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Associação dos Funcionários Aposentados
do Banco do Nordeste do Basil

O presidente José Edson Braga 
e o diretor Luiz Gonzaga Coelho Pereira 
participaram da 56ª Reunião do Conselho 
de Representantes da AFBNB, em 
Brasília, nos dias 16 e 17 de setembro. 
Realizado anualmente, o encontro 
reúne representantes das Agências e das 
unidades administrativas do Banco. 

O evento deste ano teve sua 
abertura no dia 16, no Carlton Hotel, 
e prosseguiu no dia seguinte com a 
realização de uma audiência pública, 
na Câmara Federal, requisitada com 
o propósito de discutir e defender a 
importância do BNB para o Nordeste e 
a manutenção do gerenciamento do FNE 
pelo Banco do Nordeste, assim como os 
demais Fundos Constitucionais por suas 
respectivas regiões. 

Audiência Pública – realizada 
no auditório Nereu Ramos, a audiência 
também contou com a presença de 
deputados federais de diversos partidos, 
representantes do governo federal, da 
direção do BNB, de dirigentes dos 

sindicatos dos bancários, e de associações 
de trabalhadores de diversas instituições. 
Todos os parlamentares declararam 
total apoio ao BNB, salientando a 
imprescindível e efi caz atuação do Banco 

como agente de desenvolvimento da 
Região Nordeste, e se posicionaram 
contrários à retirada dos recursos dos 
Fundos Constitucionais, em particular o 
FNE.

Realizado desde 1979, 
o Congresso da Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar 
(ABRAPP) chega à sua quadragésima 
edição, consolidado como maior 
evento de Previdência Complementar 
do país. Neste ano, o congresso será 
realizado em três dias, de 16 a 18 
de outubro, no Transamérica Expo 
Center, em São Paulo. A palestra 
magna, na abertura, será sobre o tema 
“Protagonismo: como você pode ser 
o catalizador da transformação”. Já o 
eixo temático do Congresso abordará 

a questão da “Transformação 
da Sociedade”. A programação 
completa contará com dezenas de 
palestrantes, distribuídos em 20 
módulos, e destacará o case Capef, 
com a exposição “Estratégias para 
captação de novos participantes”. 

O congresso da Abrapp 
acontece anualmente, em diferentes 
capitais, e reúne cerca de três 
mil pessoas, entre empresários, 
autoridades, profissionais de diversos 
mercados, além de estudiosos e 
dirigentes de Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar. Os 

encontros são marcados por conteúdos 
técnicos, ancorados nos temas mais 
atuais da agenda dos Fundos de 
Pensão. Também participam grandes 
especialistas brasileiros e estrangeiros 
e os profissionais que formam as 
comissões técnicas nacionais e 
regionais da ABRAPP.

Em razão da importância das 
discussões relacionadas à Previdência 
Complementar, a AABNB estará 
presente nesse congresso, com a 
participação do presidente José Edson 
Braga e do diretor Miguel Nóbrega 
Neto.

AABNB participa da 56ª Reunião do 
Conselho de Representantes da AFBNB

40º Congresso da ABRAPP

Reginaldo A. Limaverde, Tomaz de Aquino, Luiz Gonzaga C. Pereira e José Edson Braga
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 O Brasil assiste a explosão 
da desigualdade de renda, jamais 
identificada desde o ano de 1960, quando 
o IBGE passou a captar informações 
acerca do rendimento da população nos 
censos demográficos. O novo padrão de 
concentração da renda que emerge dos 
governos da segunda metade da década 
de 2010 transcorre de forma inédita, pois 
combina o decréscimo econômico com 
a desestruturação do mundo do trabalho 
e a elevação acelerada da pobreza.
 No período compreendido 
entre o golpe militar (1964) e o golpe 
parlamentar (2016) encontram-se 
três distintos padrões de elevação da 
desigualdade da renda registrada pelo 
IBGE e medido pelo Índice de Gini 
(desigualdade variando de 0 a 1, sendo 1 
a desigualdade extrema e zero ausência 
de desigualdade na distribuição pessoal 
dos rendimentos). 

 O atual governo apresenta um 
momento de elevação da desigualdade 
de renda. A pobreza cresceu 10,4% 
ao ano e o desemprego 20,1%, desde 
2015. E a desigualdade cresce sete 
vezes mais rápido do que nas crises 
da ditadura militar. Diferentemente 
daquele tempo e do período de transição 
para democracia, quando o aumento no 
índice de Gini variou entre 0,8% e 0,9% 
como media anual, o crescimento da 
desigualdade atual tem sido de 6,1% ao 
ano. 
 Esta análise, feita pelo doutor 
Marcio Pochmann, professor do 
Instituto de Economia e pesquisador 
do Centro de Estudos Sindicais e 
de Economia do Trabalho, ambos 
da Universidade Estadual de 
Campinas, foi postada, na íntegra, 
dia 30/9, no site da AABNB. (Fonte: 
RedeBrasilAtual)

