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Esta coluna pretende rememorar fatos que, de
alguma maneira marcaram época, relevantes ou
nem tanto. Este é mais um capítulo dessa série.

O ladrão azarado
se deu bem no Rio
Na madrugada de 8 de agosto de 1963, o trem
postal que ia de Glasgow a Londres foi obrigado a parar no sinal vermelho em Cheddington,
a uma hora da capital britânica. Só que, em
vez de passar outro trem, surgiram 15 homens
armados de barras de ferro e com os rostos cobertos por meia nylon, que desligaram os dez
vagões de trás, dominaram o maquinista e o
forçaram a prosseguir viagem com a locomotiva e apenas os dois primeiros carros da composição. Poucos quilômetros
adiante
fizeram a festa, levando malotes de
libras esterlinas – o
equivalente hoje a
cerca de 25 milhões
de libras esterlinas
(ou R$ 72,8 milhões).
O alarme foi acionado meia hora depois de os ladrões escaparem.
Um inquérito sobre a segurança do correio inglês foi instaurado. Pela quantia roubada do
Governo e por não terem ferido ninguém – havia
70 funcionários do correio a bordo, protegendo
as sacolas – o bando ganhou aura romântica
e simpatia popular. Os ingleses torciam pelos
assaltantes do trem pagador.
Mas eles não eram tão bons assim. Deixaram
impressões digitais por toda parte e, poucos
dias depois, quase todos foram presos. Bruce
Reynolds, autor do plano, foi o que levou mais
tempo em liberdade. A maioria já pagou pelo
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crime. Um dos ladrões, Buster Edwards, vendia
flores numa
estação do
metrô e cometeu suicídio
em
1994.
O único que
se
safou
mesmo foi o
mais pé-de-chinelo da
quadrilha,
que alguns
colegas não queriam na ação, por ter fama de
azarado. Encarregado de vigiar o maquinista, o
carpinteiro Ronald Arthur Biggs passou algum
tempo na prisão de Wandsworth, mas conseguiu fugir e brincar de gato e rato com a polícia
inglesa nos 30 anos seguintes.
Ronald Biggs encontrou seu paraíso no início
dos anos 70. Quando viu um postal da Praia de
Botafogo e lhe contaram que era para aquele
país que criminosos de guerra nazista fugiam,
pegou o primeiro avião para o Rio de Janeiro.
Passou três anos escondido em Copacabana
até que o dinheiro acabou. Sem outra saída,
ofereceu sua história a um jornal londrino, que
enviou dois repórteres para entrevista-lo. Avisada, a Scotland Yard veio junto e Biggs foi
surpreendido pela polícia brasileira.
Mas ele sabia que não podia ser repatriado:
ainda não havia acordo de extradição Brasileira-Inglaterra. Além do mais, sua companheira
Raimunda esperava um filho. Gozador nato,
Biggs adaptou-se logo ao jeitinho brasileiro e
foi levando a vida: escreveu um livro, cobrava pelas reportagens a seu respeito, abriu uma
boate e promovia festas com muitas bebidas,
mulatas e pagode. Os convidados ingleses pagavam a conta da tietagem. Ameaçado de voltar à cadeia, cogitou-se de trocá-lo pelo foragido tesoureiro de Fernando Collor, o falecido PC
Farias. Biggs nem se abalou: “É ruim, hein?”,
reagiu, com sotaque anglo-carioca.
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O Paraíso Tem Nome
Hotel do Bosque
Angra dos Reis / Paraty
Este magnifico Resort nos espera para o período de 15 a 17 de março de 2019 e as inscrições já podem ser feitas. Como
o número de apartamentos reservados é pequeno sugerimos que compareçam com presteza para não perderem essa
oportunidade.
As diárias incluem: drinque de boas vindas, café da manhã, almoço e jantar. Nas refeições a água, refrigerante e suco
são fornecidos sem ônus.
Como lazer estão incluídas as seguintes atividades: piscina, fitness, saunas, quadra de tênis, campo de futebol society,
salão de jogos, play, caiaques, stand up e serviços de praia.
Não estão incluídas as seguintes atividades: passeios de saveiro, esportes radicais, passeios ecológicos e históricos,
rafting, wind surf, sky aquático, wakeboard, megulho e passeio de lancha.
Veja os preços:
Apartamento standard single – R$1,300,00
Apartamento standard duplo – R$1.700,00
Cama extra – R$750,00
O pagamento poderá ser feito em 4 vezes, a saber:
Apt. Single – 1º cheque no valor de R$500,00 / 2º cheque no valor de R$300,00 / 3º cheque no valor de R$250.00 e 4º
cheque no valor de R$250,00
Apt. Dbl – 1º cheque no valor de R$700,00 / 2º cheque no valor de R$300,00 / 3º cheque no valor de R$300,00 / e 4º
cheque no valor de R$400,00
Cama extra – 1º cheque no valor de R$300,00 / 2º cheque no valor de R$150,00 / 3º cheque no valor de R$150,00 e 4º
cheque no valor de R$150,00
Os cheques deverão ser emitidos para as datas de 25 dos meses de dezembro/18 e janeiro, fevereiro e março/19.
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O Museu da República ficou mais florido
Festival de Orquídeas e Plantas Ornamentais
No período de 30 de novembro a 02 de dezembro o ORQUIDARIO, presidido pelo nosso associado e futuro Conselheiro Deliberativo Edson Alves Xerém, promoveu o Festival de Orquídeas
e Plantas Ornamentais, no Museu da República, visando levar ao conhecimento do público as
atividades inerentes ao cultivo e demais procedimentos vinculados a essas espécies vegetais que
enfeitam nossos ambientes.
O ORQUIDARIO realiza duas exposições, somente de orquídeas, nos meses de março de
julho, também no Museu da República com entrada grátis e em Maio e Setembro no Jardim Botânico, com ingresso pago.
O acervo dessas exposições é composto por plantas de sócios e outras destinadas à comercialização.
No final do ano temos o Festival que se destina àqueles que se dedicam ao cultivo de orquídeas e também de outras plantas de forma a atrair essas pessoas para virem integrar esse
universo peculiar oferecendo, nessas ocasiões, palestras gratuitas sobre o cultivo de orquídeas.
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AAFBanerj

