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CAROS ASSOCIADOS DA AAFBANERJ !!!

 E as festas Voltaram !!!
 Nossos encontros retornaram nas Festas 
e nos Almoços que Realizamos !!!
 Finalmente, podemos desejar a todos um 
NATAL MARAVILHOSO E UM ANO NOVO PLENO 
DE REALIZAÇÕES, sem ameaças da Pandemia 
e com o espírito voltado para a solidariedade.

(DIRETORIA   EXECUTIVA)

 Os ex-Diretores Edson da Costa Leal e Décio 
de Oliveira Gomes, foram agraciados com o título 
de Sócio Benemérito pelos mais de 20 (vinte) anos 
de dedicação à Diretoria Financeira da Associa-
ção. O impecável e o zeloso trabalho realizado por 
ambos permitiu que a nossa Associação esteja na 
confortável situação econômica em que se encontra. 
 O ex-Presidente, Diretor e Sócio Benemé-
rito Gerson Barg, falecido em 2021, que empres-
tou à  AAFBANERJ, durante incansáveis anos, sua 
competência, profissionalismo, dedicação e talen-
to, foi homenageado com uma Placa de Prata en-
tregue à viúva Nilza Barg.
 A solenidade de entrega dos Certifica-
dos e da Placa foi realizada na Aafbanerj, no dia 
15.12.2022, 5a feira, com a presença da Direto-
ria Executiva, o Presidente do CODEL Ivo Gagno, 
além dos demais Conselheiros do CODEL e CONFI. 
Bem como outros associados que foram prestigiar 
o Evento.
 Aos três, nossa eterna GRATIDÃO!
                            (DIRETORIA  EXECUTIVA)

1) Boa música. Se 
você gosta, assista todos os domingos às 16hs, 
na TV Cultura (canal 516), ao programa “Pre-
lúdio” que apresenta jovens instrumentistas 
executando obras de autores sinfônicos, acom-
panhados de orquestra regida pelo renomado 
maestro Júlio Medaglia. Há um júri técnico que 
indica o vencedor de cada competição, sendo 
que, ao final, o melhor será 
premiado com uma bolsa 
de estudos na Academia de 
Musica de Budapeste. Vale 
a pena assistir.

2) CCBB – O Centro Cultural do Banco do 
Brasil vem mantendo uma programação das 
mais interessantes até o início do próximo ano, 
em que destacamos: mostra de “Os Gêmeos”, 
dupla formada pelos irmãos Gustavo e Otávio 
Pandolfo com fotos, dese-
nhos e pinturas e lançam 
luz sobre as raízes de seu 
surgimento. A obra desses 
dois irmãos está espalha-
da pelo mundo todo, em muros e fachadas das 
cidades, onde deixam suas marcas.

3) Também no CCBB para 
quem gosta de fotografia, está 
sendo exibida a exposição de 
Walter Firmo com 266 fotogra-
fias, num panorama dos mais 
de setenta anos de sua trajetó-
ria. As imagens retratam a população e a cul-
tura negra de diversas regiões do país. Firmo é 
responsável por registros de grandes nomes da 
música popular brasileira, também encontra-
dos em um dos segmentos da mostra.

(DIRETORIA CULTURAL)



 FESTA   DE   FINAL   DE   ANO   
DA AAFBANERJ

 Ocorreu no Clube de Aeronáutica a mais 
“Bombástica” das Festas que a Associação já ofere-
ceu para os Nossos Associados. 
 Foi no dia 10.12.2022, um sábado especial 
para o tão esperado evento, após 3 anos ausentes 
provocado pela Pandemia do COVID-19.
 A nova Diretora Social da AAFBanerj, Elci No-
gueira Alves, organizou detalhe por detalhe, cada 
ítem da Festa, a começar pela fulgurante Decoração 
do Salão em Tons Avermelhados, e lustres combi-
nando com a decoração.
 Num total de cerca de 400 associados, todos 
se envolveram no seu objetivo, que foi o Congraça-
mento entre os participantes.
 A Orquestra Aquarela apresentou um Show 
Musical que agradou a todos os presentes.
 Foi realizado um Sorteio de Brindes no total 
de 40, o quantitativo das Mesas.
 E, para o deslumbramento final, a Diretora 
Elci, nos surpreendeu com a “Entrada Triunfal da 
Escola de Samba Estação 1ª da Mangueira”. E, em-
punhando a Bandeira da Escola, foi a Porta-Estan-
darte à Frente da Bateria da Agremiação do Samba,  
abrindo o Show da Alegria.
 Melhor não poderia ser.
 Todos Felizes e Contentes, mas com o olhar 
voltado para 2023, cujas Festas a Diretora ELCI, já 
está com Nova Programação.

 Assim seja!!!

