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Associação dos Funcionários Aposentados
do Banco do Nordeste do Basil

Instituído pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em 1990, o Dia 
Internacional do Idoso é comemorado 
no dia 1º de outubro. O número 
e a proporção de idosos crescem 
rapidamente. Nas últimas 3 décadas, o 
número dobrou. Em 2050, a população 
mundial de pessoas com idade superior a 
60 anos chegará a um total de 2 bilhões, o 
que significará uma importante mudança 
no perfil demográfico do mundo. 

Campanha de donativos

Para comemorar a data, a 
Diretoria da AABNB decidiu realizar 
uma Campanha, em Fortaleza, para 
arrecadação de donativos, na forma 
de lençóis, toalhas de banho e de rosto, 
material de higiene pessoal e roupas 
(agasalhos) que possam dar uma 
contribuição efetiva aos idosos atendidos 
pelo Lar Torres de Melo. 

Os donativos podem ser 
encaminhados para a sede da AABNB, 
no Centro de Fortaleza. Todo o material 
arrecadado será entregue ao Lar 
Torres de Melo no dia 10 de outubro. 

Conclamamos os nossos Associados 
que residem nesta cidade para se 
engajarem na campanha de arrecadação 
de donativos. 

Com sede em Fortaleza, o 
Lar Torres de Melo é uma Instituição 
Filantrópica com mais de 100 anos de 
atuação. Fundada em 1905, trabalha 
atualmente com o objetivo primordial 
de prestar assistência integral às pessoas 
idosas vulneráveis ou em situação de 
risco social. A história desta instituição 
centenária, seus projetos, a missão e os 
valores do LTM, podem ser conferidos 
diretamente no site lartorresdemelo.org.br.

Representações

A Direção Geral da AABNB 
ficará muito feliz se a campanha atingir 
o objetivo almejado, e sugere que essa 
atitude possa servir de inspiração às suas 
Representações, que, desde já, estão 
autorizadas a criar campanhas semelhantes, 
em favor de entidades filantrópicas sérias 
e reconhecidas, em suas cidades e regiões. 
A promoção da solidariedade é um ato de 
nobreza em relação ao semelhante.

Diretores da AABNB 
participaram do curso Módulo de 
Conceitos Atuariais, ministrado pela 
Associação Nacional dos Participantes 
de Fundos de Pensão (ANAPAR), nos 
dias 11 e 12 de setembro, em Fortaleza, 
na sede do Sindicato dos Bancários do 
Ceará.

Os cursos da ANAPAR têm 
o objetivo de preparar dirigentes 
para os Fundos de Pensão e de levar 
conhecimentos sobre previdência 

complementar e de temas que 
retratem os direitos de aposentados 
e pensionistas, aos participantes 
dessas entidades. O curso Módulo 
de Conceitos Atuariais, ministrado 
pela professora Andrea Vanzilo, foi 
patrocinado pela AABNB, Sindicato 
dos Bancários do Ceará, Sindicato 
dos Eletricitários do Ceará e pela 
Associação de Aposentados da Coelce, 
e contou com participantes indicados 
pelas quatro Instituições.

Dia Internacional do Idoso 

Curso da ANAPAR

Notícias da CAPEF

Recadastramento

Eleição dos Conselhos 

 A diretoria da Capef relembra 
e ratifica que a atualização cadastral é 
uma obrigação estatutária e deve ser 
realizada por todos os Participantes 
Assistidos e Pensionistas. Para tanto 
a Entidade conclama a todos para que 
façam o Recadastramento-2019, 
até o próximo dia 10 de Novembro.     
 A Capef alerta que irá 
suspender o pagamento do benefício, 
a partir de novembro, daqueles 
que não regularizem sua situação 
cadastral até essa data (10/NOV). O 
recadastramento pode ser efetivado 
diretamente pelo site capef.com.
br. A Área de Relacionamento 
com os Participantes também 
está à disposição, pelos telefones 
0800 9705775 (gratuito) ou 4020-
1615 (custo de ligação local para 
chamadas de telefones celulares), 
para informações adicionais.

