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Associação dos Funcionários Aposentados
do Banco do Nordeste do Basil

AABNB recebe Representantes do BNB e da Capef
Na pauta, a apresentação dos Resultados de 2019

 No último dia 15 de janeiro, a 
Diretoria da AABNB recebeu em sua 
sede, em Fortaleza, o Presidente do BNB, 
Romildo Rolim; o Diretor-Presidente da 
Capef, Jurandir Mesquita; o Chefe de 
Gabinete do BNB e membro do Conselho 
Deliberativo da Capef, José Andrade 
Costa; e o Diretor de Administração do 
Banco, Cláudio Freire, para uma reunião 
a respeito dos Resultados do ano de 
2019. 
 Em nome de toda a Diretoria 
da AABNB, o Presidente José Edson 
Braga agradeceu a visita, que ocorre 
pelo segundo ano consecutivo nesta 
gestão do BNB e da Capef, e salientou 
também o atendimento à maioria das 
demandas da Associação que são levadas 
ao Banco e a Caixa. Já o Presidente do 
BNB comentou os resultados do Banco 
até o mês de novembro e informou que 
a Capef é reconhecida no Ministério da 
Economia pela sua excelente gestão. O 
Diretor Cláudio Freire, por seu turno, 
comentou a importância da Capef e da 
Camed como instrumentos da Política de 
Recursos Humanos do Banco.
 Com relação à Capef, foram 
anunciados os reajustes dos Planos 
BD e CV I, além dos resultados dos 
investimentos no acumulado do último 

ano. Ambos os planos tiveram a meta de 
rentabilidade superada, o que permitiu a 
aprovação de melhorias relevantes para 
os Participantes. Dentre elas, a redução 
da taxa de contribuição extraordinária 
do Plano BD2 ao nível mais baixo 
desde 1986 (de 20% para 19,20%), 
contribuindo para que os Participantes 
tivessem uma variação no benefício 
em 2020 acima da inflação (5,52%), 
considerando os efeitos do reajuste pelo 
INPC acumulado em 2019 (4,48%) e a 
redução da contribuição em 0,80 p.p.
 Além disso, foram apresentados 
alguns indicadores que comprovam a 
eficiência na gestão da Capef, como 
o Custo Anual por Participante, que 
segue em declínio, além do aumento 
significativo na quantidade de novos 
Participantes, decorrente das campanhas 
para adesão ao Plano CV.  Fatores esses 
que permitiram a redução da taxa de 
administração dos Planos BD (de 8% 
para 7%) e CV I (de 5% para 4,5%), outro 
tema explanado durante o encontro.
 Também foi apresentado no 
encontro o resultado da Pesquisa de 
Satisfação realizada durante o ano de 
2019 com os Participantes, cujo índice de 
aprovação com relação à Capef chegou a 
90,26%. 

Você e seu país

Cheque Especial, o 
que mudou?

 O Banco Central autorizou 
que os Bancos cobrem taxa sobre 
o cheque especial, mesmo que o 
cliente não faça uso da linha de 
crédito. O simples fato de o cliente 
possuir um limite de cheque especial 
superior a R$ 500 (quinhentos reais) 
bastará para que os bancos cobrem 
uma taxa pela concessão do serviço. 
 A taxa só não será cobrada 
de quem tem limite de até R$ 
500,00 (quinhentos reais). O valor 
que exceder a esse limite pode ser 
tarifado e o valor máximo da taxa 
será de até 0,25% do limite mensal. 
Desse modo, se o cliente tem, por 
exemplo, um limite de cheque 
especial de R$ 5 mil reais, o banco 
poderá cobrar uma taxa de até 0,25% 
sobre os R$ 4.500 que excedem o 
limite de R$ 500 reais. Nesse caso, o 
cliente pagaria uma taxa de R$ 11,25 
para os cofres do Banco.
 A cobrança poderá ser 
efetivada a partir do dia 1° de junho, 
mas os Bancos estão obrigados a 
informar previamente aos clientes 
de que maneira pretendem implantar 
o novo procedimento. Mas é bom 
ficar atento, para não permitir que 
o seu suado dinheirinho vá parar, 
sem mais nem menos, no bolso dos 
banqueiros.
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 Decisão do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu 
os efeitos de uma liminar concedida 
pela 47ª Vara Civil do Rio de 
Janeiro, que sustava a aplicação do 
novo Estatuto Social da Cassi. O 
novo estatuto havia sido aprovado 
pelos associados em consulta 
realizada entre os dias 18 e 28 de 
novembro. Com a decisão do STJ, o 
novo estatuto permanece em vigor.
 Com a liminar solicitada 
pela “Associação Viva Funci”, o 
resultado da consulta aos associados 
havia sido sustado e isso impediu 
que a Cassi recebesse mais de R$ 
1 bi do Banco do Brasil (incluindo 
600 milhões da contribuição por 
dependentes e taxa administrativa, 
mais cerca de R$ 450 milhões para 
a equalização do déficit do Grupo 
de Dependentes Indiretos – GDI).
 Do total de votantes na 
consulta aos associados da Cassi, 
81.982 aprovaram a proposta. Isso 
mais do que o dobro dos 39.608 
votos contrários à proposta. A 

