
 O processo apelidado de “Rosinha” está tra-
mitando, mas apenas com procedimentos inter-
nos/processuais sem nada a acrescentar aos auto-
res interessados. O escritório da advogada indicada 
pela AAFBanerj está fechado fisicamente e a Dra. 
Christiane mantém-se trabalhando em home offi-
ce; os atendimentos se dão de forma remota, atra-
vés do WhatsApp (21) 98837-5626 ou pelo e-mail: 
christianecsilvaaraujo@yahoo.com.br 
 Temos informação de que alguns colegas que 
optaram por ingressar com a execução individual (fora 
do processo principal) não obtiveram sucesso. Já hou-
ve casos de recursos dessas execuções em que não 
houve provimento em razão do autor não ter 60 anos 
completos ou mais quando da propositura do proces-
so ou não ter ação contra  BANERJ/ITAÚ na época do 
recebimento da notificação (em abril de 2005).
 A questão da idade (60 anos ou mais) deve-se 
ao fato de o Sindicato ter requerido prioridade de 
justiça para TODOS os autores o que, na época, não 
era verdadeiro já que muitos não tinham atingido 
a idade para tal benefício. Por óbvio essa questão 
ainda será discutida nas alçadas superiores. No pro-
cesso principal (nosso) ainda não há nenhuma de-
cisão nesse sentido; repetindo: só para aqueles que 
seguiram em processos individuais.
 Vimos mantendo contato com Dr.ª Christiane 
que nos comunicou que está tentando agendar um 
atendimento presencial com a Juíza responsável 
pelo processo; entretanto, há uma certa dificuldade 
já que os Juízes do TRT estão realizando seus tra-
balhos, inclusive audiências, tudo de forma virtual. 
Reforçamos a informação de que assim que houver 
algo novo que seja de interesse dos nossos associa-
dos, comunicaremos imediatamente.  

(DIRETORIA  FINANCEIRA ADJUNTA)
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PROCESSO ROSINHAPROCESSO ROSINHA

              Apresentamos a 5ª posição Orçamentária de 2022, ref. ao mês de Maio, com os seguintes 
números, a saber:

1 – Receita Operacional: R$ 276.423,00
 Despesas: R$ 80.918,00
 Receita Financeira: R$ 32.934,00
 Resultado incluindo-se a Receita Financeira: R$ 228.439,00
2 – E possuímos um suporte em caixa e de aplicações nos Bancos, de valor muito expressivo, que 
irá amparar as Despesas ao longo desse período.
3 – Finalmente, com esse quadro de Gestão Financeira e controle de Gastos, com certeza o su-
cesso estará garantido para o Ano de 2022, e permaneceremos Otimizando as Despesas, com a 
Maximização do Resultado.

(DIRETORIAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO)

LEITURA:  Se você 

gosta de livros críticos leia 
Lima Barreto – Cronista do 
Rio. Uma bela maneira de 

conhecermos o Rio de Janeiro do século XX. Lima 
Barreto (1881 – 1922) foi um romancista, contista 
e cronista carioca. Escritor ne-
gro, considerado um dos mais 
notáveis de sua época, teve a 
maior parte de sua obra publi-
cada após sua morte.

MUSEU DA HUMANIDADE
 1) O partido arquitetônico mameluco 
chama a atenção. Mas 
poucos conhecem o 
MUSEU da Humanida-
de, um castelo em es-
tilo islâmico que abriga 
um acervo de 90 mil itens das culturas dos 
cinco continentes, desde os primórdios da ci-
vilização.  Segundo Claudio Prado de Mello – 
idealizador do projeto e presidente do institu-
to de pesquisa História e Arqueologia do Rio 
de Janeiro (ipharj), que administra a casa – as 
peças provenientes do exterior foram compra-
das em leilões. E as brasileiras, pertencentes 
à União, descobertas 
em escavações pelo 
ipharj.
 2) O acervo inclui 
estátuas medievais, 
mármores romanos, 
cerâmicas egípcia e grega, joias, vestimentas e 
instrumentos de tortura da época da escravidão.
 3) Para arrematar, um bistrô com espe-
cialidades da culinária do mundo todo.
Endereço: Av. Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, 443 – Anchieta/RJ.
Fonte: Almanaque da Carioquice – 2021 (Instituto Cultural Cravo Albin