 O desastre ambiental que se 
abateu sobre o litoral do Nordeste do 
Brasil teve o seu primeiro registro 
no dia 30/8, com o surgimento de 
óleo (petróleo cru) na Paraíba. Mas 
o primeiro sinal de alerta de que 
a costa nordestina estaria diante 
de uma tragédia ambiental só foi 
emitido 12 depois, no dia 11/9, 
pelo IBAMA, ao acionar o Centro 
de Defesa Ambiental (CDA) da 
Petrobrás. Naquele momento, o 
IBAMA solicitava ajuda e a presença 
do CDA em Alagoas, Rio Grande do 
Norte, Pernambuco e no Ceará.  
 Mais de um mês depois, no 
dia 08/10, quando encaminhávamos 
o fechamento desta edição, 160 
toneladas de petróleo já haviam sido 
retiradas, o que levanta a hipótese 
de que a situação seja ainda mais 
grave do que o governo federal 
reconhece. Decorridos quase 40 dias, 
os órgãos que trabalham na apuração 
do desastre ecológico ainda não 
haviam identificado suas origens. 
O site do IBAMA registrava mais 
de 130 praias atingidas, em todo o 
litoral nordestino, o que compreende 
61 municípios e parte do rio São 
Francisco, afetados pelo óleo que 
contaminou a fauna marinha. Os 
médicos alertam que deve ser evitado 
o banho-de-mar nessas praias, até 
que a situação esteja sanada, por 
conta do risco de doenças de pele. 
(Fonte: O Povo)

Brasil vive maior explosão 
de desigualdade desde 1960

Desastre ambiental 
no Nordeste

Você e seu país

Deputado norte-americano 
pela Califórnia, Ro Khana afirma que 
o enfraquecimento dos sindicatos 
e a diminuição dos trabalhadores 
sindicalizados nos Estados Unidos 
são os responsáveis pelo aumento da 
desigualdade e o encolhimento da classe 
média naquele país. 

Os EUA enfrentam há quase 40 
anos a estagnação da renda da metade 
mais pobre da sua população. Desde 
1980, o valor médio dos rendimentos 
anuais brutos desse segmento aumentou 
apenas US$ 200 (R$ 760), para US$ 
16,6 mil ao ano. Ao mesmo tempo, a 
renda média anual bruta dos 10% mais 
ricos dobrou (para US$ 311 mil); e a do 
1% no topo triplicou (US$ 1,3 milhão). 

Em sua conta no twitter, o deputado 
defendeu o fortalecimento dos sindicatos 
e a expansão das sindicalizações nos 
Estados Unidos como forma de aumentar 
o poder dos trabalhadores frente aos 
patrões. 

O Brasil de hoje, que idolatra 
o atual governo norte-americano, 
também desenvolve forte movimento 
para enfraquecer os sindicatos e 
demais entidades que representam as 
classes trabalhadoras. A própria classe 
estudantil brasileira sofre pressões 
que visam enfraquecer e desarticular 
os movimentos de uma categoria 
que se manifesta desde os idos da 
década de 1960. (Fonte: Sindicato dos 
Bancários)

Pesquisa DataFolha, publicada 
pela Folha de São Paulo em setembro, 
aponta que 67% dos brasileiros são 
contrários a entrega do patrimônio público 
para o capital privado. E apenas 25% são 
a favor, enquanto 6% não sabem e 2% se 

declaram indiferentes. De 2000 a 2017, ao 
menos 884 serviços foram reestatizados 
no mundo, segundo centro de estudos em 
democracia e sustentabilidade da Holanda. 

O curioso é que as reestatizações 
ocorreram em países centrais do capitalismo, 

como Estados Unidos e Alemanha. Por aqui, 
o governo federal incluiu recentemente em 
seu programa de privatizações os Correios, 
Telebrás, Porto de Santos, Dataprev, Serpro, 
ABGF, Emgea, Ceitec e Ceagesp. (Fonte: 
Sindicato dos Bancários)

As consequências da 
ausência de sindicatos 

67% dizem não às privatizações
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AABNB em AÇÃO!   Vem aí... 
O grande sorteio de novembro!

Projeto Estrela! Sorteio em novembro
 Faça já a indicação do seu/sua Estrela 

A Direção Geral da AABNB infor-
ma que no dia 20 de novembro próximo 
irá realizar o segundo grande sorteio 
promovido pela atual gestão. O primei-
ro foi em novembro do ano passado. 
A Diretoria entende que a modalidade 
sorteio é um método democrático para 
socializar as Reservas Financeiras acu-
muladas pela Associação, uma vez que 
permite a participação de todos os só-
cios em condições de igualdade. E o 
grande sorteio será realizado com base 
nos resultados da Loteria Federal dessa 
(20/11) data.     