associação reclamante queria que 
fossem considerados os 1.516 votos 
nulos para o cálculo do percentual 
de aprovação da proposta.
 Para o coordenador 
da Comissão de Empresa dos 
Funcionários do Banco do Brasil 
(CEBB), João Fukunaga, o caso 
mostra quem realmente defende 
os interesses dos associados. 
“Quem quer barrar a aprovação 
das alterações no Estatuto terá 
que justificar sua posição para o 
conjunto dos associados e dizer 
por que defendem os interesses do 
mercado e não o dos funcionários”, 
observou.
 Fukunaga observou ainda 
que a liminar agora cassada atendia 
o pedido de uma associação criada 
em julho de 2019 por pessoas ligadas 
ao mercado de saúde, que parece ter 
interesses diversos dos associados. 
“Em nenhum lugar do mundo 
votos nulos são considerados”, 
completou. (Fonte: Sindicato dos 
Bancários)

 Seus dados confidenciais 
poderão ficar nas mãos de 
empresas privadas e estrangeiras 
caso o governo federal cumpra a 
promessa de privatizar a Empresa 
de Tecnologia e Informações da 
Previdência (Dataprev) e o Serviço 
Federal de Processamento de Dados 
(Serpro). Mesmo para quem acredite 
que não há nenhum problema em 
ser importunado a qualquer hora do 
dia por empresas de telemarketing, 
que poderão ter livre  acesso a seus 
números de telefones residencial 
e celular, o problema é de grande 
seriedade.
 As duas estatais são 
responsáveis pelo armazenamento 
de dados sigilosos e estratégicos 
do país, de empresas e de milhões 

de brasileiros. O Serpro processa 
90,5 milhões de impostos de renda 
anualmente tanto pessoa física como 
jurídica. 
 O Serviço Federal de 
Processamento armazena os dados da 
Agência Brasileira de Inteligência, 
do sistema de comércio exterior, das 
transações que passaram pelos portos 
e aeroportos nacionais, do imposto 
de renda, emissão de passaportes, 
carteiras de motoristas, CPF, CNPJ 
e o pagamento do Bolsa Família, 
entre outras informações sigilosas 
da vida dos brasileiros, da União, 
do Legislativo e do Judiciário. Esta 
informação foi extraída do site do 
Sindicato dos Bancários do Ceará, 
onde foi publicada ampliada, com 
mais dados. 

 O Conselho Nacional 
de Previdência Complementar 
(CNPC) aprovou em reunião 
realizada no dia 20/12 propostas 
de mudanças nas regras 
de governança. A medida 
Associação Nacional dos 
Participantes de Fundos de 
Pensão (Anapar) considera a 
uma clara afronta à legislação 
do sistema e salienta que o mais 
grave é inserir na Resolução 
CGPC 07/2002 a contratação 
de dirigentes no mercado como 
forma exclusiva para o exercício 
do cargo de diretor, o que conflita 
com direitos já consolidados em 
estatutos de diversas entidades 
e também com a discussão que 
hoje se encontra no Congresso 
Nacional, via substitutivo ao 
PLP 268/16, do então deputado 
Jorginho Mello (PL-SC), hoje 
senador. 
 A Anapar já alertou, 
em várias oportunidades, a 
tentativa do governo de excluir 
os participantes da governança 
das entidades fechadas de 
previdência complementar, 
para facilitar o processo de 
transferência dos recursos 
acumulados nos planos para o 
sistema financeiro, por meio da 
possibilidade de transferência de 
gerenciamento. O único entrave 
a esse intento é a presença dos 
dirigentes eleitos nas instâncias 
de poder dos fundos de pensão, 
que começa a ser eliminada, a 
partir dessa decisão. 
 Esta informação, 
ampliada, foi publicada no 
site da AABNB, no último dia 
06 de janeiro, e também está 
disponível no site da Anapar. 
(Fonte: Anapar) 

