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Diálogo, Unidade e Segurança

Associação dos Funcionários Aposentados
do Banco do Nordeste do Brasil Por um Futuro Digno

Fortaleza-CE   Ano XXIII  Edição 278 Novembro 2019

Associação dos Funcionários Aposentados
do Banco do Nordeste do Basil

Conforme registramos na edi-
ção anterior, o presidente José 
Edson Braga e o diretor Mi-

guel Nóbrega Neto representaram a 
AABNB na quadragésima edição do 
Congresso Brasileiro da Previdência 
Complementar Fechada (ABRAPP), 
realizado de 16 a 18 de outubro, em 
São Paulo. Dentre os diversos e im-
portantes temas abordados no encon-
tro, o presidente da AABNB destaca 
os seguintes painéis:

- Desafios de Investimentos num 
Cenário de Baixas Taxas de Juros; 

- Gestão de Investimentos - Pontos 
de Atenção na Função de Conselhei-
ro; 

- O Futuro Hoje - Tendências da 
Tecnologia; 

- Fundos Imobiliários – Oportunida-
des e Uma Comparação com o Mer-
cado Americano.

O pagamento do 13º salário deve 
injetar na economia brasileira até 
dezembro mais de R$ 214 bilhões, o 
equivalente a 3% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do país, de acordo com 
estimativas  divulgadas pelo Depar-
tamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (DIEE-
SE). 

Analistas econômicos asseguram 
que o 13º tem uma importância enor-
me para a economia brasileira. Segun-
do o DIEESE, além de permitir que 
trabalhadores e trabalhadoras quitem 
dívidas e consumam diferentes ti-
pos de produtos e serviços, permite, 
quando possível, que façam alguma 
poupança. O 13º, afirma o DIEESE, 
é um dinamizador do comércio e da 
economia em geral. (Fonte: Sindicato 
dos Bancários/CE

Junto à esta edição número 278 
do seu Jornal da AABNB, re-
ferente ao mês de novembro, 

estamos encaminhando o nosso 
tradicional calendário de mesa, 
acompanhado de uma caneta e 
de um chaveiro, personalizados, 
com a logomarca da Associação. 
Receba o nosso calendário como 
símbolo da presença da AABNB, 
ao seu lado, durante cada dia do 
novo ano, sempre atenta à defesa 
dos nossos direitos, de aposenta-
dos e pensionistas do BNB. 

No próximo ano, a AABNB 
completa 37 anos de atividades 
ininterruptas, desde a sua funda-

ção, em maio de 1983. Essa lon-
gevidade é marcada pela união e 
determinação do seu Quadro So-
cial, que caminha coeso em torno 
dos mesmos objetivos. Neste mo-
mento, queremos manifestar nos-
so agradecimento aos Associados 
que nos acompanham nessa tra-
jetória e antecipamos nossos vo-
tos de Feliz Natal e próspero Ano 
Novo. E que o ano de 2020 seja 
desfrutado com saúde e pleno de 
realizações junto aos familiares. 
Nesta edição você também con-
fere o planejamento das confra-
ternizações natalinas da Família 
da AABNB.

AABNB no 40º Congresso da ABRAPP

Brindes da AABNB 
para seus Associados 

Economia

José Edson Braga e Miguel Nobrega Neto, no Congresso da ABRAPP
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Família da AABNB
Confraternizações Natalinas

Estamos chegando a mais um final de 
ano e a Família da AABNB já planeja e 
organiza a realização das confraterniza-
ções natalinas, em Fortaleza, onde está 
localizada a sede da Associação, e nas 
suas Representações. 

O site da AABNB manterá atualiza-
ção permanente a respeito dos festejos 
natalinos. As Representações (que ainda 
não informaram) podem fornecer tais 

dados, tão logo definam o local e data 
da confraternização, para que possamos 
divulgar em nosso site. Renovamos a es-
perança de que o Espírito de Natal possa 
se estender ao longo de 2020, com paz e 
harmonia. 

Confira, abaixo, as datas e locais 
onde serão realizados os eventos das 
Representações que repassaram a infor-
mação, até o fechamento desta edição. 