 No dia 16 de setembro, 
a Comissão Eleitoral, com a 
participação da auditoria do BNB, 
concluiu a análise dos registros 
da eleição para representante 
dos Participantes nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Capef.
 Com base nos resultados 
apurados, por obtenção da maioria dos 
votos válidos, a Comissão Eleitoral 
declara eleita a Chapa “Competência 
Hoje, Segurança Amanhã”, para 
os Conselhos Deliberativo e Fiscal 
cujo mandato terá início no dia 1º de 
novembro.
 A eleição atingiu o quórum 
de 32% (trinta e dois por cento) dos 
eleitores aptos a votar, computando, 
durante o período, um total de 3.662 
votos para Conselho Deliberativo e 
3.418 votos para Conselho Fiscal.
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 Grande parte dos brasileiros 
já percebeu que a dita reforma da 
previdência, em tramitação acelerada no 
Congresso Nacional, traz em seu bojo 
uma avalanche de cortes de benefícios, 
mais um pacote de crueldades contra 
a classe trabalhadora, principalmente 
contra a população mais pobre. A 
Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC), que será votada no Senado, altera 
direitos assegurados pela Constituição 
de 1988, sob o (contestado) argumento 
de gerar uma economia mirabolante ao 
país. Destacamos a seguir dois pontos 
que dizem respeito inclusive àqueles que 
já estão aposentados, como os nossos 
Associados, para que cada um possa 
fazer a sua própria análise.  

Pensão por Morte 

 Pela proposta, o valor da pensão 
por morte ficará menor. Tanto para 
trabalhadores do setor privado quanto 
para o serviço público, o benefício 
familiar será de 50% do valor mais 10% 
por dependente, até o limite de 100% para 
cinco ou mais dependentes. Na Câmara, 
a previsão era de que esse piso de um 
salário mínimo fosse válido apenas nos 

casos em que o beneficiário não tenha 
outra fonte de renda formal. Quem já 
recebe pensão por morte não terá o valor 
de seu benefício alterado. Os dependentes 
de servidores que ingressaram antes da 
criação da previdência complementar 
terão o benefício calculado obedecendo 
ao limite do teto do INSS. 

Limite de Benefícios

 Hoje, não há limite para 
acumulação de diferentes benefícios. A 
proposta prevê que o beneficiário passará 
a receber 100% do benefício de maior 
valor, somado a um percentual da soma 
dos demais. Esse percentual será de 80% 
para benefícios até 1 salário mínimo; 
60% para entre 1 e 2 salários; 40% entre 
2 e 3; 20% entre 3 e 4; e de 10% para 
benefícios acima de 4 salários mínimos. 
Ficarão fora da nova regra as acumulações 
de aposentadorias previstas em lei: 
médicos, professores, aposentadorias do 
regime próprio ou das Forças Armadas 
com regime geral. A CCJ incluiu nessa 
previsão os valores recebidos como 
indenização por anistiados políticos, 
que poderão ser acumulados com outros 
benefícios.

A Direção Geral da AABNB 
apresenta suas boas-vindas aos 
Associados abaixo relacionados, que 
ingressaram em nosso Quadro Social 
nos meses de agosto e setembro. Com 
a chegada dos novos sócios, a AABNB 
contabiliza 133 novas filiações em 
2019, até este mês de setembro. Os 
novos sócios já concorrerão aos 
sorteios de prêmios programados para 
este ano de 2019.

Um dos objetivos traçados pela 
atual Diretoria, a expansão do quadro 
social é de extrema importância para 
que a Associação permaneça sólida e 
unida em seus propósitos, e na luta por 
nossos direitos. 

Ana Maria Jereissati Ary Mendes
Fortaleza - CE
Benedita Cardoso do Nascimento
Fortaleza - CE
Cleide Farias Amorim
Fortaleza - CE
Demontier Lobo Maia
Limoeiro do Norte - CE
Doralice Gomes Jacinto Pereira
Recife - PE
Esther de Carvalho Abreu
Rio de Janeiro - RJ
Flávio Bezerra Tavares
Fortaleza - CE
Genival Vila Nova
Fortaleza - CE
Ivette Marques Santana Pinto
Feira de Santana - BA
João Francisco Freitas Peixoto
Fortaleza - CE
José Newton H. Coelho
Iguatu - CE
Jucirema Santos de Góis Fernandes
Natal - RN
Lourival Nery dos Santos
Fortaleza - CE
Luiz Alberto da Silva Júnior
Fortaleza - CE
Luiza Amélia C. Mota de Lucena
Fortaleza - CE
Maria da Penha Araújo Viana
Fortaleza - CE
Maria Elizabete G. Cirilo
João Pessoa - PB
Maria Fátima de Almeida Campos
Sobral - CE
Maria Inês Sampaio Pimenta Uchoa
Fortaleza – CE 
Maria Leatrice Nobre Guimarães
Montes Claros - MG
Maria Perpétua Morais Monte
Mossoró - RN
Marilene Ferreira de Oliveira
Aracaju - SE
Raquel Clarice de Miranda Camurugi
Salvador - BA
Ronaldo Wilson Gonzaga
Januária - MG
Rosa Mendes Cunha
Porteirinha - MG
Vitória Antunes de Alencar
Campina Grande - PB
Zilma Pereira de Andrade
Brasília - DF