DIRETORIA   EXECUTIVA 



J. SILVESTREJ. SILVESTRE
 João Silvestre, 
mais conhecido como 
J. Silvestre, filho de 
imigrantes italianos, 
nasceu no interior de 
São Paulo, há exatos 
100 anos, em dezem-
bro de 1922.
 Iniciou sua carreira no rádio em 1941, 
desempenhando várias funções: ator, sono-
plasta, contrarregra e ensaiador. Em 1945 
transferiu-se para a  Rádio Tupi no Rio de 
Janeiro. No ano seguinte, volta para São 
Paulo, a fim de trabalhar na Rádio Cultura.
 Retornou para o Rio, participando da 
inauguração da TV Tupi. Em 1955, estreou o 
programa “O Céu é o Limite”, um programa 
de perguntas e respostas.  O entrevistador 
(J Silvestre) formulava questões sobre um 
determinado assunto, geralmente histórico, 
que o  candidato (entrevistado) conhecia em 
profundidade. Caso o candidato respondes-
se corretamente, recebia um prêmio  em di-
nheiro. Esse programa, que era de auditório, 
obteve enorme sucesso, atingindo  altos ní-
veis de audiência.
 Anos mais tarde, 
já na Rede Globo, J. 
Silvestre fez participa-
ção especial, homena-
geando Xuxa e Renato 
Aragão, no  seu quadro 
“Essa é sua vida”.
 Em 1997, após al-
guns anos afastado da 
TV, retornou à  Rede 
Manchete, apresentan-
do o “Domingo Milionário”.
 Foi sua última  atividade profissional. 
Silvestre vira a morrer em janeiro de 2000, 
aos 77 anos.
 Não há dúvida que J Silvestre, junta-
mente com Flávio Cavalcanti, Chacrinha, 
Blota Júnior, entre outros, formariam um 
marco do que podemos definir como o início 
da “Era da Televisão”, no decorrer da segun-
da metade do século passado.

(DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO)

PRÓXIMOS EVENTOS DA AAFBANERJPRÓXIMOS EVENTOS DA AAFBANERJ
• Março – Dia Internacional da Mulher – a 
definir;

• Maio – Dia das Mães – a definir;

• Julho – Aniversário da AAFBanerj – 14/07

• Setembro – Festa dos Aniversariantes – 29/09

• Dezembro – Festa de Final de Ano – 15/12
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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: Maria Emília Ribeiro de Santa-
na 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

A HISTÓRIA DO CONTRATÃO A HISTÓRIA DO CONTRATÃO     
      EM CAPÍTULOSEM CAPÍTULOS

        Capítulo II         Capítulo II 
 A Intervenção Banco Central e a Li- A Intervenção Banco Central e a Li-
quidação Extrajudicial do Previ/Banerj.quidação Extrajudicial do Previ/Banerj.

 Em dezembro de 1994, o 
BANERJ sofre a segunda inter-
venção, medida também ado-
tada em relação ao BANESPA. 
As alegações são as de que os 
Bancos Estaduais têm se mos-
trado incapazes de tomar novos 
empréstimos junto ao Banco 
Central. No caso do BANERJ, a 
necessidade de caixa era de R$ 
515 milhões e o Banco só dispunha de R$400 mi-
lhões em garantia. O interventor, mais uma vez, 
foi o Eduardo da Silveira Gomes.
 Como consequência dessa medida, o Gover-
no Federal instituiu o regime de administração es-
pecial temporária com vistas a sanear os Bancos 
Estaduais no prazo de um ano. A suspensão dessa 
orientação só seria revogada considerando três si-
tuações: 1) Se esses Bancos fossem saneados; 2) 
Federalizados; 3) ou, Privatizados. Com isso, esta-
va decretado o fim melancólico do BANERJ, que 
muito contribuiu com o financiamento de impor-
tantes empreendimentos em nosso Estado.
 A partir daí, com a nomeação 
do Banco Bozano Simonsen como 
administrador, a crise que era finan-
ceira do BANERJ teve como reflexo uma série de me-
didas completamente desastrosas para os funcioná-
rios. Como sempre, a corda estourou no lado mais 
frágil.
 A principal medida da nova administração 
era a de redução da folha de pagamento. Planos 
de demissão voluntária foram implementados. A 
ordem era cortar custos. Os aposentados também 
foram alvo dessas medidas. Todos os incentivos à 
aposentadoria, implementados anteriormente pelo 
Banco, foram suspensos. A parte incentivada pelo 
Banco foi suprimida. Houve casos dramáticos. Mui-
tos ficaram com o contracheque com o valor sim-
bólico de um real. Até mesmo alguns funcionários 
do antigo Banco da Prefeitura, que tinham o com-
plemento da aposentadoria pagos pelo Banco, fo-
ram cortados, como foi o caso do Nélio Prata de 
Almeida, entre outros.
 Face a essa cruel realidade, numa ação con-
junta das associações internas do Banco e do movi-
mento sindical – Sindicato e Federação – foi criado 
o Fórum das Entidades Representativas dos Fun-
cionários do BANERJ, com a importante participa-

ção da então Diretoria do 
Previ sob a presidência do 
Luciano Tadeu de Moura 
e dos Diretores Sebastião 
Barboza Bravo, Rui Besso-
ni e do assessor da Direto-
ria Paulo Borges.
 Em janeiro de 1997, 
o ministro da Previdência e Assistência Social de-
creta a Liquidação Extrajudicial da Previ e nomeia 
o primeiro liquidante, Luiz Azambuja, que foi su-
cedido por José da Silva Crespo Filho e João Ân-
gelo de Araújo Pinto.
 O resultado dessa liquidação teve como con-
sequência a indisponibilidade dos bens de todos 
os diretores e membros dos conselhos de adminis-
tração e fiscal da Previ/Banerj.
 Aguardem o próximo capítulo.                

(DIRETORIA    EXECUTIVA)

 Apresentamos a 11ª posição Orçamentária de 
2022, ref. ao mês de Novembro,         com  os seguintes 
números, a saber:
 1 - Receita Operacional: R$147.263,00
      Despesas: R$249.422,00
               Receita Financeira: R$36.026,00

 Resultado Incluindo-se a Receita Financeira:  
R$65.498,00(-)
 Esclarecemos que nesse mês houve as des-
pesas da Festa de Final de Ano   da AAFBanerj, em 
12.12..2022, no Clube da Aeronáutica.                     

           2 -   Mas 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 Fi-
nanceira e controle de Gastos,  com  certeza o suces-
so estará garantido para o Ano de 2022, e permanece-
remos Otimizando as Despesas, com a Maximização 
do Resultado.

(DIRETORIAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO)