Serão distribuídos, ao todo, 900 (no-
vecentos) prêmios, em espécie, o que 
signifi ca dizer que quase 1/3 do nosso 
quadro de sócios será contemplado com 
essa devolução parcial das contribuições 
aportadas. A principal exigência, para 
todos, é a necessidade de estar rigoro-
samente em dia com suas obrigações 
sociais. Os detalhes podem ser conferi-
dos no Regulamento do Sorteio, em nos-
sa Sede, nas Representações ou, ainda, 
através do nosso site: aabnb.com.br. 

Neste mês de outubro, já iniciamos a 
expedição de uma correspondência aos 

Associados, onde informamos os “nú-
meros da sorte” de cada participante. 
Esta é mais uma atividade da AABNB 
em AÇÃO, desejando boa sorte a todos 
neste fi nal de ano.

Participação de diretores e colabo-
radores - Para total transparência, divul-
gamos, a seguir, os nomes dos Diretores, 
dos integrantes do Conselho Fiscal e dos 
Colaboradores da AABNB com os seus 
respectivos “números da sorte”, pois eles 
também concorrerão aos prêmios, uma 
vez que, na condição de Associados, têm 
todos os seus direitos assegurados.

Está chegando a hora! Conforme 
anunciamos em agosto, o primeiro sor-
teio dessa promoção será realizado no 
dia 30 de novembro, com base na ex-
tração da Loteria Federal, quando sor-
tearemos 10 (dez) prêmios e, entre eles, 
um Smartfone. Não perca a data para 
efetivar o cadastramento da sua “Estre-
la”. Esse prazo foi prorrogado, mas, por 
questões operacionais, só participam 
desse 1º sorteio as pessoas cujo cadas-
tramento seja efetivado em nosso siste-

ma até o próximo dia 15 de novembro.  
Conforme o Regulamento do Pro-

jeto Estrela, encaminhado para todo o 
Corpo Social, salientamos que o cadas-
tramento e a participação dos familia-
res nesse projeto não têm nenhum custo 
para os Associados. A ideia primordial 
do Projeto Estrela é ampliar o grau de 
relacionamento da AABNB com os As-
sociados e a sua família, pois constata-
mos, em alguns casos, que os familiares 
desconhecem o trabalho e a importân-

cia da AABNB para os nossos Asso-
ciados. Os (as) “Estrelas” receberão 
um informativo - “Jornal das Estrelas”, 
que abordará as principais atividades e 
ações desenvolvidas pela AABNB.

Ao fazer a indicação e o cadastra-
mento do seu representante no Projeto 
Estrela, você colabora para incrementar 
o processo de comunicação da Família 
AABNB e propicia que o seu/sua Es-
trela participe do sorteio de prêmios. 
Participe!  

NOME CARGO NÚMEROS DE SORTE
José Edson Braga Presidente 1109 - 4664 - 6807
Miguel Nóbrega Neto Diretor Administrativo 4120 – 5782 – 1142
Luiz Gonzaga C. Pereira Diretor Financeiro 5835 – 7783 – 9087
Luiz Carlos Bezerra Lima Diretor Social 5812 – 6689 – 5679
José Maria de A. Galas Diretor Art. Institucional 2112 – 2632 – 4095
Ângelo Borges Leal Neto Diretor Suplente 2909 – 6966 – 8108
Fco. Albuquerque Parente Diretor Suplente 8009 - 0962 – 2600
José Santos Bezerra Diretor Suplente 5577 – 7184 – 7395
José Valter de Andrade Diretor Suplente 9025 – 4671 – 9777
Mª José Costa de Almeida Conselho Fiscal 4992 – 7967 – 2969
Agnor Nunes Gurgel Jr Conselho Fiscal 8468 – 7114 – 2191
Raimundo N. F. Cavalcante Conselho Fiscal 9093 – 0430 – 8354
José M. Eduardo Nobre Suplente Cons. Fiscal 9469 – 6949 – 7522
Paulo de Araújo Tavares Suplente Cons. Fiscal 6567 – 4730 – 2125
Arnóbio C. de Almeida Colaborador 5485 – 8380 – 9345
Fco. Heldayr Maciel Colaborador 4085 – 1268 – 6643
Fco. Ribeiro Monte Colaborador 4956 – 1661 – 8957
Luiz Paulino da Silva Colaborador 7756 – 8307 – 1049
Waldir Faria Freitas Colaborador 9509 – 0561 – 3110



4 Outubro | 2019 Jornal da AABNB

A Diretoria da AABNB agradece 
a todos aqueles que participaram da 
campanha de arrecadação de donativos 
promovida pela Associação em favor 
do Lar Torres de Melo. Esse gesto 
coletivo de solidariedade foi bastante 
exitoso, pois conseguimos reunir 
roupas de cama e de banho e uma 
quantidade expressiva de produtos 
de limpeza e de higiene pessoal. A 
entrega foi realizada no dia 09 deste 
mês, na sede do LTM, por integrantes 
da Diretoria da Associação e pelo 
presidente José Edson Braga.  

