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Mensagem Natalina AABNB 2019
A Esperança Não Desilude!

 Mais um ano de vida e de luta por uma 
vida mais digna, de conformidade com proposta 
cristã de que “Jesus veio para que todos tenham 
vida e vida em abundância” tem acontecido 
com todos nós. É fato que nem todos os que  
iniciaram o ano de 2019 conosco estão chegando 
ao seu final, mas nem por isso a sua luta, como 
a nossa, foi em vão, seja para eles mesmos, seja 
para a coletividade benebeana de aposentados e 
pensionistas, que somos todos nós.
 O Natal, que é uma ruptura do paradigma 
meritório puramente humano, vem confirmar 
que “a Esperança renasce sempre em nossos 
corações”, com a vinda, pela fé, de um Deus que 
se faz “Menino”, para que nós possamos sonhar 
com a felicidade completa para a qual fomos todos 
criados, que é a vida eterna.
 É certo que a dureza dos corações é um 
mal arraigado na humanidade desde o início dos 
tempos. Mas é certo também que não há coração 
sobre a face da terra, por mais inflexível que seja, 
que permaneça indiferente ao inefável influxo 
da mais bela e mais tocante data do Calendário 
cristão, que é o Natal. Por isso é que o respeito, 
mesmo profano a ela devotado, se torna patente 
nas diversas reuniões de confraternização 
anualmente realizadas, seja por parte das famílias 
religiosas ou não, seja pelas mais diversas classes 
sociais e profissionais. Tudo isso ocorre ao longo 
dos tempos, em função Daquele que veio, no 
primeiro Natal da era cristã, para trazer a salvação 
a todos indistintamente, e constituiu-se no grande 
e maior divisor da História e seu ponto alto: 
JESUS CRISTO, nosso Senhor.
 A par disso, nós que nos denominamos 
cristãos, herdeiros da legítima e verdadeira 
fé, filhos do mesmo Pai e descendentes do 

grande Povo de Deus, precisamos preparar-nos, 
convenientemente, para vivermos mais este 
tempo forte de graça, volvendo, num esforço de 
interioridade e reflexão, todas as nossas atenções 
para o real sentido desta festa, deste Encontro 
de Deus com os homens e mulheres do mundo 
inteiro, a fim de que possamos ser dignos Dele. 
 Encontro esse que deve ser realizado, 
primeiramente, conosco mesmos, à luz da nossa 
consciência, da nossa vida, do nosso compromisso 
com o bem comum, a fim de podermos agir como 
verdadeiros filhos e filhas de Deus. Encontro que 
deve ser realizado, também, com todos nós, nas 
nossas obrigações de pais, filhos, esposos, irmãos 
e amigos, na comunhão autêntica da amizade 
sadia e desinteressada do bom viver, através do 
bem servir e da cooperação mútua.
 Assim, agradecendo a Deus pela vida 
de todos nós, pedimos que o “Menino Jesus”, 
Deus e Homem verdadeiros, sua e nossa Mãe 
Maria Santíssima, em seus diversos títulos, e São 
José, em sua infinita bondade e poder, abençoem 
a quantos que, direta ou indiretamente, tem 
colaborado conosco nesta nova gestão frente à 
AABNB, e continue dando forças a todos nós 
aposentados e pensionistas, para que, unidos e 
com o único objetivo de buscarmos cada vez mais 
uma situação de vida mais justa a que todos temos 
direito, esqueçamos tudo o que nos separa e divide, 
nos respeitemos mutuamente, e possamos usufruir 
a nossa aposentadoria com a nossa família, como 
a “melhor das idades”, que ainda nos resta.

Um Feliz Natal 2019 
E um 2020 Pleno de Realizações!