AABNB SEDE - Fortaleza 
Dia 14 de dezembro, no BNB-Clube, no bairro Aldeota

REPRESENTAÇÕES: (em ordem alfabética)
Aracaju

Dia 14 de dezembro (Confira endereço com o seu Representante) 
Belo Horizonte

Dia 07 de dezembro, às 20 h, na rua Fernandes Tourinho, 718
Caruaru

Dia 12 de dezembro, às 20h, no Restaurante Tio Armênio–Shopping Caruaru
Garanhuns

Dia 13 de dezembro, no Restaurante Chez Pascal
Guarabira

Dia 06 de dezembro, das 17h às 23h, no France Hotel
Jequié

Dia 06 de dezembro, no São José Vila Gourmet
João Pessoa

Dia 06 de dezembro (local não informado)
Maceió

Dia 20 de dezembro, das 18h às 22h, no Maceió Mar Hotel
Montes Claros 

Dia 21 de dezembro, a partir das 10h, no BNB Clube
Mossoró

Dia 06 de dezembro, às 19 h, no Cataraman Espaço Lazer
Natal/RN

Dia 13 de dezembro, no Espaço Vagalume
Petrolina

Dia 05 de dezembro; jantar de confraternização no Bêra D’água Restaurante
Recife

Dia 15 de dezembro, à partir das 11h, na sede da AABB
São Benedito

Dia 20 de dezembro, no Requinte Barros
Salvador

Dia 13 de dezembro (local não informado)
São Luis

Dia 28 de novembro, no Buffet Oficina dos Sonhos
São Paulo

Dia 01 de dezembro, no sítio BNB (antigo BNB Clube de São Paulo)
Teresina

Dia 05 de dezembro, às 20h, no Restaurante Fogo Campeiro
Vitória da Conquista

Dia 13 de dezembro, no Restaurante Caminho da Roça

A Direção Geral da AABNB 
apresenta suas boas-vin-
das aos Associados abaixo 

relacionados, que ingressaram em 
nosso Quadro Social nos meses de 
outubro e novembro. Com o ingres-
so desses novos sócios, a AABNB 
contabiliza 140 novas filiações em 
2019, até este mês de novembro, o 
que estabelece uma média de 12,7 
associados por mês. Se considerar-
mos os 94 Associados admitidos no 
ano anterior, a atual direção conta-
biliza 234 filiações.

Um dos objetivos traçados pela 
atual Diretoria, a expansão do qua-
dro social é de extrema importância 
para que a Associação permaneça 
sólida em seus propósitos e unida 
na defesa dos direitos dos aposen-
tados e pensionistas do BNB. Já 
projetamos outras ações com vistas 
à ampliação do nosso Quadro So-
cial no próximo ano e conclamamos 
nossos Associados a se engajarem 
nessa ação. Convide ou indique um 
novo sócio e contribua para o forta-
lecimento da nossa AABNB.

Cleber Lima Borges
Maceió – AL
Giovanni Ferro Moreira
Recife – PE
Maria de Fátima Guedes
Natal – RN
Maria Isabel Ribeiro Rocha
São Paulo – SP
Merilândia Mª de Andrade Pereira
Campina Grande – PB
Paulo Soares Bezerra
Natal – RN
Socorro Cavalcante Martins
Fortaleza – CE

Boas-vindas! 
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Encontro Nacional de Dirigentes 
discute papel dos eleitos nas EFPC

In memorianNotícias da ANAPAR

Seminário da Anapar em BH discute
Reforma Tributária e Justiça Social

Informalidade 

No dia 28 de novembro, a 
ANAPAR promove o Encontro Na-
cional de Dirigentes, em que preten-
de discutir o papel dos eleitos nas 
Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (EFPC). No contexto 
atual, fica cada vez mais clara a estra-
tégia que visa reduzir a presença dos 
representantes dos participantes nos 
fundos de pensão, para facilitar, prin-
cipalmente, a transferência dos recur-
sos geridos por essas entidades para 
os bancos e seguradoras. É necessá-
rio que os dirigentes eleitos estejam 
alertas e dotados de ferramentas que 
os capacitem a enfrentar os obstácu-
los impostos à sua atuação e, desse 
modo, levar à base informações con-
sistentes sobre a gestão dos recursos, 
sobre os investimentos, entre outros 
pontos.

O objetivo deste Encontro Nacio-
nal de Dirigentes é, portanto, deba-

ter mecanismos de fortalecimento 
da presença dos participantes nas 
instâncias de gestão das EFPC, lem-
brando que o PLP 268/16 pode voltar 
a ser debatido no Congresso a qual-
quer momento, com apoio do Gover-
no Federal. Esse Projeto de Lei Par-
lamentar altera a Lei Complementar 
nº 108/2001, especialmente quanto à 
governança nos Conselhos Delibera-
tivo e Fiscal das EFPC. Entre outros 
pontos, o projeto propõe limitar a 
representação de participantes a 1/3 
das vagas, para introduzir um “repre-
sentante do mercado” nas fundações, 
diferentemente do que dispõe a lei 
atual, que assegura aos eleitos pelos 
trabalhadores 50% dos assentos. 