Sediado em Fortaleza, o Lar 
Torres de Melo é uma Instituição 
Filantrópica que completará 115 
anos de atividades no próximo ano. 
Atualmente, trabalha com o objetivo 
primordial de prestar assistência 
integral às pessoas idosas vulneráveis 
ou em situação de risco social. A 

história da instituição, seus projetos, 
assim como a missão e os valores 
do LTM, podem ser conferidos 
diretamente no site lartorresdemelo.
org.br. Esta campanha, para ajudar os 
mais necessitados, foi o nosso jeito 
de comemorar o Dia Internacional do 
Idoso. 

O presidente da Anapar, 
Antônio Bráulio de Carvalho, e o 
diretor Administrativo e de Finanças, 
Eduardo Araújo, reuniram-se no 
dia 01/10 com o subsecretário de 
Previdência Complementar, Paulo 
Valle, e com o coordenador-geral 
de Estudos Técnicos e Análise 
Conjuntural da SPC, Maurício Leister, 
para apresentar a entidade e debater 
propostas para o fortalecimento do 
setor de previdência complementar.

Bráulio Carvalho defendeu o 
caráter previdenciário dos fundos de 
pensão e manifestou preocupações 
com os rumos do sistema que está 
sob o risco de se transformar em 
“um negócio lucrativo” para os 
administradores, dentro da lógica do 

rentismo, sem que haja preocupação 
com a qualidade dos benefícios a 
serem entregues aos participantes. 

Dentre os pontos defendidos 
pela Anapar, que constam 
do documento Previdência 
Complementar e a retomada do 
crescimento nacional, elaborado 
no final do ano passado, está a 
necessidade de uma boa administração 
dos recursos acumulados nos fundos 
como investimentos para o futuro do 
trabalhador e dos seus familiares, e 
não como negócio lucrativo para os 
patrocinadores e gestores de recursos 
do mercado. Leia essa matéria, 
completa, no site da AABNB ou 
diretamente no site da Anapar. 
(Fonte: Anapar) 

AABNB em AÇÃO!
Campanha de donativos FGTS

O petróleo não é nossoEntidade apresenta propostas para
subsecretário de Previdência Complementar

 “A Fenae, como representante 
dos empregados, não concorda com 
a mudança. Vamos trabalhar para que 
a gestão do FGTS continue na Caixa 
a serviço do trabalhador e de toda a 
sociedade brasileira.” A declaração é 
do presidente da Federação Nacional 
das Associações do Pessoal da Caixa 
(Fenae), Jair Pedro Ferreira, ao comentar a 
informação de que o governo federal quer 
o fim da exclusividade da Caixa como 
operadora do FGTS.
 Jair Ferreira lembra que os bancos 
privados operaram recursos do FGTS até 
o início dos anos 1990, e que a gestão 
compartilhada era muito complicada. 
“Antes eram 73 bancos, uma bagunça total. 
As contas passaram a ser centralizadas na 
Caixa com apoio das centrais sindicais e, 
também, de setores importantes, como o 
segmento da construção civil”, salientou 
Ferreira. Segundo o presidente da Fenae, 
a descentralização da gestão representa 
mais um ataque às empresas públicas 
e à soberania do Brasil. Ele acrescenta 
que o FGTS é um importante fundo de 
investimento social para o país. (Fonte: 
Fenae) Notícias da Anapar                  

Você e seu país

 Multinacionais avançam sobre 
o petróleo brasileiro ao abocanhar 11 dos 
12 blocos que receberam ofertas na 16ª 
Rodada de Licitações, realizada no dia 
10 de outubro, pela Agência Nacional de 
Petróleo (ANP). A Petrobrás arrematou 
somente um dos blocos leiloados. Ao 
todo, foram ofertados 36 blocos em 5 
bacias sedimentares, inclusive as de 
Camamu-Almada e Jacuípe (BA), que 
estão próximas ao Parque Nacional 
Marinho de Abrolhos. 
 A Federação Única dos 
Petroleiros (FUP) alerta que as petrolíferas 
estrangeiras estão interessadas no 
potencial econômico e estratégico das 
nossas reservas de óleo e gás. Ao leiloar 
campos do Pré-Sal sob o regime de 
concessão e não de partilha de produção, 
o governo impõe perdas significativas à 
população brasileira, pois as empresas 
pagam menos royalties. (Fonte: Agência 
Brasil e FUP)

José Edson Braga (d) com Liduína Donato (Lar 
Torres de Melo) e demais diretores da AABNB