A Diretoria da AABNB
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 Apesar das dificuldades e 
incertezas enfrentadas no ano que 
finda, do desemprego e das perdas 
sociais, entendemos que este ano 
ainda deixa um facho de esperança 
ao povo nordestino. Especialmente 
se levarmos em conta que o Banco 
do Nordeste manteve a sua forte 
posição como Banco de Fomento 
Regional, numa época em que 
as privatizações avançam e se 
transformam em séria ameaça às 
grandes empresas públicas.
 Particularmente, nós, 
aposentados e pensionistas do BNB, 
obtivemos, no início deste ano, por 
conta do trabalho e da persistência 
desta AABNB, a redução da nossa 
taxa de contribuição para 20%. 
Com isso, voltamos ao histórico 
patamar de 1986-1996. Nessa 
conquista, é importante destacar a 
atenção dispensada pela Direção do 
Banco e o compromisso assumido 
pelos Dirigentes da CAPEF.
No término deste ano de 2019, 
segundo ano da nossa gestão, 
temos diversos aspectos positivos 
para destacar. Outra importante 
conquista da AABNB, por 
exemplo, obtida ainda no ano 
anterior, foi o reajuste do valor do 
seguro coletivo do BNB para os 
aposentados, de R$ 98 mil para R$ 
150 mil o teto máximo. 
 Desde que assumimos, 
a retomada do crescimento da 
nossa base de sócios tem sido uma 
preocupação constante. Somente 
neste ano, até o mês de novembro, 
obtivemos a adesão de 140 novos 
sócios, que, somados às filiações 
do ano anterior, totalizam 240 

Associados. O resultado ainda está 
aquém do almejado pela Diretoria, 
mas já nos recoloca na casa dos três 
mil sócios. Com o apoio daqueles 
que estão chegando, e também dos 
antigos colegas, esperamos fazer 
esse número decolar no próximo 
ano. 
 Também desenvolvemos 
várias inovações ao longo deste 
ano, como o Programa Estrela, que 
visa estreitar o relacionamento da 
AABNB com o Associado e seus 
familiares. Criamos o Programa de 
Proteção Financeira à Pensionista; 
o Programa Cristal, que é uma 
Extensão ao Programa de Proteção 
Financeira à Pensionista Associada. 
São ações que visam o bem-estar 
e a constante pavimentação de 
um Futuro Digno para nossos 
Aposentados e Pensionistas.
 Por fim, realizamos pelo 
segundo ano consecutivo, com 
ótima aceitação dos Associados, 
o Grande Sorteio do mês de 
Novembro, que distribuiu 900 
prêmios em espécie, e atingiu 
um montante de R$ 420 mil reais 
em premiações, contemplando, 
democraticamente, quase um 
terço do nosso Quadro Social. É 
o Programa de Socialização das 
Reservas Financeiras da AABNB, 
por meio da devolução de parte 
das contribuições aportadas pelos 
nossos Associados. 
 É a AABNB em AÇÃO, 
desenvolvendo ideias e projetos 
que visam solidificar nossa 
Associação. Participe! Todas as 
sugestões são bem-vindas e serão 
analisadas criteriosamente. 

 Após a excelente 
receptividade ao Programa 
de Proteção Financeira à 
Pensionista, ofertado para todas 
as Pensionistas Associadas, a 
Diretoria da AABNB aprovou 
a criação e o lançamento do 
Programa Cristal. Trata-se de 
um programa de extensão ao 
Programa de Proteção Financeira 
à Pensionista Associada, 
destinado aos Associados que 
queiram efetivar a inscrição do 
seu cônjuge, que, neste novo 
programa, recebe a denominação 
de Cristal.
 A Diretoria já autorizou 
a expedição da correspondência 
(Circular Presi.2019/289) que 
explica detalhadamente esses dois 
novos programas. A circular está 
sendo encaminhada para todos 
os Associados, acompanhada da 
ficha de inscrição ao Programa 
Cristal. A adesão tanto ao 
Programa de Proteção Financeira 
à Pensionista Associada quanto 
ao Programa Cristal é opcional. 
A Diretoria solicita a leitura 
da correspondência e coloca-
se à disposição para esclarecer 
quaisquer dúvidas.          

 Pesquisadores do Brasil, 
da França e do Continente 
Africano, no âmbito da Rede 
Franco-Brasileira do Nordeste 
(Re-FBN), participaram de uma 
visita de campo científica, no 
último mês de novembro, no 
sertão cearense. A visita dos 
pesquisadores rememorou a 
missão imperial realizada por 
expedicionários entre 1859 
e 1861. Com acampamento-
base em Quixadá, os cientistas 
avaliaram recursos hídricos, o 
meio-ambiente e a economia 
da região. (Fonte: Diário do 
Nordeste) 

