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FESTA DO FINAL DE ANOFESTA DO FINAL DE ANO
 Nossa grande comemoração de encerramento do 
ano, ocorrerá no dia 10 de dezembro próximo, sábado, 
das 18h às 23h no Clube da Aeronáutica.
 Para escolher o seu lugar, o associado deverá aces-
sar o link no site da AAFBanerj (www.aafbanerj.org.br), 
onde haverá o roteiro que permitirá indicar corretamente 
a sua preferência de mesa. 
 Este Link estará disponível no site a partir do dia 
21/11/2022, 2ª feira, às 10:00hs em diante.
 A confirmação da sua Mesa e lugar será feita atra-
vés do e-mail que você lançará no Link, juntamente com 
as demais informações, sendo que, em caso de desistência 
solicitamos que seja comunicado com antecedência míni-
ma de uma semana.

LINK DE ACESSO:LINK DE ACESSO:
https://reserva-aafbanerj.votabem.com.br/https://reserva-aafbanerj.votabem.com.br/

A HISTÓRIA DO CONTRATÃO   A HISTÓRIA DO CONTRATÃO   
      EM CAPÍTULOSEM CAPÍTULOS

 Capítulo I - Introdução

 A partir desta edição publicaremos, resumidamente, a 
história do denominado “CONTRATÃO” – Contrato de Assun-
ção de Obrigações em Negócio Jurídico da PREVI/BANERJ.  
 Para se compreender o significado do “Contratão”, 
devidamente assinado pelo então governador do Estado do 
Rio de Janeiro, Marcelo Nunes Alencar, e publicado no Diá-
rio Oficial em 09 de novembro de 1998, garantidor da ren-
da mensal vitalícia dos aposentados e pensionistas, que tem 
como garantia a cláusula lapidar: “O presente contrato é 
irrevogável e irretratável por quaisquer das partes 
contratantes e, em relação aos aderentes, por si e 
seus sucessores, os quais se comprometem a fazê-
-lo sempre bom, firme e valioso a qualquer tempo, 
e está formalizado em 05 vias de igual teor”, faz-se 
necessário uma abordagem dos primórdios e das causas que 
levaram   à privatização dessas instituições financeiras. 
 Os Bancos Estaduais, em geral, sofriam de interferên-
cia política de seus governadores. Como resultado, os bancos 
operavam fora dos padrões normais, causando, muitas das 
vezes, vultosos prejuízos.   Cada governador administrava o 
banco de acordo com os seus interesses políticos, por ser seu 
acionista majoritário, não respeitando os padrões de uma ad-
ministração responsável. Lamentavelmente, o antigo BANERJ 
passou por esses transtornos em diversos momentos, o que 
ocasionou duas intervenções do Ban-
co Central e posterior privatização em 
1997. 
 A Caixa de Previdência, a Pre-
vi/Banerj, criada pelo Banco no início 
de década de 1970, com a passar do tempo, passou também a 
sofrer a influência de seu patrocinador. Os cálculos atuariais, 
por interesse do Banco, não espelhavam a real situação da Ins-
tituição. 

 Obs.: Cada associado terá direito à sua Reserva e 
mais um Convidado, cujo nome completo deverá ser lan-
çado no Link em tela.

 (DIRETORIA   EXECUTIVA)

PASSO A PASSO PARA RESERVA DA MESAPASSO A PASSO PARA RESERVA DA MESA
1 - Click no Link e aparecerá  “RESERVAS”1 - Click no Link e aparecerá  “RESERVAS”
  
2 - Coloque o seu CPF. E clicar no Indica-2 - Coloque o seu CPF. E clicar no Indica-
tivo “PRÓXIMO”.tivo “PRÓXIMO”.

3 - Aparecem 3 nomes. Click no seu.3 - Aparecem 3 nomes. Click no seu.
  
4 - Aparece o Salão com as 40 mesas nu-4 - Aparece o Salão com as 40 mesas nu-
meradas. Click na Mesa desejada.meradas. Click na Mesa desejada.

5 - Aparecem os lugares, click nos dois 5 - Aparecem os lugares, click nos dois 
assentos, o seu e do seu convidado, se assentos, o seu e do seu convidado, se 
for o caso.   Click em “FECHAR”.for o caso.   Click em “FECHAR”.

