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Festa dos AniversariantesFesta dos Aniversariantes            

reune  400  pessoasreune  400  pessoas
 Realizada em 20 de outubro passado, no 
Clube de Aeronáutica, 
após a paralização de 
2 anos provocada pela 
pandemia, a festa ho-
menageou os aniver-
sariantes de 2022, 
t rans formando-se 
num grande sucesso.
 O ambiente 
decorado com extremo 
bom gosto, o conjunto 
musical de Marcos Vi-
van executando núme-
ros musicais que ani-
mavam os presentes a 
extravasarem sua ale-
gria, fora os comes e be-
bes deliciosos, fizeram a tarde-noite 
tornar-se extremamente agradável.
 Desta forma, resta-nos para-
benizar a Área Social da AAFBanerj e que repita 
tal sucesso no próximo evento, que será a festa de 
Fim-de-ano dia no 10 de dezembro vindouro.

(Diretoria Executiva)



ARTE MILENARARTE MILENAR
Ateliê na Zona Norte é uma das 

últimas fábricas de vitrais do mundo
 O Palácio Pedro Ernesto 
(sede da Câmara Municipal), o 
Palácio Laranjeiras (residência 
oficial do governador), o Teatro 
Municipal, a Ilha Fiscal, a Confe-
itaria Colombo – todos patrimô-
nios da arquitetura do Rio de Ja-
neiro – e até a Catedral Metropolitana de Brasília, 
joia lapidada por Oscar Niemeyer, lustram o port-
fólio do Luidi e Gonçalves Vitrais.
 O ateliê da 
dupla de sócios re-
presenta uma das 
últimas fábricas no 
mundo dessa encan-
tadora arte, forjada 
há aproximadamen-
te mil anos. A equi-
pe treinada por Luidi 
Nunes (discípulo, no final da década de 60, do itali-
ano Alberto Magini, precursor da técnica vitralista 
no Brasil) e Luiz Gonçalves executa restaurações 
e criações personalizadas sob encomenda, nos ra-
mos residenciais, comerciais e religiosos. 
 Os vidros, importados, ganham vida nas 
mãos habilidosas dos artesãos, em concepções 
clássicas ou modernas, com o detalhamento das 
peças confeccionado a alta temperatura, por meio 
de um processo de esmaltação especial. As relu-
zentes combinações de formas e cores das obras 
partem direto de Bonsucesso – do amplo galpão 
onde funcionou a conhecida fábrica de móveis OCA 
– para todo o Brasil. E também fazem bonito lá 
fora, em cidades como Buenos Aires, Nova Iorque, 
Los Angeles e Lisboa.

Luidi e Gonçalves Vitrais Rua João Torquato, 275 Bonsucesso
Fonte: Almanaque Carioquice – 2021
Instituto Cultural Cravo Albin

FilmeFilme na  na TVTV
 Não deixe de as-
sistir “Todos Já Sabem”, 
um filme que busca na 
calorosa Espanha o ce-
nário para uma trama de 
suspense que tem à frente um time dos sonhos do 
cinema hispânico: o casal espanhol Penelope Cruz 
e Javier Barden e o galã argentino Ricardo Darin.
 O drama constitue-se numa eficaz e insti-
gante incursão no suspense policial.

(DIRETORIA   CULTURAL)

 Informamos que continua suspensa. Al-
guns colegas equivocaram-se com a obrigato-
riedade que está ocorrendo com os servidores 
e pensionistas do Estado. Não é o nosso caso! 
Qualquer   novidade com relação ao assunto 
emitiremos um informe imediato. 

(Diretoria Financeira Adjunta)

 Apresentamos a 9ª posição Orçamentária 
de 2022, ref. ao mês de Setembro, com os se-
guintes números, a saber:

 1 -Receita Operacional: R$ 284.777,00
     Despesas: R$ 83.530,00
             Receita Financeira: R$ 37.622,00
      Resultado Incluindo-se a Receita Finan-
ceira:  R$238.869,00

 Esclarecemos que nesse mês as Mensali-
dades foram creditadas em dobro, face a Secre-
taria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro ter 
realizado 2 creditos: Agosto e Setembro no mês 
de Setembro. 

 2 - E possuímos um suporte em cai-
xa e de aplicações nos Bancos, de valor muito                        
expressivo, que irá amparar as Despesas ao lon-
go desse período. 

 3 – Finalmente, com esse quadro de 
Gestão Financeira e controle de Gastos,  com                       
certeza o sucesso estará garantido para o Ano de 
2022, e permaneceremos Otimizando as Despe-
sas, com a Maximização do Resultado. 

(DIRETORIAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE 
PLANEJAMENTO)

        



COPA MUNDIALCOPA MUNDIAL
 DE   DE  19621962

 A Copa do Mundo de 
1962 foi a sétima edição do 
evento, e que ocorreu no Chile, entre 30 de maio e 
17 de junho de 1962.
 A grande campeã dessa copa foi a seleção 
brasileira que, como vencedora da disputa anterior, 
de 1958, não participou das eliminatórias, uma vez 
que, por regulamento, já tinha vaga garantida.
 A seleção, comandada 
pelo técnico Aymoré Moreira, 
contou com muitos jogadores 
da copa anterior, realizada na 
Suécia, como Pelé, Djalma San-
tos, Didi, Zagalo, Vavá, Garrin-
cha, entre outros.
 No segundo jogo da sele-
ção, contra a Tchecoslováquia, 
e logo no início da partida, Pelé, 
considerado a estrela do time se 
contundiu, ficando fora do cam-
peonato, gerando uma certa sensação de pessimismo.
 Porém, nos jogos subsequentes, os demais jo-
gadores, entre os que mais destacamos Amarildo e 
Garrincha, mostraram-se mais do que suficientes 
para restaurar o clima de otimismo em relação ao 
desempenho da seleção.
 Nas semifinais o Brasil venceu o Chile, dono 
da casa por 4 a 2, no Estádio Nacional de Santia-
go lotado. Os chilenos, com o lema “como nada te-
mos queremos tudo” surpreenderam e ficaram com 
o honroso terceiro lugar, ao derrotar a Iugoslávia, 
por 3 a 1. A Tchecoslováquia, que cresceu durante 
a competição, venceu a Iugoslávia. 
 Brasil e Tchecoslováquia se encontrariam no-
vamente na partida final, realizada em 17 de junho 
daquele ano. Masopust abriu o placar. O Brasil em-
patou com Amarildo. Zito virou, ao marcar o segun-
do gol e Vavá marcou o terceiro. Com o placar de 3 a 
1, o Brasil sagrou-se bicampeão mundial de futebol. 

(Diretoria Cultural e Diretoria de Patrimônio)

COPEGCOPEG – Companhia Progresso do anti-
go Estado da Guanabara, um breve relato.

biliários COPEG S/A.
  O grande passo da COPEG no desenvolvimento 
do parque industrial do antigo Estado foi dado pela 
USAID, que concedeu um empréstimo subsidiado de 
4 milhões de dólares.
  Em 1963, constituiu uma Divisão de Letras de 
Câmbio, com o objetivo de capitar poupança popu-
lar para aplicação no desenvolvimento econômico do 
referido Estado. Na época, criou um sistema inédito 
formado por equipes próprias de vendedores de letras 
de câmbio, que operavam dentro das agências do an-
tigo BEG. Esse sistema proporcionava, sem dúvida, 
uma vantagem em relação às altas taxas de correta-
gem normalmente pagas para esse tipo de transação.    
  Com esses recursos a COPEG adquiriu gran-
des glebas de terra na zona oeste do Estado, sendo a 
principal a de Santa Cruz, a famosa “Zona Industrial 
de Santa Cruz”, com isso pode financiar a implanta-
ção de grandes empresas com juros simbólicos. 
  Outro fato relevante da COPEG foi a sua atri-
buição como o principal apoiador experimental do 
Banco Nacional de Habitação na política na fase ini-
cial de sua implantação.
  Em síntese, pode-se afirmar que a existência 
da COPEG foi uma iniciativa exitosa, cumprindo im-
portante papel no desenvolvimento econômico, além 
de ter contribuído na solução de outras instituições 
financeiras correlatas que integravam dos Bancos 
Halles e Letra, incorporados pelo BANERJ.
  Em 1974, em decorrência da fusão dos então 
Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, a COPEG 
fundiu-se com a CODERJ dando origem ao BANRIO 
que, posteriormente, passou a integrar ao Sistema 
Integrado BANERJ, composto dos Bancos: Comer-
cial, de Investimento, de Crédito, Financiamento e 
Investimento; da Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários, Crédito Imobiliário, Seguros, Corretora 
de Seguros e Administradora de Bens e Viagens e 
Turismo.

(Conselho Deliberativo da AAFBanerj - CODEL)

 Fundada em 23 de outubro de 1961, coinci-
dentemente há 61 anos, a Companhia Progresso do 
antigo Estado da Guanabara - COPEG, tinha como 
finalidade executar a política de planejamento eco-
nômico do antigo Estado, com um capital inicial de 
600 mil Cruzeiros Novos.
  A COPEG iniciou suas atividades com as sub-
sidiárias Crédito, Financiamento e Investimento CO-
PEG SA - Banco de Desenvolvimento e Investimento 
COPEG S/A - Distribuidora de Títulos e Valores Mo-
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