Gestão 2018/2020 - Por um Futuro Digno

Um balanço do nosso trabalho

AABNB em AÇÃO 
Programa Cristal

Pesquisa sertaneja 
Cientistas no Sertão

Mensagem da Diretoria

Um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo 
para toda a família da AABNB.
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 A Direção Geral da AABNB 
deu continuidade ao Programa de 
Socialização das Reservas Financeiras 
da Associação e autorizou, pelo segundo 
ano consecutivo, a realização do Grande 
Sorteio de Novembro. Trata-se de um 
sistema de premiação que visa devolver 
aos próprios Associados uma parcela das 
Reservas Financeiras da AABNB, que é 
constituída das contribuições aportadas 
pelos nossos sócios ao longo do ano. Esse 
Programa de Premiação de Associados, 
em suma, é um Programa de Devolução 
de Parte das Contribuições do Quadro 
Social.  
 O formato “sorteio”, realizado 
com base na extração da Loteria Federal, 
é adotado pela lisura do sistema e 
por oferecer as mesmas condições e 
possibilidades de premiação para todos 

os participantes. O Regulamento da 
Promoção, divulgado em nosso site e 
encaminhado às Representações, foi 
previamente aprovado em Reunião 
da Diretoria Executiva. Neste ano, 
distribuímos 900 prêmios (o que abrange, 
praticamente, 1/3 do Corpo Social), que 
somam o montante de R$ 420 mil reais, 
assim distribuídos: 100 prêmios de R$ 
1.000 reais; 200 prêmios de R$ 600 
reais; 200 prêmios de R$ 400 reais e 400 
prêmios de R$ 300 reais. 
 O valor total das premiações foi 
autorizado após rigorosa observância ao 
planejamento orçamentário e à saúde 
financeira da Associação. A listagem dos 
contemplados e o procedimento para 
recebimento do prêmio estão disponíveis 
no site da AABNB. A Diretoria 
parabeniza a todos os sorteados.

 O Programa Estrela, criado com 
a finalidade de estreitar o relacionamento 
da AABNB com os familiares dos 
nossos Associados está decolando nesta 
fase inicial, mas as indicações ainda 
não atingiram 20% do nosso Quadro 
Social. Ao desenvolver esse programa, 
a ideia da Diretoria é dar ciência aos 
familiares dos nossos Associados a 
respeito da importância da AABNB 
e prestar informações a respeito dos 
direitos dos Aposentados e Pensionistas 
do Banco. Muitos desconhecem que, 
além de congregar ex-colegas do Banco, 
a Associação desenvolve diversas 
atividades que primam pela manutenção 
dos direitos adquiridos e pela conquista 
de outros objetivos. Para isso, estamos 
desenvolvendo o “Jornal das Estrelas”, 
que será encaminhado em breve para 
aqueles que já estão cadastrados em 
nosso sistema.    
 Até o dia 15 de novembro 
último, efetivamos o cadastramento de 
587 pessoas indicadas como “Estrelas” 
pelos Associados que devolveram o 
“formulário amarelo”, encaminhado 
para todo o Corpo Social. Todos esses 
participaram da primeira promoção 

destinada exclusivamente às “Estrelas”, 
um sorteio de prêmios, realizado com 
base no resultado da Extração da Loteria 
Federal do dia 30 de novembro. Nesta 
edição, estamos informando a relação 
dos cupons premiados e seus respectivos 
prêmios, lembrando que os números de 
cupons encaminhados aos Associados 
são uma espécie de “bilhete ao portador”, 
mas só tiveram direito a participar do 
sorteio os(as) “Estrelas” cadastrados em 
nosso sistema até o dia 15 de novembro.      
 Aqueles que ainda não enviaram 
o “formulário amarelo”, não devem 
desanimar, pois vamos dar continuidade 
ao recebimento e cadastramento das 
“Estrelas” dos nossos Associados, uma 
vez que pretendemos realizar outras 
promoções e, principalmente, ampliar 
esse laço de relacionamento com os 
familiares dos nossos sócios. 
 No entanto, para que possamos 
obter pleno êxito nesse Programa, envie-
nos hoje mesmo o formulário do seu(sua) 
“Estrela”. Confira, na coluna ao lado, 
os números dos cupons contemplados 
e seus respectivos prêmios, e garanta a 
participação da sua “Estrela” na próxima 
promoção.