STJ cassa liminar que suspendia efeitos 
das alterações no Estatuto Cassi

Privatização do Serpro e Dataprev pode 
colocar em risco a sua vida financeira

Governo aprova 
extinção da eleição 
para diretores de 
Fundos de Pensão

Você e seu País
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 Mais da metade dos 
contemplados no grande sorteio de 
novembro ainda não encaminhou o 
formulário que habilita ao recebimento 
do prêmio. Alertamos que o prazo de 
recebimento dos prêmios, conforme o 
Regulamento da Promoção, termina 
no final do próximo mês de março. 
Amplamente divulgado nas edições 
anteriores do nosso jornal e no site da 
AABNB, o Programa de Socialização 
das Reservas Financeiras da Associação 
realizou o seu grande sorteio de final de 
ano no dia 20 de novembro, com base na 
Extração da Loteria Federal. 
Conforme o Regulamento da Promoção, 
previamente aprovado pela Diretoria 
Executiva, o sorteio deste ano 
contemplou 900 Associados, ou seja, 
praticamente 1/3 do Corpo Social, e 
distribuiu o montante de R$ 420 mil reais 
em premiações, 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. 
Relembramos que a relação dos 
contemplados e a informação a respeito 
do processo de pagamento dos premiados 
foram divulgados às Representações 
e encontram-se disponíveis no site 
da AABNB. O procedimento para 
recebimento do prêmio é simples e pode 
ser encaminhado inclusive via e-mail. No 
entanto, até o fechamento desta edição, 
nosso setor administrativo efetivou 
o pagamento de menos de 50% dos 
contemplados. Diante disso, reiteramos 
aos sorteados que enviem o formulário 
de resgate prêmio, antes que expire o 
prazo de pagamento das premiações, dia 
31/03/2020, conforme o Regulamento 
da Promoção. Você também pode obter 
informações através dos telefones: 
3226-1020 e 3254-5341 

 Durante a confraterniza-
ção de final de ano, os colegas da 
Representação de Salvador pres-
taram homenagens ao associado 
José Amâncio Neto, que faleceu 
no dia 25 de julho do ano passa-
do, aos 73 anos. Muito querido 
por todos, José Amâncio se trans-
formou num símbolo de resistên-
cia e de luta, além de inspirar e 
incentivar a prática de exercícios 
físicos para melhorar a saúde e a 
qualidade de vida. 

 O Clube de Benefícios da 
Capef firmou parceria com a rede 
de farmácias Pague Menos. Em vi-
gor desde a segunda quinzena de 
dezembro, o convênio é válido em 
todo o território nacional e oferece 
desconto mínimo de 15% em me-
dicamentos de marca e de 25% em 
medicamentos genéricos, em todas 
as filiais. Para garantir o desconto, 
basta apresentar o número do CPF 
no ato da compra e informar que 
é um Participante da Capef. Para 
maiores informações, visite o site 
da Capef e confira os demais con-
vênios do Clube de Benefícios.

Fique atento aos novos 
sorteios da AABNB

Resgate o valor do prêmio que você
ganhou no Sorteio de Novembro!

Representação de 
Salvador presta 

homenagem a José 
Amâncio Neto

CAPEF fecha 
parceria com Rede 

Pague Menos

AABNB em AÇÃO

1) Programa Cristal
 A Diretoria Executiva autorizou 
a realização de novos sorteios, neste 
semestre, para os participantes do 
Programa Cristal e do Programa 
Estrela. Confira a seguir as datas 
de realização dessas promoções. O 
Programa Cristal, convém relembrar, é 
uma extensão do Programa de Proteção 
Financeira à Pensionista, destinado aos 
Associados que já queiram inscrever 
seus cônjuges, denominados de Cristal, 
no Programa de Proteção Financeira. 
Desse modo, a futura Pensionista, 
ao se associar à AABNB, eliminará a 
carência de 12 meses para fazer jus à 
proteção financeira oferecida nesse 
programa.
 Sorteio no dia 30/05/2020 - 
programado para o último sábado do 
mês de maio de 2020, o sorteio será 
realizado com base na extração da 
Loteria Federal dessa data. Aguarde a 
remessa, pelos correios, do cupom que 
identificará os seus números de sorte. 

2) Programa Estrela
 Já o Programa Estrela foi 
instituído com a finalidade de estreitar 
o relacionamento da AABNB com os 
Associados e seus familiares, para que esses 
também possam tomar conhecimento das 
atividades desenvolvidas pela Associação, 
que trabalha e luta pela preservação 
da dignidade dos nossos aposentados 
e pensionistas. O Associado pode 
inscrever, gratuitamente, sem qualquer 
ônus, um filho ou um neto, por exemplo. 
Em dezembro de 2019, remetemos, 
pelos correios, o informativo destinado 
às Estrelas dos nossos Associados e 
realizaremos promoções exclusivas para 
esse público. Temos certeza de que essa 
união irá fortalecer ainda mais a grande 
família da AABNB.
 Sorteio no dia 27/06/2020 - 
programado para o último sábado do mês de 
junho de 2020, o sorteio será realizado com 
base na extração da Loteria Federal dessa 
data. O cupom que identificará os números 
da sorte será encaminhado pelos correios.
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Você e seu País

