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Uma Explicação Devida
 Após o difícil caminho que tivemos que 
trilhar durante o período da pandemia da                     
COVID/19 (março de 2020, a abril de 2022), 
conseguimos contactar-nos com nossos asso-
ciados, inicialmente de forma remota, com a 
emissão periódica do “Boletim da Pandemia” 
num esforço coletivo que contou com grande 
colaboração de Diretores e de funcionários.
 Com a normalização dos serviços internos 
em 2022, passamos a publicar um INFORMA-
TIVO eletrônico em padrão mais amplo, atuali-
zando de forma mais adequada matérias de in-
teresse de nossos associados.
 Assim é que agora estamos enviando esta 
coletânea dos oito primeiros números deste In-
formativo (maio a dezembro/22), em forma de 
revista, o que passará a ocorrer em cada semes-
tre próximo.

 Diretoria Executiva
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ESCLARECIMENTO SOBRE A ESCLARECIMENTO SOBRE A 
RENDA MENSAL VITALÍCIARENDA MENSAL VITALÍCIA

 DOS BANERJIANOS DOS BANERJIANOS

 Recapitulamos, a pedidos de muitos 
colegas, a composição da nossa renda global 
mensal vitalícia. São duas fontes de recursos. 
A primeira é a do INSS, que somada à ex-Previ-
-Banerj, resulta na renda global, consagrada no 
Contratão.
 Como sabemos, em setembro a nossa 
remuneração é corrigida pelo IGPM/FGV, per-
centual acumulado dos índices mensais dos 
últimos doze meses. Isto é de setembro do ano 
anterior à agosto do ano seguinte.
 Há sempre algumas dúvidas sobre a parce-
la do INSS, que é corrigida no mês de Janeiro. Ora, 
como a renda global é o somatório dessas duas 
parcelas, isso implica em uma diminuição de igual 
valor na parte paga pelo Tesouro do Estado.
 A razão desta mudança é apenas interna 
no contracheque, vez que as duas fontes de ren-
da foram corrigidas em setembro.

(Diretoria Executiva)

 Charles Romualdo Gardes nasceu em 
Toulouse, França em 11 de dezembro de 1890. 
Foi ignorado pelo pai logo após ter nascido. Sua 
mãe, com a estigma de “mãe solteira”. No início 
do século passado conseguiu se transferir para 
Buenos Aires, Argentina com a criança.
 Posteriormente, Gardel, tendo como 
parceiro o paulistano Alfredo La Pera, iniciou 
sua carreira artística e acabou tornando-se o 
expoente máximo do tango.

Carlos  Gardel

 Foi compositor e intérprete de inúme-
ras canções e musicais. Com ele, o cadencia-
do portenho ganhou uma faceta mais român-
tica e prestígio internacional. Porém, durante 
uma tournée pela América Latina, teve sua 
vida e carreira interrompidas em 24 de Junho 
de 1935 em um acidente aéreo na Colômbia, 
próximo à Medelín. Mas ainda atualmente é 
a personalidade artística mais querida na Ar-
gentina. Seus admiradores afirmam que ele 
canta cada vez melhor.

(Diretoria Cultural)

 Estamos apresentando a 4ª posição 
orçamentária de 2022, referente ao mês de 
Abril, com os seguintes números, a saber:

1 –  Receita Operacional: R$ 9.380,00
  Despesas: R$ 99.409,00
  Receita Financeira: R$ 25.893,00
Resultado Incluindo-se a Receita Financei-
ra: (-) R$  64.136,00

 Essa situação deveu-se ao Estado 
não ter feito o repasse das Mensalidades 
dos Associados referente ao mês de Abril, 
regularizando somente em Maio/2022.

2 –   Mas possuímos um suporte em cai-
xa e de aplicações nos Bancos, de valor 
muito expressivo, que irá amparar as des-
pesas 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 otimi-
zando as despesas, com a maximização do 
resultado.

(Diretorias Administrativa, Financeira e de 
Planejamento)



A – SÉRIE: 
“Nada Ortodoxa”
 Nascida e crescida 
em uma comunidade judai-
ca ortodoxa de Nova York, 
Esty foge para Berlim em busca de liberdade 
depois de um ano de casamento arranjado. Esta 
série conquistou diversos prêmios, além de um 
“Emmy” para a sua Diretora. Em 4 episódios na 
Netflix. Imperdível!

B – LEITURA: “Torto Arado”
 Vencedor dos prêmios 
“Oceanos” e “Jabuti” o romance 
Torto Arado retrata – com extre-
ma habilidade narrativa – um 
Brasil dolorosamente encalhado 
no próprio passado escravista. 
Um texto épico e lírico, realista e 
mágico, escrito por Itamar Vieira 
Júnior, um escritor baiano que surge com gran-
de força entre os novos autores brasileiros. Não 
deixe de ler!