 Relacionamos abaixo os 
números dos cupons sorteados 
e informamos que fará jus 
ao recebimento do prêmio o 
portador do cupom nº 0325, 
correspondente 3º prêmio, o único 
que teve o seu cadastramento 
efetivado junto ao nosso sistema, 
até o dia 15 de novembro, 
conforme o Regulamento do 
Sorteio e registrado nos cupons 
distribuídos aos Associados.   

1º prêmio  - 01 SmartFone           
Cupom nº 2761 
2º prêmio  - R$ 1.000,00    
Cupom nº 1927                     
3º prêmio  - R$ 1.000,00                               
Cupom nº 0325
4º prêmio  - R$ 1.000,00                               
Cupom nº 8566 
5º prêmio  - R$ 1.000,00    
Cupom nº 4311 
6º prêmio  - R$ 500,00       
Cupom nº 4897 
7º prêmio  - R$ 500,00       
Cupom nº 3526 
8º prêmio  - R$ 500,00       
Cupom nº 1671 
9º prêmio  - R$ 500,00       
Cupom nº 1610 
10º prêmio - R$ 500,00       
Cupom nº 5612 

Programa de Premiação de Associados
Grande Sorteio de Novembro

Programa Estrela-Resultado do 1º Sorteio

Resultado do 
1º Sorteio do 

Programa Estrela

AABNB em AÇÃO

CADASTRE 
O SEU/SUA ESTRELA E 

GARANTA PARTICIPAÇÃO 
NAS PRÓXIMAS 
PROMOÇÕES DA

AABNB
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Na condição de Coordenador 
da Regional VI da ANAPAR, 
que engloba o Ceará e mais 
cinco Estados (PE-PB-RN-PI 
e MA), Miguel Nóbrega Neto, 
nosso Diretor Administrativo, 
participou do Encontro Nacional 
de Dirigentes da Entidade, nos 
dias 27 e 28 de novembro último, 
em Brasília. A temática central 
do Encontro abordou o papel dos 
eleitos nas Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (EFPC, 
além de discutir os problemas que 
envolvem o Sistema de Previdência 
Complementar e os Planos de Saúde 
de auto-gestão.  

É necessário que os dirigentes 
eleitos estejam atentos e dotados 
de ferramentas que os capacitem a 
enfrentar os obstáculos impostos 
à sua atuação.  E que também 
estejam preparados para levar à 
base informações consistentes sobre 
gestão dos recursos e investimentos, 
entre outros pontos. No contexto 
atual, está cada vez mais clara a 
estratégia que visa reduzir a presença 
dos representantes dos participantes 
nos Fundos de Pensão, para facilitar, 
principalmente, a transferência dos 
recursos geridos por essas entidades 
para os bancos e seguradoras.

Os Dirigentes debateram sobre 

os mecanismos de fortalecimento 
da presença dos participantes nas 
instâncias de gestão das EFPC e 
lembraram que o PLP 268/16 pode 
voltar a ser debatido no Congresso 
a qualquer momento, com apoio 
do Governo Federal. Este Projeto 
de Lei Parlamentar altera a Lei 
Complementar nº 108/2001, 
especialmente quanto à governança 
nos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal das EFPC, e propõe limitar a 
representação de participantes eleitos 
para 1/3 das vagas, com o objetivo 
de introduzir um “representante do 
mercado” nas Fundações. (Fonte: 
ANAPAR) 

Recebemos da Representação 
de Maceió a informação de que a 
Associada Telma Ribeiro Rezende, 
conquistou o troféu de vice-campeã 
no Campeonato de Tênis promovido 
pela Federação Alagoana de Tênis 
(FAT) e pela AABB da capital de 
Alagoas, no último mês de novembro. 

Integrante do nosso Quadro 
Social desde 1998, ela figurou na 
edição 264 (SET/2018) do Jornal 
da AABNB, quando registramos um 
breve perfil da sua condição de tenista 
e da sua paixão, desde menina, por 
esse esporte, que só passou a praticar 
ao completar 60 anos, em 2014, com 
o intuito de melhorar sua qualidade-
de-vida. 

Além de atingir o seu objetivo, 
ela também passou a ganhar medalhas 
e troféus. Queremos parabenizá-la, 
uma vez mais, por sua dedicação e 
pelo incentivo que transmite, por 
meio do esporte, às pessoas de todas 
as idades. 

AABNB no Encontro Nacional
De Dirigentes da ANAPAR

Associada Telma Ribeiro Rezende, de Maceió
Campeã no esporte e na vida