Aposentados do BNB também serão 
atingidos pela reforma da previdência

Boas-vindas!Você e seu país

A Direção Geral da AABNB 
agradece a habitual presença do pessoal 
da Camed nos eventos realizados pela 
Associação. A enfermeira Indayanna 
Queiroz e a assistente administrativa Elane 
Rodrigues, da CliniCamed, (na foto ao 
lado, com o presidente José Édson Braga) 
estiveram no BNB-Clube da Aldeota, 
em Fortaleza, quando da realização do 
encontro dos aniversariantes do 3º trimestre 
da região de Fortaleza,       

Aproveitamos para destacar 
que o CliniCamed presta atendimento 
multidisciplinar pois mantém programas 
de saúde preventiva que reúnem diversas 
especialidades médicas. Ao acompanhar 
o ciclo de vida do beneficiário, o objetivo 
desses programas é promover um 
envelhecimento bem-sucedido e trabalhar 
a prevenção de doenças. A CliniCamed 

informa que suas unidades oferecem 
suporte com grupos e programas de apoio, 
sem cobrança de coparticipação financeira 
e com atendimento previamente agendado. 
Destacamos que a CliniCamed está 
presente em todas as capitais nordestinas 
e na cidade de Montes Claros, em Minas 
Gerais. Confira os endereços e contatos no 
Portal e no APP Camed Saúde. 

Camed Saúde

Indayanna Queiroz, José Edson Braga 
e Elane Rodrigues (d)
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Conforme dados do Observatório 
Digital de Saúde e Segurança do 
Trabalho, vinculado ao Ministério 
Público do Trabalho, em cooperação 
com a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), entre 2012 e 2018, 
o Brasil contabilizou 4,2 milhões 
acidentes ligados à atividade laboral. 
Pela primeira vez, o Brasil foi incluído 
no Índice Global de Direitos entre os 
dez piores países para se trabalhar. 
Esse índice foi divulgado durante a 
108ª Conferência Internacional do 

Trabalho, realizada em junho, em 
Genebra, na Suíça. 

Segundo o presidente da 
Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa do Senado 
(CDH), senador Paulo Paim (PT-RS), a 
Reforma Trabalhista é responsável pelo 
aumento da precariedade das condições 
de trabalho no país. Paim defende a 
aprovação da proposta do Estatuto do 
Trabalho (SUG 12/2018) para reverter 
os danos aos trabalhadores. (Fonte; 
Rádio Senado)

 O Itaú, que obteve lucro 
recorde em 2018, 25 bilhões de reais, 
divulgou que o primeiro semestre de 
2019 rendeu 13 bilhões ao Banco. 
Ao comentar o novo resultado, o 
presidente do Itaú disse nunca ter visto 
o Brasil em situação macroeconômica 
“tão boa”. Com o desemprego alto, o 
País pode crescer sem que a inflação 
suba, explicou o banqueiro. De fato, a 
política econômica neoliberal adotada 
por sucessivos governos, desde 2015, 

favoreceu bancos, banqueiros e os 
grandes aplicadores. Em contrapartida, 
a classe trabalhadora, afetada pelo 
desemprego, não encontra vagas no 
mercado de trabalho e, quando encontra, 
percebe que os salários estancaram.
 A direção da AABNB lamenta 
profundamente o fato de o presidente da 
instituição bancária considerar positivo 
para a economia do Brasil o atual quadro 
de recessão e desemprego vivido pelo 
país. (Fonte: Carta Capital) 