Os trabalhadores mantêm sua par-
ticipação como dirigentes eleitos há 
18 anos, e precisamos nos fortalecer 
ainda mais para manter, e até mesmo 
ampliar, este direito.

Palestrantes do seminário “Re-
forma Tributária e o futuro da Pre-
vidência Pública e Complementar”, 
realizado pela regional MG/ES da 
Anapar, em Belo Horizonte, apresen-
taram preocupação com as desigual-
dades sociais no Brasil e com a falta 
de projeto de governo que minimize 
os problemas da sociedade.

Antônio Queiroz, diretor do De-
partamento Intersindical de Assesso-
ria Parlamentar (DIAP), e Frederico 
Mello, economista do Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese), des-
tacaram que a conjuntura é reflexo 
do que temos vivido desde 2013, 
com as  articulações entre os poderes 
constituídos, conforme revelações 
do Jornal The Intercept Brasil. “No 
ambiente conflagrado no qual nos 
encontramos temos aguda recessão, 
crise fiscal, grande índice de desem-
prego, piora da qualidade dos servi-
ços públicos, além do aumento da 
violência” afirmou Antônio Queiroz. 

Além disso, vivemos a hegemonia do 
mercado, que conta com o apoio da 
mídia, do Parlamento e do governo, 
que usa o discurso da recessão e do 
desemprego para justificar reformas 
que atendem aos interesses do mer-
cado financeiro. 

O economista Sérgio Mendonça 
destacou que o Brasil pode ter, sim, 
um sistema tributário mais justo e 
alinhado, seguindo as experiências 
de países com capitalismo mais avan-
çados, preservando o equilíbrio fede-
rativo e o financiamento do Estado 
Social, em vez de adotar um padrão 
ultrapassado, já falido no mundo, 
como é o caso do Chile. O presidente 
da Anapar, Antônio Bráulio de Car-
valho, falou sobre os impactos de to-
das essas agressões de direitos tam-
bém na previdência complementar. 
Para ele, além dos descumprimentos 
aos contratos, os participantes cor-
rem o risco de perderem a representa-
tividade nos conselhos Deliberativo e 
Fiscal. 

Com profundo pesar, relaciona-
mos abaixo, em ordem alfabética, 
os nomes dos colegas que faleceram 
no período compreendido entre 29 
de agosto e 30 de outubro do corren-
te, conforme registros efetuados até 
a data do fechamento desta edição. 
Manifestamos nossas condolências 
aos familiares dos colegas que não 
estão mais em nosso convívio.

Diolita Maria Buarque Ramirez
Jatiuca - Al
Ernani de Andrade Brito
Fortaleza - CE
Fernando Juarez Ramos
Olinda - PE
Francisco das Chagas Martins
Fortaleza - CE
Francisco Gomes dos Santos
Fortaleza - CE
Francisco Justino de Oliveira
João Pessoa - PB
José Avelino dos Santos
Eusébio - CE
José Carlos de Araújo
Fortaleza - CE
José Cícero Rocha Magalhães
Fortaleza - CE 
José Luiz de Brito
Petrolina - PE
José Nestor de Lima
Fortaleza - CE
Leonel Fernandes de Oliveira
Fortaleza - CE
Paulo Gonzaga Ponce
Fortaleza – CE

A informalidade continua batendo 
recordes no mercado de trabalho 
brasileiro, segundo o IBGE. De 
acordo com o instituto, 11,8 mi-
lhões de pessoas estão sem carteira 
de trabalho assinada no setor priva-
do, um crescimento de 2,9% (338 
mil pessoas) com relação ao trimes-
tre passado, enquanto os trabalha-
dores por conta própria atingiram 
24,4 milhões de pessoas, alta de 
1,2% (293 mil pessoas). Ambas as 
marcas são novos recordes na série 
histórica.Um total de 12,5 milhões 
de pessoas ainda estão desemprega-
das no Brasil. (Fonte: Tribuna dos 
Bancários)
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A próstata é uma 
glândula pre-
sente no siste-

ma reprodutor mascu-
lino que tem a função 
de melhorar a qua-
lidade do esperma. 
Pode apresentar, com 
o passar da idade, al-

terações que vão desde uma anomalia 
benigna ao aparecimento de câncer 
que pode levar à morte. O diagnósti-
co precoce alcança uma possibilidade 
de cura que se aproxima de cem por 
cento. Numa estimativa atual, o cân-
cer de próstata afeta um em cada oito 
homens. Esse número pode ser bem 
maior levando-se em consideração a 
não notificação adequada de todos os 
casos. Vale lembrar que para 2019 a 
previsão é de mais de 2.800 casos de 
câncer de próstata no Ceará. A primei-
ra na incidência de cânceres no sexo 
masculino.