ELEGE NOVA DIRETORIA E
CONSELHOS
A Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de novembro de 2018 elegeu, de forma unânime, a nova Diretoria e
Conselhos da AAFBanerj que ficam assim constituidos:

Diretoria
Presidente – Roberto Percinoto
Vice Presidente – Elza Soares Linhares
Diretora Social – Elza Soares Linhares
Diretor Administrativo – João Maria Pereira de Carvalho
Diretor Administrativo Adjunto – José Carlos Ribeiro de Castro
Diretora Jurídica – Maria Emilia Ribeiro de Santana Lopes
Diretor Financeiro – Décio de Oliveira Gomes
Diretor de Patrimônio – Marco Antonio Barbosa
Diretor de Patrimônio Adjunto – Rui Antonio Duarte de Magalhães
Diretora de Relacionamento com o Associado – Carmem Lauria de Carvalho e Silva
Diretora de Relacionamento com o Associado Adjunto – Leda dos Santos Monteiro Bastos
Diretor de Relacionamento com o Associado Adjunto – Zuleiko do Amaral
Diretor de Comunicação – Gerson Barg
Diretor de Planejamento – Raimundo Aben Athar
Diretor – Angelo Conte
Diretor – Edson da Costa Leal

Conselho Deliberativo
Efetivos:
Abdala Akil Filho; Carlos Alberto Alves Brum; Gilson das Neves Pereira; José Cândido Céa Neto; José Renato B.
Jourdan; Paulo Gustavo Medeiros Leitão; Paulo Mario Correa Cardozo; Paulo Ricardo Pimentel do Vabo; Valter Brito
Mendes da Costa; Walter Pacheco Monken;
Suplentes:
Maria Theodora Guedes Olyntho; Paulo Cesar Lima; Walter Ferreira de Souza; Edson Alves Xerem; Waldir Fonseca de
Carvalho;

Conselho Fiscal
Efetivos:
Manoel Eduardo Lima Lopes; Walter Teixeira Pinto; Gilson Braga Bessa;
Suplentes:
Valdemar José Frade; Luiz Antonio de Oliveira Souza.
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Fotos da Assembléia Geral Ordinária

Notas
Sociais
Sirley, Leal Barbosa, Edson da Costa
Leal e Gerson Barg comemoraram seus aniversários por ocasião da última Reunião de
Diretoria do ano de 2018.
Como sempre, uma bela mesa de doces,
salgados, bolo e refrigerantes animou os presentes com o tradicional “PARABÉNS PARA
VOCÊ”.
Aos aniversariantes a AAFBanerj formula votos de muita saúde e felicidade. PARABÉNS!
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O Encontro da
Agencia Grajaú