 A luta por moradia popular 
sofreu dois duros golpes neste 
mês de setembro. O primeiro foi o 
cancelamento de duas portarias que 
previam a destinação de verbas federais 
para a construção de 35 mil unidades 
habitacionais em todo o país. O segundo 
veio com a Proposta de Lei Orçamentária 
(PLOA) de 2020, encaminhada ao 
Congresso pelo governo federal. Essa 

PLOA-2020 prevê a redução de 41% 
nas verbas do programa “Minha Casa, 
Minha Vida” (MCMV), o que equivale a 
um corte de R$ 1,9 bilhão. Se aprovada, 
apenas R$ 2,7 bilhões serão destinados 
ao programa ano que vem. Para que o 
leitor possa traçar um paralelo, de 2009 
a 2018, a média anual orçamentária do 
MCMV foi de R$ 11,3 bilhões. (Fonte: 
SSEB) 

 Com profundo pesar, 
relacionamos abaixo, em ordem 
alfabética, os nomes dos colegas 
que faleceram no período 
compreendido entre 02 de julho 
e 29 de agosto do corrente, 
conforme registros efetuados 
até a data do fechamento desta 
edição. Manifestamos nossas 
condolências aos familiares dos 
colegas que não estão mais em 
nosso convívio. 

Airton Silveira Fontenele
Fortaleza - CE
Antônio Ferreira Benfica
Olinda - PE
Filadelfo Rodrigues
Fortaleza - CE
Francisco de Souza Viana
Fortaleza - CE
Hélio de Morais
Montes Claros - MG
Ivoni Alves Leite
Ipiau - BA
João Cruz Sá
Gravatá - PE
José Amâncio Neto
Salvador - BA
José Franácio de Castro
Fortaleza - CE
José Walter Araújo Freitas
Fortaleza - CE
Maria do S. Gomes de Vasconcelos
Fortaleza - CE
Maria Elisa Barbosa Soares
Fortaleza - CE
Maria Ruth de Mello Nunes
Recife - PE
Marluce Costa Souza
Recife - PE
Paulo Alberto Sales
João Pessoa - PB
Roberto de Oliveira Santos
Guanambi - BA

Brasil entre os dez piores
do mundo para se trabalhar

Cresce abismo social no Brasil
E os banqueiros comemoram os lucros

Políticas sociais agonizam 

In MemorianVocê e seu país
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A arquitetura do desmonte dos 
fundos de pensão, articulada há meses 
pelo governo federal, está em curso. O 
Governo anunciou a fusão das atribuições 
da Previc com as da Superintendência 
de seguros privados (Susep). A nova 
autarquia, que reunirá no mesmo órgão 
a regulação e fiscalização dos setores 
de seguros e planos de previdência, foi 
batizada de Autoridade de Seguros e 
Previdência Complementar (ASPC).

A medida será enviada ao 
Congresso junto com o pacote que 
pretende transferir o Coaf para o 
Banco Central, que também institui a 

independência do BC. O cenário, que 
começa com a extinção da Previc, reforça 
o plano do governo de ceder à pressão 
do mercado financeiro, de olho em um 
patrimônio que, em novembro de 2018, 
era de R$ 900 bilhões e representava 
13,4% do PIB nacional.

 “O pacote de maldades está 
completo. O governo quer implantar 
no Brasil a tragédia que aconteceu no 
Chile, para engordar os cofres privados. 
Infelizmente o cenário é caótico para os 
trabalhadores”, afirma o presidente da 
Anapar, Antônio Bráulio de Carvalho. 
(Fonte: site da Anapar)

O Código de Defesa do 
Consumidor, que estabeleceu uma 
política nacional para as relações de 
consumo, completou 29 anos neste mês 
de setembro. À Defensoria Pública 
do Ceará chama atenção um público 
cada vez mais frequente e vulnerável 
que chega às portas da instituição: os 
idosos.

Segundo a defensora pública 
e supervisora do Núcleo de Defesa 
do Consumidor (Nudecon), Rebecca 
Machado, é cada vez mais constante a 
chegada de idosos no Núcleo, vítimas de 
empréstimos consignados fraudulentos. 