6 - Colocar o Nome Completo do seu Con-6 - Colocar o Nome Completo do seu Con-
vidado e Click em “RESERVAR”. vidado e Click em “RESERVAR”. 

7 - Aparece outra tela para escrever o seu 7 - Aparece outra tela para escrever o seu 
e-mail e o celular, ambos opcionais. No e-e-mail e o celular, ambos opcionais. No e-
-mail receberá o comprovante da sua Re--mail receberá o comprovante da sua Re-
serva.  Click em “FINALIZAR”serva.  Click em “FINALIZAR”

8 -  Aparecerá:   “ Obrigado,   registrado  com  8 -  Aparecerá:   “ Obrigado,   registrado  com  
Sucesso “          PARABÉNS  !!!Sucesso “          PARABÉNS  !!!

  Além dessa manipulação, o Banco, em certo momen-
to, resolveu adotar uma política de pessoal incentivando as 
aposentadorias precocemente. A primeira delas foi autorizar 
a quem tivesse 30 anos de INSS e 20 de Banco aposentadoria 
integral, com o vencimento da época, sendo 2/3 pagos pela 
Previ e 1/3 pelo Banco. Posteriormente, esse incentivo passou 
a ser de apenas 15 anos, isto é, 50% pela Previ e 50% pelo em-
pregador. Essa política levou a Previ a apresentar um enorme 
desequilíbrio atuarial. A sorte nossa, foi a cláusula 5ª do Esta-
tuto de Previ que regulava que qualquer déficit ou insuficiên-
cia financeira seria de responsabilidade do patrocinador. 
 Com a decisão do governo federal de privatizar os 
Bancos Estaduais, instituindo a figura de administração espe-
cial, no nosso caso, o Banco Bozano Simonsen, anuncia, em 
dezembro de 1996, o primeiro leilão do Banco, que foi frustra-
do pela ação do advogado Marcelo Cerqueira na Justiça e Esta-
dual e, no mesmo mês, o segundo 
leilão também suspenso pela Justi-
ça Federal. Dois grandes feitos do 
nosso advogado. Sendo o último às 
vésperas do Natal. 
 Durante esse período, foi 
criado, pelas entidades associativas 
internas do Banco e do movimento sindical, o Fórum das Enti-
dades Representativas dos Funcionários do Banerj, que teve pa-
pel fundamental na mobilização contra a privatização do Banco, 
atuando em concentrações e passeatas até o Palácio Guanabara, 
sede do governo estadual. Ressalte-se que, nesse período, o Fó-
rum promovia reuniões semanais no salão de reuniões da Previ, 
cedido ao movimento pelo então presidente Luciano Tadeu de 
Moura, que oferecia dados técnicos sobre a saúde financeira da 
Instituição e relatava todas as tratativas envolvendo a SPC – Se-
cretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previ-
dência, até a decretação da liquidação extrajudicial da Previ.

 Nos próximos capítulos, daremos informações sobre o 
início das negociações que resultaram na confecção do “Con-
tratão”, que em novembro do próximo ano completará 25 anos 
de existência.

(DIRETORIA EXECUTIVA)
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ALMOÇO DE ALMOÇO DE 
CONFRATERNIZAÇÃOCONFRATERNIZAÇÃO
 Depois do grande sucesso 
do nosso almoço de retorno no dia 
25 de agosto, onde recebemos 57 participantes, te-
remos mais uma oportunidade de nos encontrar 
para uma boa conversa, sorrir e brindar a vida.
 Nosso próximo Almoço de Confraterniza-
ção será no dia 25 de Novembro, sexta-feira às 
12:30hs ,  no Restaurante Toca da Traíra da Tiju-
ca, localizado à Rua Mariz e Barros, Nº 1.050 – Ti-
juca/RJ.
 Participe! Contamos com a sua importante 
presença!

(Diretoria Executiva)
Obs.: Pedimos confirmar sua presença pelos tele-
fones: (21) 2220-2566 / 2240-4115 / 2220-2319 
ou pelo e-mail: aafbanerj@gmail.com

1 - Em nosso núme-
ro anterior indicamos 
o filme “Todos Já Sa-
bem”, sem informar 
a plataforma que te-
ria que ser acionada 
para que fosse assis-

tido na TV. São elas: NOW e Prime Vídeo.