C – Passeios:
 O único restau-
rante do Rio situado bem 
no centro de uma praça, 
em um ex-terminal de 
bondes. Instalado há 77 
anos num antigo arma-
zém de estilo alemão, o 
Bar Boavista – é carinho-
samente conhecido por 
Bar da Pracinha, uma 
instituição tipicamente carioca. Vizinha da Flo-
resta da Tijuca, a 350 metros acima do mar, 
garantia de um ameno clima serrano, além de 
um cardápio bem variado onde se destaca o filé 
mignon ao molho Roquefort.
 Fica localizado na Praça Afonso Vigeu, 
no Alto da Boa Vista. Bom passeio.
(fonte: Almanaque da Carioquice – Inst. Cultural Cravo Alvim).

(Diretoria Cultural) 

LEIA, PENSE, LEIA, PENSE, 
VIVA.....VIVA.....

 Alegria 
...É preciso mui-
to pouco. Ela está 
muito próxima. 
Mora no momento. Perdemos a alegria porque 
pensamos que ela virá no futuro, depois de um 
evento portentoso que mudará a nossa vida.
 ... E a gente fica esperando que ela have-
rá de chegar depois da formatura, do casamen-
to, do nascimento, da viagem, da promoção, da 
loteria, da eleição, da casa nova, da separação, 
da morte do marido, da morte da mulher, da 
aposentadoria... E ela não chega porque alegria 
não mora no futuro, mas só no agora. Ela está 
lá, modesta e fiel, no espaço da casa, no espaço 
da rua. Se não encontramos não é culpa dela. É 
culpa nossa.
Nossos pensamentos andam muito longe dos 
lugares que ela mora, e por isso, nossos olhos 
não a podem ver.
Rubem Alves (O Retorno e Terno ... crônicas)

(Diretoria de Comunicação)

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 Adjun-
to: José Carlos Ribeiro de Castro
Diretora  Financeira  em  Exercício : Maria Emí-
lia Ribeiro de Santana Lopes
Diretor de Comunicação e Cultural: Angelo Con-
te
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
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PROCESSO ROSINHAPROCESSO ROSINHA

Juízes do TRT estão realizando seus traba-
lhos, inclusive audiências, tudo de forma vir-
tual. Reforçamos a informação de que assim 
que houver algo novo que seja de interesse 
dos nossos associados, comunicaremos ime-
diatamente.  

(DIRETORIA  FINANCEIRA ADJUNTA)

LEITURA:  
Se você gosta de livros 
críticos leia Lima Bar-
reto – Cronista do Rio. 
Uma bela maneira de 

conhecermos o Rio de Janei-
ro do século XX. Lima Barreto 
(1881 – 1922) foi um roman-
cista, contista e cronista ca-
rioca. Escritor negro, consi-
derado um dos mais notáveis 
de sua época, teve a maior parte de sua obra 
publicada após sua morte.

MUSEU DA HUMANIDADE
 1) O partido ar-
quitetônico mamelu-
co chama a atenção. 
Mas poucos conhe-
cem o MUSEU da Hu-
manidade, um caste-
lo em estilo islâmico que abriga um acervo 
de 90 mil itens das culturas dos cinco 
continentes, desde os primórdios da civi-
lização.  Segundo Claudio Prado de Mello 
– idealizador do projeto e presidente do 
instituto de pesquisa História e Arqueolo-
gia do Rio de Janeiro (ipharj), que admi-
nistra a casa – as peças provenientes do 
exterior foram compradas em leilões. E as 
brasileiras, pertencentes à União, desco-
bertas 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 es-
pecialidades 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)

 O processo apelidado de “Rosinha” 
está tramitando, mas apenas com procedi-
mentos internos/processuais sem nada a 
acrescentar aos autores interessados. O es-
critório da advogada indicada pela AAFBa-
nerj está fechado fisicamente e a Dra. Chris-
tiane mantém-se trabalhando em home 
office; os atendimentos se dão de forma 
remota, através do WhatsApp (21) 98837-
5626 ou pelo e-mail: christianecsilvaarau-
jo@yahoo.com.br 
 Temos informação de que alguns cole-
gas que optaram por ingressar com a execução 
individual (fora do processo principal) não ob-
tiveram sucesso. Já houve casos de recursos 
dessas execuções em que não houve provimen-
to em razão do autor não ter 60 anos comple-
tos ou mais quando da propositura do processo 
ou não ter ação contra  BANERJ/ITAÚ na épo-
ca 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 proces-
so principal (nosso) ainda não há nenhuma 
decisão nesse sentido; repetindo: só para 
aqueles que seguiram em processos indivi-
duais.
 Vimos mantendo contato com Dr.ª 
Christiane que nos comunicou que está ten-
tando agendar um atendimento presencial 
com a Juíza responsável pelo processo; en-
tretanto, há uma certa dificuldade já que os 