Os homens têm, talvez pelo aspec-
to cultural, uma dificuldade enorme 
de ir ao médico. “Não tenho tempo”, 
“não estou sentindo nada”, esses são 
os argumentos mais frequentes. Ob-
servamos também uma resistência de 
procurar o médico por receio de uma 
eventual necessidade de algum tipo de 
intervenção cirúrgica. Os dois princi-

pais exames recomendados são o de 
sangue, que avalia os níveis de PSA, 
e o clínico (toque retal).

As mulheres, nesses casos, desem-
penham papel fundamental na cons-
cientização desses homens. A esposa, 
uma filha, muitas vezes, “obrigam” a 
ida ao consultório médico.

Vez por outra, aparecem questiona-
mentos com relação à idade ideal para 
se procurar um urologista. Antes era 
depois dos 40 anos com histórico de 
câncer de próstata na família, atual-
mente aos 45. Antes era depois dos 45 
anos sem história de câncer na famí-
lia, hoje aos 50.

O urologista, de uma maneira geral, 
apresenta um papel fundamental na 
saúde masculina. A consulta urológi-
ca, que não se resume ao exame da 
próstata, faz com que possamos diag-
nosticar e encaminhar para o especia-
lista, se for necessário, as alterações 
que muitas vezes não têm relação pro-
priamente com a glândula. É de fun-
damental importância salientarmos o 
fato de que o câncer de próstata não 
apresenta sintomas na sua fase inicial. 
Por sua vez, há modificações signifi-
cativas no hábito urinário na fase be-
nigna da doença.

Daí a importância da tríade: o 
homem, a próstata e o urologista.

A Cassi - Caixa de Assistência que 
administra os planos de saúde dos 
funcionários do Banco do Brasil, pre-
cisa de R$ 1,4 bilhão até o início de 
2020 para formar a reserva de segu-
rança exigida pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS).

Para aumentar as contribuições 
dos associados a fim de reforçar as 
reservas da Cassi, dois terços dos 
associados têm que votar a favor da 
medida. O BB, por sua vez, sofre com 
as limitações impostas pelo governo 
para contribuir com os planos de saú-
de de seus empregados.

Propósta das Entidades
O Banco do Brasil comunicou 

dia 31/10 que o Conselho Diretor do 
banco aprovou a nova proposta de re-
forma estatutária da Caixa de Assis-
tência dos Funcionários do Banco do 
Brasil (Cassi), que foi elaborada com 
as Entidades de representação dos 
funcionários e apresentada ao banco 
pelo Conselho Deliberativo da Cassi. 
O Banco informa ainda que a apro-
vação da proposta depende da anu-
ência dos associados e que, se apro-
vada, está previsto o aporte adicional 

na Cassi de até R$ 588 milhões em 
2019.

O Banco diz ainda que a proposta 
prevê também a liquidação antecipa-
da pelo BB de obrigação contratual 
de R$ 450,9 milhões referentes ao 
ressarcimento do déficit do Grupo 
dos Dependentes Indiretos (GDI), 
formado por cerca de 2.300 depen-
dentes indiretos de associados, inscri-
tos antes de 2007, quando o estatuto 
não vedava e que é custeado em parte 
pelo banco e em parte pelos próprios 
usuários.

O homem, a próstata e o urologista

Cassi precisa de 1,4 bi para não quebrar

Galeno Taumaturgo Lopes – Médico
(Publicado, originalmente, no Jornal O Povo, de Fortaleza)

Lotex é privatizada

A empresa pública de Lote-
ria Instantânea Exclusiva 
(Lotex) foi vendida para o 

consórcio estrangeiro Estrela Ins-
tantânea, formado pelas empresas 
privadas IGT (norte-americana) e 
SGI (italiana), dia 22/10. O úni-
co participante do leilão ofereceu 
uma proposta de pagamento de R$ 
96,969 milhões para a parcela ini-
cial, apenas R$ 1 mil acima do mí-
nimo exigido (R$ 96.968.123,51). 
Somente em 2017, as Loterias da 
Caixa transferiram R$ 5,2 bilhões 
de R$ 13,9 bilhões (37,4%) dos jo-
gos feitos pelos brasileiros a pro-
gramas sociais nas áreas de segu-
ridade, esporte, cultura, segurança 
pública, educação e saúde. O Go-
verno Federal segue sua escalada 
de privatizações. E, como sempre, 
o prejuízo é da sociedade. 

(Fonte: Tribuna Bancária)

Você e seu país

Fontes: Blog do jornalista Vicente Nunes e Tribuna Bancária


