos 1990, o número de famílias 
chefiadas por maiores de 60 anos só 
cresce. Com o aumento da expectativa 
de vida, os idosos brasileiros passaram 
a viver melhor, trabalhar mais e manter 
a autonomia pessoal e financeira. Na 
virada deste século, o IBGE contou 9,9 
milhões de idosos provedores, aumento 
de 40% em relação a 1991. Foram 12,2 
milhões em 2006, total que em 2015 
chegou a 17 milhões.     

Em tempos de informalidade 
e desemprego, os idosos retomam a 
responsabilidade pelo sustento da família 
com a renda garantida das aposentadorias 
e pensões. Segundo um levantamento da 
LCA Consultores, com base em dados 
oficiais, o número de domicílios em que 
esses benefícios respondem por mais de 
75% da renda cresceu 12% entre 2016 
e o ano seguinte, em grande parte por 
causa do desemprego e do aumento da 
informalidade. 

Como o IBGE postergou a 
divulgação dos dados de renda de todas 
as fontes do ano de 2018 para algum 
momento deste segundo semestre, trata-
se da estimativa mais recente. “Acredito 
que eles estejam revisando os dados, 
inclusive”, avalia o economista Cosmo 
Donato, responsável pelo estudo. Uma 
pesquisa realizada pelo SPC confirma 
essa tendência: 9 em cada 10 idosos 
contribuem com o orçamento da 
casa. Desses, quatro são os principais 
responsáveis por pagar as contas e 
colocar o pão na mesa.

Daqui em diante, em um futuro 
no qual o emprego formal será cada 
vez mais incerto - a FGV estima que a 
inteligência artificial tende a aumentar o 
desemprego em até 4 pontos porcentuais 
na próxima década e meia –, a figura dos 
avós como esteio emocional e financeiro 
pode dar lugar a um cenário no qual os 
maiores de 60 anos disputarão empregos, 
cada vez mais precários, com os próprios 
netos. (Fonte: Carta Capital / leia a 
matéria completa no site da revista)

 Por unanimidade, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu manter a 
liminar do ministro Luís Roberto Barroso 
que suspendeu, em junho, trecho da medida 
provisória que transferia ao Ministério 
da Agricultura a atribuição de realizar 
demarcações de terras indígenas. Antes do 
julgamento, a Câmara e o Senado também 
rejeitaram mudanças nas demarcações 
e mantiveram os atos com a Fundação 
Nacional do Índio (Funai), vinculada ao 
Ministério da Justiça e Segurança Pública.  
 A transferência das demarcações 
para a Agricultura estava prevista na 
reestruturação administrativa realizada 
pelo governo federal em janeiro. No 
entanto, em maio, a mudança não foi 

aprovada pelo Congresso, que devolveu 
a atribuição à Funai.  Em junho, uma 
nova medida foi editada pelo chefe do 
Executivo para manter as demarcações 
na pasta da Agricultura. Em seguida, o 
ministro Barroso suspendeu a nova medida 
a pedido do PSB, PT e da Rede. 
 Ao analisar o caso, o ministro 
concordou com os argumentos 
apresentados pelos partidos e afirmou que 
a nova medida é inconstitucional. Segundo 
Barroso, o Artigo 62 da Constituição 
definiu que “é vedada a reedição, na 
mesma sessão legislativa, de medida 
provisória que tenha sido rejeitada ou que 
tenha perdido sua eficácia por decurso de 
prazo”. (Fonte: Revista Carta Capital)

 No final de 2017, o 
órgão das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO/
ONU) alertou para uma possível 
volta do Brasil ao Mapa da Fome, 
de onde havia saído em 2014. É 
importante que se diga que estar 
fora dessa estatística não significa 
que a fome deixou de existir no 
país, mas que, pela primeira vez em 
sua história, o Brasil teve menos de 
5% da população subalimentada. 
Em seu estudo mais recente sobre 
a fome no mundo, com data de 
2018, as Nações Unidas indicaram 
que, no período de 2015 a 2017, 
cerca de 5,2 milhões de brasileiros 
permaneciam em estado de 
subnutrição. 
 Em sua edição nº 186, de 
março do ano passado, a Revista 
Radis (da Fundação Oswaldo 
Cruz) registrou a situação de 
comunidades do semiárido 
nordestino. Os cortes nas políticas 
públicas já indicavam que o país 
voltaria ao Mapa da Fome. Sobre 
o assunto, a Revista Radis também 
indica a série de sete reportagens 
publicadas pela Agência Pública 
no primeiro semestre deste ano, 
em que os repórteres investigam 
a fome no Brasil. São histórias de 
“gente que dorme para esquecer a 
fome”, conta Elvira Lobato em sua 
matéria sobre as mães de Japeri, na 
Baixada Fluminense, que relatam 
suas lutas para criar os filhos em 
meio à pobreza, ao desemprego e 
aos confrontos diários entre facções 
de traficantes. Ou ainda relatos 
sobre a fome oculta, caracterizada 
por sintomas relacionados à falta 
de nutrientes, um problema que 
atinge milhões de pessoas no país. 
Para ler as matérias sugeridas, 
acesse o seguinte link em seu 
computador: https://apublica.org/
especial/microbolsa-fome/ (Fonte 
Revista Radis)