O dia 03 de novembro marcou mais um dos tradicionais encontros dos banerjianos que estiveram
lotados na Agência Grajaú. Foram mais de quarenta colegas que compareceram ao evento no Barra
Sul.
Esperamos que esta nota sirva de motivação aos demais colegas para que promovam reuniões semelhantes. A confraternização faz bem!
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Cartas

Pagamento 13 salário
Esclarecimentos

Do

Leitor

Do associado Milson de Castro – (com relação à nota publicada na Coluna de Anselmo Gois no jornal O Globo de 01.11.2018)
– “Vejo que a nossa Associação está sempre
pronta a defender os direitos dos seus associados pois como nem todos os associados conhecem de leis e confiam as vezes em
advogados sem pertencer a nossa entidade
com a ânsia de somar aos seus vencimentos
importâncias as vezes em desacordo com as
leis podem até mesmo ter que as vezes responderem criminalmente por desconhecimento das leis, mas por isso é que confiamos
plenamente na diretoria e no departamento
jurídico de nossa entidade. Parabenizo ao
Sr. Presidente a toda diretoria eo Departamento Juridico pelo zelo e pela preocupação
por tudo que possa afetar a nossa representação dada a AAFBANEJ.
Da associada Maria Lúcia Giangiardi Bom dia! Ontem recebi a sua linda agenda
anual, que uso cheia de orgulho e boas lembranças do querido Banerj. Muito obrigada
por esse trabalho incansável e impecável de
todos vocês, pra que possamos continuar
com nosso Banco vivo e com nossos direitos
mantidos.
Deus abençoe a cada um e que 2019 traga só
boas notícias pra todos nós!
Um grande abraço cheio de gratidão.

Agenda
Dias 15 a 17/03/2019
Excursão a Angra dos Reis
Hotel do Bosque

No dia 16 do 10 passado, enviamos para Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro
ofício sobre o pagamento do abono anual, (13º
salário), conforme previsto no Contrato e na legislação em vigor.
A Secretaria respondeu que a previsão para o
pagamento seria a Folha Previ-Banerj do dia 20
de dezembro próximo.
Esta Associação adotou as providências que lhe
competia em relação à renda mensal vitalícia e
ao 13º salário e continuará a fazê-lo, visando os
legítimos interesses de seus associados.
A propósito publicamos através do Facebook,
site e o envio de 2200 e-mails as informações
sobre o assunto, o que provocou 1117 acessos
no Face e 930 no site, com grande número de
comentários positivos e agradecimentos.

EXPEDIENTE
Publicação da AAFBanerj
Diretoria Executiva:
Presidente: Angelo Conte
Vice-Presidente: Gerson Barg
Diretores:
Administrativo: João Maria Pereira de Carvalho
Administrativo Adjunto: José Carlos Ribeiro de Castro
Social: Elza Soares Linhares
Patrimônio: Paulo Mario Correa Cardozo
Financeiro: Edson da Costa Leal
Financeiro Adjunto: Décio de Oliveira Gomes
Cultural: Marco Antônio Barbosa
Apoio ao Idoso: Carmem Lauria de Carvalho e Silva
Apoio ao Idoso Adjunto: Leda dos Santos M. Bastos
Apoio ao Idoso Adjunto: Zuleiko do Amaral
Planejamento: José Renato Baptista Jourdan
Diretores: Roberto Percinoto
Rui Antônio Duarte de Magalhães
Conselho Deliberativo:
Presidente: Paulo Gustavo Medeiros Leitão
Conselho Fiscal:
Presidente: Paulo Lober Ferreira de Souza
PRODUÇÃO: AAFBanerj
Sede Própria: Av. Nilo Peçanha, 50/Gr.309/Centro
Rio de Janeiro/RJ - 20020-100
Site: www.aafbanerj.org.br
CNPJ: 28.009.538/0001-86
E-mails: aafbanerj@aafbanerj.org.br / aafbanerj@gmail.com
Tele FAX: 0xx (21) 2220-2566/2220-2319/2220-2843
/2240-4115. Tiragem: 4.000 exemplares
Os artigos de colaboradores não expressam, necessáriamente,
a opinião da AAFBanerj Os artigos e serviços anunciados são
de responsabilidade dos anunciantes.
Capa: Festival de Orquídeas. Foto: Roberto Percinoto
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