(DIRETORIA CULTURAL)



RETORNO AO TRABALHO
 PRESENCIAL

 Desde o dia 30 de maio 
passado a AAFBanerj retornou ao trabalho pre-
sencial, após longo período em que a pandemia 
impediu o funcionamento normal, quando atua-
mos com trabalho remoto procurando manter o 
contato possível com os nossos associados.
 Desta forma, o Boletim da Pandemia, emi-
tido mensalmente por esta Associação, durante 
o período do recesso compulsório, teve como 
objetivo levar aos associados as informações de 
interesse geral, além de indicações de livros, fil-
mes na TV, etc.. que ajudaram a atenuar o isola-
mento, bem como detalhada posição financeira 
da Instituição.
 Agora, no momento do retorno presencial, 
é nosso dever lembrar a todos que mesmo com 
o declínio anunciado da pandemia da covid-19, 
os cuidados necessários devem permanecer, até 
que os percentuais de vacinação estabelecidos 
sejam atingidos.
 Assim, recomendamos que o acesso a esta 
Associação deve levar em conta a utilização de 
máscara facial, além de outras medidas sanitá-
rias, pois, como se sabe, os índices de contami-
nação da covid-19 voltaram a se intensificar.

Horário de funcionamento – 10hs às 17hs
Plantão da Diretoria – 3ª e 5ª feiras.
Telefones: (21) 2220-2566 / 2240-4115 / 2220-
2319
E-mails:     aafbanerj@gmail.com
                 aafbanerj@aafbanerj.org.br
WhatsApp: (21) 98866-8552                               

      (AAFBANERJ - DIRETORIA EXECUTIVA)

CODEL   AAFBANERJ
ALTERAÇÕES

 Para conhecimento do Corpo Social,  in-
formamos a Nova Composição dos Membros do 
Conselho Deliberativo da AAFBanerj  -  CODEL, 
em face da Renúncia do Conselheiro Raimundo 
Aben Athar, a saber:

Presidente -  Ivo Gagno
Vice-Presidente -  Paulo Ricardo Pimentel do Vabo 
Secretário  -  Paulo Gustavo Medeiros Leitão 

Demais Conselheiros Efetivos: 
Edson Alves Cherem 
Gilson das Neves Pereira  
Valter Brito Mendes da Costa 

Suplentes:
José Cândido Cea Neto 
Paulo Mário Correa Cardozo
Valter Brito Mendes da Costa 

       (DIRETORIA   EXECUTIVA)

 Eleazar de Carvalho foi um acadêmico 
linguista e regente brasileiro
Nasceu em 1912 em Iguatú, interior do Ceará, e 
era filho de uma descendente de índios Tabaja-
ras e de um oficial do exército.
Seu pai dizia que o filho tinha um gênio “inquie-
to”, motivo pelo qual o mandou para a Marinha, 
que na época, era considerada uma espécie de 
escola correcional.
 Porém, foi justamente lá que teve a opor-
tunidade de ter contato com o ambiente musi-
cal, ao conhecer a banda dos fuzileiros navais.
 Em 1929, retirou-se da Marinha e fez 
concurso para a orquestra do Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro. Compôs a opera “O Desco-
brimento do Brasil”, que marcou o início de sua 
carreira de maestro.
Posteriormente conseguiu se transferir para os 
Estados Unidos, uma antiga ambição. Lá, teve 
oportunidade de conhecer Serge Kousewitzky, 
diretor da Orquestra Sinfônica de Boston, e que 
seria seu grande mestre.
 Uma longa experiência internacional mo-
tivou o regente a criar a Orquestra Sinfônica 
de São Paulo, que foi fundada em 1954. E foi 
à Orquestra Sinfônica do Estado de São Pau-
lo que o maestro dirigiu seus maiores esforços, 
dirigindo-a até o final de sua vida.
 Deve ser mencionado também o fato de 
ter sido um grande divulgador da obra de com-
positores brasileiros, dentre os quais destaca-
mos: Radamés Gnattali , Alberto Nepomuceno,  
Heitor Villa Lobos entre outros.
 Eleazar de Carvalho faleceu em 1996, aos 
84 anos.

(DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO)