 Desemprego em alta, 
jovens sem perspectivas, e um país 
paralisado. Como “proposta” para 
mudar esse cenário, o governo federal 
criou a carteira verde e amarela, 
que isenta empresas de recolher 
tributos e reduz ou retira direitos dos 
trabalhadores. A questão é: isso pode 
dar certo?
  Trabalhadores ouvidos pela 
reportagem da TVT (da Rede Brasil 
Atual) não têm noção do que está 
em jogo com a edição da Medida 
Provisória 905, que cria o contrato 
ou carteira de trabalho “verde e 
amarelo”. Demonstram conhecer 
pouco as mudanças embutidas na 
medida, que passa a valer até que 
seja votada, alterada ou rejeitada pelo 
Congresso.
  Com o pretexto de reduzir 
o custo do trabalho para criação de 
empregos, assim como a “reforma 
trabalhista”, de 2017, a MP 905 
reduz, restringe ou elimina uma série 
de direitos: reduz o recolhimento 

do Fundo de Garantia e a multa em 
caso de demissão, cobra tarifa do 
trabalhador desempregado, elimina 
pagamento por jornadas em dias e 
horários extraordinários, inclusive 
fins de semana. 
 Para o economista Adhemar 
Mineiro, do Dieese, assim como 
a “reforma” trabalhista, a carteira 
verde de amarela não tem condições 
de promover crescimento de 
empregos de qualidade e promover 
uma melhora da economia. Ele 
alerta que a MP 905 cria uma 
possibilidade de substituição de até 
20% dos atuais empregados, com 
direitos regulamentados, por novos 
funcionários, com direitos reduzidos. 
“Pode aumentar as demissões”, 
afirma. Em meio a um ambiente de 
desemprego, em que os trabalhadores, 
sobretudo os jovens, passam muito 
tempo à procura de uma vaga, as 
pessoas tendem a “aceitar qualquer 
coisa”, como afirmam entrevistados 
pela reportagem. (Fonte: SEEB)

 Além do impacto para 
o trabalhador, não-valorização 
do salário mínimo gera perda de 
massa salarial e reduz potencial de 
crescimento econômico, destaca o 
Dieese. A notícia de que o governo 
federal estuda adequar o reajuste 
do piso nacional à inflação do ano 
passado, atesta que a eventual medida 
estará longe de contemplar política 
de valorização do salário mínimo. O 
diretor técnico do Dieese, Clemente 
Ganz Lúcio, falou sobre o tema para 
a Rádio Brasil Atual.
 O reajuste para R$ 1.039 

a partir deste ano considera uma 
inflação abaixo da verificada em 2019, 
quando o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) do IBGE 
fechou em 4,48%. Mesmo que adote 
algum mecanismo para consertar 
esse reajuste para o percentual 
consolidado, o governo ainda tira do 
bolso do trabalhador cerca de R$ 300 
por ano ao interromper a política de 
valorização do salário mínimo que 
previa também aumentos reais (acima 
da inflação). Esta informação foi 
extraída do portal Rede Brasil Atual, 
onde pode ser conferida na íntegra.

 As investidas da atual 
gestão da Caixa Econômica Federal 
sobre o banco 100% público e com 
caráter social têm o propósito de 
privatizá-lo, intenção confirmada 
pelo presidente da instituição, 
Pedro Guimarães, na entrevista 
concedida ao jornal O Estado de 
São Paulo, em 28 de dezembro 
último. A ideia tem despertado 
reação por parte de diversos 
setores da sociedade brasileira. 
A Federação Nacional das 
Associações do Pessoal da Caixa 
(FENAE) reitera que a privatização 
de áreas rentáveis do banco é um 
“tiro no pé” do desenvolvimento 
do país, pois deixará as parcelas 
mais pobres da população sem 
assistência por meio das políticas 
públicas do governo.
 Ao Estadão, o presidente 
da Caixa declarou que “a venda de 
ativos em 2020 será muito maior”, a 
começar pelo objetivo de capitanear 
a bilionária abertura de capital da 
Caixa Seguridade. Disse ainda que, 
depois de vender R$ 15 bilhões em 
ativos próprios em seu primeiro 
ano de gestão, será seguida à risca 
a desinflação de bancos públicos 
no Brasil, conforme orientação 
dada pela equipe econômica do 
governo. Uma das metas é concluir 
a reestruturação da operação de 
seguros com a chegada de novos 
sócios a partir de fevereiro de 
2021, no término do contrato de 
exclusividade com a francesa CNP 
Assurances, atual acionista. (Fonte: 
SEEB)

Carteira verde e amarela pode estimular
demissão e substituição de empregados

Governo tira R$ 14 bilhões da Economia
ao frear valorização do salário mínimo

FENAE contesta 
venda de ativos de
áreas estratégicas 
da Caixa em 2020