2 – Ainda no número anterior a matéria “Arte Mi-
lenar” não indicou a possibilidade de visitação a 
Luidi e Gonçalves Vitrais, o que poderá ser feito 
diretamente pelo interessado, utilizando-se do en-
dereço ali indicado ou telefone 21 -96472-1467

3 – Boa música. Para quem gos-
ta sugerimos assistir ao progra-
ma “Clássicos” da TV Cultura 
(canal 516) todos os sábados as 
22:00 hs. Você terá oportuni-
dade de conhecer grandes orquestras sinfônicas 
internacionais, renomados regentes e solistas, 
além da OSESP (Orques-
tra Sinfônica do Estado 
de São Paulo) considera-
da uma das melhores do 
mundo.

EXPEDIENTE
Publicação da AAFBanerj
Diretoria Executiva:
Presidente: João Maria Pereira de Carvalho
Vice-Presidente: Elci Nogueira Alves
Diretor Administrativo e de Planejamento: 
Marco  Antonio Barbosa
Diretor Administrativo e de Planejamento Adjunto: 
José Carlos Ribeiro de Castro
Diretora  Financeira  em  Exercício : Maria Emília 
Ribeiro de Santana Lopes
Diretor de Comunicação e Cultural: Angelo Conte
Diretora Social: Elci Nogueira Alves
Diretor de Patrimônio: Rui Antonio Duarte de 
Magalhães
Diretora de Apoio ao Idoso: Carmem Lauria de 
Carvalho e Silva
Diretor: Roberto Percinoto

Conselho Deliberativo:
Presidente: Ivo Gagno

Conselho Fiscal: 
Presidente: Manoel Eduardo Lima Lopes

 Apresentamos a 10ª posição Orçamen-
tária de 2022, ref. ao mês de Outubro, com                   
os seguintes números, a saber:
 1 - Receita Operacional: R$147.641,00
 Despesas: R$215.626,00
 Receita Financeira: R$36.026,00
 Resultado Incluindo-se a Receita Fi-
nanceira:  R$31.959,00(-)
 Esclarecemos que nesse mês houve as 
despesas da Festa dos Aniversariantes da 
Aafbanerj, em 20.10.2022, no Clube da Aero-
náutica.                     
 2 -  Mas possuímos um suporte em cai-
xa e de aplicações nos Bancos, de valor mui-
to 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 sucesso estará garantido para o 
Ano de 2022, e permaneceremos Otimizando as 
Despesas, com a Maximização do Resultado. 

(DIRETORIAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO)

 No início  deste ano 
foi comemorado o cente-
nário da Semana de Arte 
Moderna, evento esse rea-
lizado em São Paulo entre 
os dias 13 e 17 de feverei-
ro de 1922, no Teatro Mu-
nicipal daquela cidade. O 

então governador do estado na época , Washington Luis, apoiou o 
movimento.
 Cada dia da semana, que envolveu cinco dias, foi dedicado a 
cada aspecto cultural: pintura, escultura, música, poesia e literatura.
 A  Semana da Arte Moderna representou  uma tentativa de 
renovação da linguagem artística e cultural, na busca de uma nova 
experimentação na liberdade criadora, e consequentemente uma 
ruptura com o passado.
 Na época de sua realização, teve um impacto pequeno e lo-
calizado. Porém, depois da morte de um de seus integrantes, Mário 
de Andrade, ocorrida em 1945, foi iniciado um processo de recupe-
ração de seu legado.
 Desde então, a semana ganhou importância histórica, uma 
vez que deu origem a consolidação do modernismo na arte aqui no 
Brasil, em consonância com outros países.
 Recentemente, nas comemorações do centenário da Sema-
na de Arte Moderna, vários eventos, mostras e diversas publicações 
foram organizados, objetivando formar uma visão mais exata de 
como o acontecimento ganhou dentro de um contexto histórico.
 A mostra teve sete curadores de várias regiões do pais e 
apresentou cerca de 600 obras de 200 artistas.

(Diretoria Cultura e de Patrimônio)


