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UMA B O A  NOTÍCIA 
(Nosso Reajuste de Setembro) 

UMA B O A  NOTÍCIA
 Com a divulgação do IGPM/FGV de março corrente, con-
siderando os índices dos meses de setembro de 2020 até este mês, 
acumulados, e projetando para os cinco meses seguintes: abril, 
maio, junho, julho e agosto, um índice médio de apenas 1,3% ao 
mês, podemos concluir que a correção da nossa renda mensal vita-
lícia será superior a 30%.
 A pandemia da Covid 19 nos con� na e  entristece, sem le-
var  em conta a perda de muitos companheiros e amigos, um rea-
juste dessa monta alegra os já sofridos corações de todos e de todas. 
 (Presidência)

 A Assembleia Geral Ordinária realizada  no dia 16 
de março de 2021 (terça feira) às 15:00h com qualquer 
número, sob a forma eletrônica (art. 15, parágrafo 5º), 
devidamente autorizado pelo CODEL tendo a Ordem do 
Dia divulgada no Boletim da Pandemia nº 7 de fevereiro 
de 2021 e no site da AAFBANERJ (www.aafbanerj.org.br), 
ocorreu normalmente tendo os assuntos previstos na Or-
dem do Dia sido aprovados por unanimidade, já que não 
houve nenhum voto discordante.  (Presidência)

 Estamos apresentando a posição da Previsão Orçamen-
tária já de Fevereiro/2021,e com os novos números do nosso Su-
perávit, em que pese  a Pandemia do Covid-19 ainda em curso, 
com um Resultado auspicioso e uma posição que, com certeza, se 
repetirá ao longo dos meses desse exercício � nanceiro, a saber: 
 1 -   A AAFBanerj   seguindo os bons resultados apresenta-
dos ao longo dos meses do ano passado, informamos que o Superávit 
de Fevereiro/2021, atingiu o montante  de R$54.815,00. Isto sem uti-
lizar a Receita Financeira, apenas a Receita Operacional.      
 2 - E ainda possuímos um  suporte em caixa e de aplica-
ções nos Bancos, de valor muito expressivo, que vão amparar as  
Despesas ao longo desse período. 
Convém não esquecer,  que está faltando ainda 1 mês de Receita 
não creditada pelo Estado, ref. ao mês de Julho/2020.  Fora a atu-
alização das Mensalidades dos Associados que ainda não foi pos-
sível, em face de problemas na Secretaria de Estado de Fazenda.
 3 – Esse quadro revela a Boa Gestão Administrativa e 
Financeira que a atual Diretoria veio imprimindo ao longo dos 
anos de 2019 e 2020. E, certamente, em 2021. 
 4 – Finalmente, seguindo essa quadro de Gestão Finan-
ceira e controle de gastos,  com certeza o   sucesso estará garan-
tido para o Ano de 2021, e  permaneceremos  Otimizando as 
despesas, com a Maximização do Resultado.        
 (Diretorias Administrativa, Planejamento e Financeira)

PROVA DE VIDA
 A Prova de Vida a ser efetivada junto à SEFAZ/
SEPLAG e ao INSS continua suspensa. Tão logo seja 
reativada informaremos aos associados.   
 (Diretoria de Apoio ao Idoso)

 A - Leitura:  as sugestões desta 
vez, serão de livros que abordam 
temas de interesse geral, como a 
Segunda Guerra Mundial e thril-
lers jurídicos. No primeiro caso, 
temos Cinco Dias em Londres, 

de John Lucaks, que aborda negociações que mudaram o rumo da 
Segunda Guerra, principalmente a atuação de Churchill. É um relato 
dramático, quase cinematográ� co.
 Outro livro é A Cartada Final, de John 
Grisham, americano, mestre de thrillers jurídicos. Seu 
livro é repleto de suspense e trata, ainda, de assuntos 
como prisão injusta, pena de morte e os preconceitos 

do Sistema Jurídico.
 B – Filmes: desta vez, vamos remexer 
nosso baú. Um escritor pouco notável consegue um 
trabalho para redigir as memórias de um antigo Pri-
meiro Ministro britânico. Quando se instala na ilha 
privada do Ministro, as acusações de crimes de guerra 
e perigosos segredos são revelados. Coisas de ghost-

-writer ! Vejam esta obra prima de Polanski, O Escritor Fantasma.
 A outra indicação de � lme 
é Prenda-me se for capaz. Um � l-
me para você se divertir, com Tom 
Hanks e Leonardo di Caprio. Um 
jovem habilidoso em suas fraudes, 
assim como para fugir de seu caça-
dor, um agente do FBI. Sob a com-
petente direção de Steven Spielberg. Estes � lmes podem ser encontra-
dos na Plataforma NOW.
 Vale a pena conferi-los !!                        (Diretoria Cultural)

E V E N TO S
 Querido(a)s Associado(a)s, ainda estamos na expectati-
va de que nos encontraremos na nossa Festa de Final de Ano, 
livres da Pandemia que assola o mundo.
 Com o inicio da vacinação que ora ocorre temos a espe-
rança de que a peste vai regredir.
 Tenhamos fé! Mas, apesar da vacina, não deixem de ado-
tar todas as medidas de prevenção preconizadas pelas autorida-
des sanitárias.
 Esperamos que tenham tido uma Páscoa feliz junto aos 
seus familiares.                         (Diretoria Social) 

“PROCESSO DA ROSINHA”
 O Processo permanece sem andamento em função da Pandemia.
 Por tratar-se de processo híbrido, ou seja, parte física e parte ele-
trônica, só haverá movimentação quando o funcionamento presencial do 
TRT retornar às suas atividades normais posto que são necessárias infor-
mações contidas nos volumes físicos.         (Diretoria Jurídica)

 Finalmente, este mês, o Estado do Rio de Janeiro celebrou 
contrato com uma Firma de informática especializada em confec-
ção de folhas e suas alterações. Com isso poderemos atualizar nos-
sas mensalidades cujos reajustes dependiam desse contrato.
Assim, teremos os seguintes reajustes nos meses seguintes:
 1 - Abril/2021: 
  Atualização de 13,02% referente ao aumento de Setembro 
de 2020, mais o mês de Julho/2020, não processado pela SEPLAG. 
Ou seja: Valores em dobro.
 2 – Maio/2021:  
 Atualização de 13,02%, mais a diferença dos meses de Se-
tembro/2020 a Março/2021, sendo este total de 78,12% ;
 3 - Junho/2021: 
 Apenas a mensalidade atualizada em 13,02%, vigorando até 
Agosto/2021. 
 4 – Setembro/2021 
 Teremos a atualização da mensalidade pelo IGPM acumula-
do dos 12 últimos meses.             (Diretoria Executiva)