Reforma da Previdência ameaça
famílias chefiadas por aposentados

STF mantém demarcação 
indígena com a Funai

A fome no Brasil
Você e seu país
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A Direção Geral da AABNB 
registra, com profundo pesar, 
o falecimento de Airton Silveira 
Fontenele, um de seus sócios-
fundadores, ocorrido no dia 5 
de agosto, em Fortaleza. Aos 
92 anos de idade, “seu” Airton 
sofreu complicações em uma 
cirurgia e não resistiu, deixando 
três filhos e sete netos. Além 
de ter participado da histórica 
assembleia que originou a 
instalação da AABNB, no dia 
17 de maio de 1983, Airton 
Fontenele também integrou a 
primeira Diretoria da Associação, 
onde exerceu a função de Diretor 
de Patrimônio. 

Aprovado em terceiro lugar 
no concurso do BNB, integrou 
a equipe pioneira do Banco em 
Fortaleza, onde trabalhou durante 
25 anos, de maio de 1954 a 
agosto de 1979. Ao se aposentar 
dedicou-se às suas pesquisas 
sobre Futebol. Os principais 
jornais do Ceará lamentaram 
a sua morte e enalteceram a 
sua trajetória como escritor e 
pesquisador do futebol brasileiro 
e mundial. Seu trabalho e sua obra 
são referências, principalmente 
quando o assunto é Seleção 

Brasileira e Copa do Mundo. 
Desse modo, Airton 

Fontenele firmou-se como uma 
das principais fontes da imprensa 
esportiva, por conta do seu 
imenso acervo contendo dados 
e curiosidades da história do 
futebol e da Seleção Brasileira. 
Homem de memória prodigiosa, 
relatava, de bate-pronto, 
diversas histórias do mundo da 
bola. Escreveu nove livros, a 
partir de registros garimpados 

desde 1938 e arquivados em 
sua residência, onde idealizou e 
montou um museu da memória 
do futebol cearense e nacional. 

 Fica a saudade, junto à 
certeza do seu grande legado, 
pois sua memória e sua obra 
permanecem vivas no Memorial 
Airton Fontenele, que manterá 
todo o acervo construído em 72 
anos de pesquisas. E o seu nome 
também ficará eternizado na 
história desta AABNB. 

Em 2050, as pessoas acima dos 
65 anos representarão um terço da 
população do planeta. E esse é o grupo 
mais suscetível a males marcados 
pela destruição dos neurônios, como 
o Alzheimer. A projeção é que ele 
afete 135 milhões de indivíduos daqui 
a três décadas. Alguns problemas, 
por outro lado, afligem o cérebro 
independentemente da idade. É o caso 
da depressão, que faz 322 milhões de 
vítimas pelo mundo hoje e deve ser o 
transtorno mais incapacitante do globo 
já em 2020. Os números assustam e 
pedem que não fiquemos parados. De 
verdade: exercitar-se com regularidade 
já configura uma medida cientificamente 
comprovada para prevenir e controlar 
doenças que consomem a massa 
cinzenta. É bom que os brasileiros 
levem essa história a sério. Por aqui, 
47% dos cidadãos são sedentários.

Quem se perde no conforto do 
sofá é o cérebro. Além de melhorar 
o abastecimento de sangue, oxigênio 
e nutrientes, a atividade física pode 
fazer a cabeça trabalhar de forma 
mais ágil e prepará-la para enfrentar 
tanto doenças neurodegenerativas 
(Alzheimer, Parkinson…) como 
psiquiátricas (depressão, ansiedade 
etc).Os cientistas já decifraram que 
o suor da camisa 
induz um fenômeno 
chamado neurogênese, 
a formação de novos 
neurônios. Parece 
mágico, mas é pura 
bioquímica: durante 
a atividade, há um 
aumento na liberação 
da substância BDNF 
(sigla em inglês para 
fator neurotrófico 

derivado do cérebro), envolvida 
na produção, conservação e 
funcionamento das células nervosas. 
Aqui, você leu apenas um trecho desta 
instigante reportagem, extraída do 
site saúde.abril.com.br. Você também 
pode visitar o nosso site, onde a 
matéria foi reproduzida, na íntegra, na 
seção Dicas de Saúde. (Fonte: Abril 
Saúde)     

O nosso adeus para Airton Fontenele

Exercícios físicos tratam doenças neurológicas
Você e sua saúde


