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Fortaleza, 13 de março de 2017.
Exmo. Sr.
Dr. Henrique Meirelles
M.D. Ministro da Fazenda do Brasil

Exmo. Sr.

O Programa Fantástico da Rede Globo, de ontem (13.03.2017), exibiu matéria mostrando
o enorme sofrimento dos aposentados para sacarem o pagamento de seus benefícios. Sem
agências bancárias ou correspondentes perto do local de moradia, os aposentados se
deslocam dezenas de quilômetros aos municípios mais próximos, lá chegando, não existem
numerários para pagamentos de todos, ficando os mesmos horas ou dias na fila esperando
serem atendidos. Segundo mostrou a reportagem, isso causa grande sofrimento físico e
prejuízo econômico aos beneficiários. A economia dos municípios onde estes residem, se
empobrece devido a falta de ativos econômicos circulando localmente.
A Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho – SENAES/MT,
desde 2005 apoia e fomenta a criação de Bancos Comunitários de Desenvolvimento
(BCDs) no Brasil, hoje já somam 113 em 20 estados. São serviços financeiros organizados
localmente por OSCIPs e outras organizações da sociedade, que oferecem uma serie de
serviços financeiros, boa parte como correspondentes da CAIXA.
Em 2015, com apoio da SENAES/MT e posteriormente do BNDES, criamos o Banco
Comunitário Digital que funciona em qualquer tipo de celular, com ou sem internet,
oferecendo uma carteira de serviços financeiros para a população de baixa renda, dentre
estes, pagamentos de salários, compras no comercio local previamente cadastrados,
pagamento de boletos e faturas. Tudo digital, sem precisar de dinheiro em espécie. Nosso
aplicativo chama-se E-Dinheiro e se enquadra na lei Nº 12.865, de 9 de outubro de 2013 e
regulamentação n. 4.282 do Banco Central do Brasil.
Já temos 70 (BCDs) funcionando no formato digital nos pequenos e mais longínquos
municípios do Brasil: comunidades ribeirinhas da Amazônia, comunidades indígenas,

quilombolas, e nas periferias urbanas e rurais. Já atendemos 14 mil brasileiros com nossos
serviços financeiros digitais.
Acreditamos que a tecnologia social do Banco Comunitário Digital é uma excelente
oportunidade para pagamentos dos Benefícios da Previdência, começando pelos territórios
mais empobrecidos, atendendo milhares de aposentados e pensionistas nos seus locais de
residências, oxigenando a economias dos municípios.
Diante do exposto, solicitamos a V.Sa. uma audiência para apresentarmos nossa tecnologia
e estudarmos a possibilidade de pagamentos dos benefícios do INSS através dos Bancos
Comunitários Digitais.
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