“É uma demanda relativamente nova, 
que passou a ser mais frequente de 
dois anos para cá e vem aumentando 
consideravelmente. Muitos chegam aqui 
afirmando que não sabiam que estavam 
fazendo empréstimos consignados e, no 
decorrer do atendimento, percebemos 
que pessoas de má-fé se aproveitam 
da vulnerabilidade desse idoso”, 
contextualiza Rebecca Machado. 

A diretoria da AABNB traz essa 
informação, para que sirva de alerta 
aos aposentados e pensionistas do seu 
Quadro Social e não sejam ludibriados 
ou enganados fraudulentamente.   

A atriz e produtora Mazé 
Figueiredo, associada desta AABNB há 
25 anos, encontra-se em plena atividade, 
aos 81 anos, como produtora do musical 
“As Voltas que o Mundo Dá”. É um 
espetáculo cênico-musical, interpretado 
por 35 artistas da Maturidade, como 
ela mesma gosta de denominar aquelas 
pessoas que já passaram dos 65, 70 ou 
dos 80 anos e que permanecem muito 
ativas, nas mais diversas áreas. O 
musical, a propósito, com estreia no 
Dia Internacional do Idoso, (01/10), 
no Teatro José de Alencar, terá outras 
seis apresentações, de 02/10 a 02/11, 
em Fortaleza e Mossoró. O roteiro está 

publicado no Espaço Cultural do site 
da AABNB.

Desde que se aposentou, em 
janeiro de 1993, quando deixou o 
BNB, Mazé Figueiredo mergulhou de 
vez no mundo do teatro. Criadora do 
I Festival de Teatro da Terceira Idade 
de Fortaleza, que já está em sua quarta 
edição, ela luta por espaço e pela 
valorização do artista idoso. Como 
gerontóloga, acredita no potencial do 
pessoal da Maturidade Plena e afirma 
que “devemos vivenciar o passar 
dos anos como pessoas pensantes e 
atuantes, e com plena consciência 
cidadã”.

Fim da Previc Pobreza ao extremo

Estabilidade?

Até a Esperança?

Empréstimos fraudulentos
Idosos são principais vítimas

Teatro da Melhor Idade

 Três grandes estados nordes-
tinos: Bahia, Ceará e Pernambuco, estão 
entre as quatro primeiras colocações do 
índice que aponta o mapa da miséria 
no país. Os dados estão registrados no 
Cadastro Único para Programas Sociais, 
do Ministério da Cidadania, que considera 
em situação de pobreza extrema aquelas 
pessoas que sobrevivem com renda 
familiar per capita de até R$ 89,00/mês. 
Os números de junho, que fecharam o 
primeiro semestre, apontam a Bahia na 1ª 
colocação, com 1,82 milhão de pessoas 
nessa condição; o estado de São Paulo 
aparece em 2º lugar, com 1,41 milhão de 
pessoas em situação de miséria, seguido 
do Ceará (1,20 milhão) e de Pernambuco, 
com 1,15 milhão de pessoas em extrema 
pobreza.   

 O governo federal já estuda 
a possibilidade de encaminhar ao 
Congresso Nacional uma Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC), para 
alterar as regras da estabilidade dos 
servidores públicos. A estabilidade 
é matéria constitucional e, por isso, 
qualquer mudança demandaria uma 
PEC. O tema faz parte dos assuntos 
que estão sendo debatidos pela equipe 
econômica do governo federal em meio 
à sua avaliação de que o peso do Estado 
é excessivo para as contas públicas. 
(Fonte: SEEB) 

 Pois é...até a esperança foi para o 
brejo, no Brasil atual. É o que se constata 
atualmente, quando as pesquisas indicam 
que quase cinco milhões de trabalhadores 
desempregados (há mais de dois anos) 
deixaram de procurar recolocação 
no estagnado mercado de trabalho 
brasileiro. Todavia, segundo o IBGE e 
sua Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD Contínua), 
um quarto dos trabalhadores (26,2%) 
desempregados no segundo trimestre no 
Brasil, o que equivale a 3,347 milhões 
de pessoas, persiste na busca por um 
emprego há pelo menos dois anos. O 
desemprego atinge cerca de 13 milhões de 
trabalhadores, e a subutilização da mão-
de-obra atinge 28,4 milhões de brasileiros 
que poderiam e desejam aumentar sua 
carga horária, mas não conseguem.     

Notícias da Anapar                  Você e seu país