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 atuamos com trabalho 
remoto procurando manter o contato 
possível com os nossos associados.
 Desta forma, o Boletim da Pan-
demia, emitido mensalmente por esta 
Associação, durante o período do re-
cesso compulsório, teve como objetivo 
levar aos associados as informações de 
interesse geral, além de indicações de 
livros, filmes na TV, etc.. que ajuda-
ram a atenuar o isolamento, bem como 
detalhada posição financeira da Insti-
tuição.
 Agora, no momento do retorno 
presencial, é nosso dever lembrar a to-
dos que mesmo com o declínio anun-
ciado da pandemia da covid-19, os cui-
dados 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 sanitárias, 

CODEL   AAFBANERJ
ALTERAÇÕES

 Para conhecimento do Corpo So-
cial,  informamos a Nova Composição dos 
Membros do Conselho Deliberativo da AA-
FBanerj  -  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)

pois, como se sabe, os índices de con-
taminação 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)                            

(AAFBANERJ - DIRETORIA EXECUTIVA)



 Eleazar de Carvalho foi um acadê-
mico linguista e regente brasileiro
Nasceu em 1912 em Iguatú, interior do 
Ceará, e era filho de uma descendente de 
índios Tabajaras e de um oficial do exér-
cito.
Seu pai dizia que o filho tinha um gênio 
“inquieto”, motivo pelo qual o mandou 
para a Marinha, que na época, era consi-
derada uma espécie de escola correcional.
 Porém, foi justamente lá que teve 
a oportunidade de ter contato com o am-
biente musical, 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 Descobrimento do Brasil”, que 
marcou o início de sua carreira de maes-
tro.
Posteriormente conseguiu se transferir 
para os Estados Unidos, uma antiga am-
bição. Lá, teve oportunidade de conhecer 
Serge Kousewitzky, diretor da Orquestra 
Sinfônica de Boston, e que seria seu gran-
de mestre.
 Uma longa experiência internacio-
nal motivou o regente a criar a Orquestra 
Sinfônica de São Paulo, que foi fundada 
em 1954. E foi à Orquestra Sinfônica do 
Estado de São Paulo 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 compositores brasileiros, dentre 

os quais destacamos: Radamés Gnattali , 
Alberto Nepomuceno,  Heitor Villa Lobos 
entre outros.
 Eleazar de Carvalho faleceu em 
1996, aos 84 anos.

(DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO)

              Apresentamos a 5ª posição Orça-
mentária 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 Fi-
nanceira: R$ 228.439,00
2 – E possuímos um suporte em caixa e 
de aplicações nos Bancos, de valor mui-
to expressivo, que irá amparar as Des-
pesas 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 Maxi-
mização do Resultado.

(DIRETORIAS ADMINISTRATIVA,      
FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO)
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 Fundada em 
14 de julho de 1983, 
a AAFBanerj marcou 
sua atuação até os 
dias de hoje por uma 
intransigente firmeza 
em defesa dos legítimos interesses de seus as-
sociados, antigos funcionários do Banerj.
 Assim foi quando da celebração do cha-
mado “contratão” que garantiu o pagamento 
das aposentadorias a todos que a ele aderiram. 
O novo estatuto elaborado para a CABERJ, 
contou com decisiva colaboração da AAFBa-
nerj, tornando o plano de saúde independente 
e com administração própria.
 Muitos outros eventos caracterizaram 
a atuação da AAFBanerj, como a regulariza-
ção das ações de bitributação, a ação judicial 
que permitiu que recebêssemos o 13º salário 
em 2016, beneficiando a todos e não só a nos-
sos associados, a atuação junto ao Conselho 
Deliberativo da CABERJ, com representantes 
eleitos e que participaram ativamente da elabo-
ração do contrato de atendimento médico com 
o Itaú e a criação da CABERJ – Integral Saúde 
que permitiu a CABERJ sua participação dire-
ta no mercado.
 Mantivemos sempre um nível de informa-
ção constante com nossos associados, através de 
nossa revista e atualmente de nosso informativo, 
criado durante a pandemia de forma remota, fora 
os outros meios de comunicação.
 Este ano, mais uma vez, não podemos 
comemorar nosso aniversário como gostaría-
mos, visto o recrudescimento da pandemia da 

Os 39 anos da Associação

COVID, mas esta importante data, jamais será 
esquecida e, logo que for possível, será devida-
mente comemorada por todos nós.

(DIRETORIA  EXECUTIVA)

Leitura : Inspirado 

nos almanaques popula-
res – leve dinâmico e rico 
em informações e curio-
sidades -, o historiador, escritor e professor 
Luiz Antonio Simas apresenta em seu livro 
“Almanaque Brasilidades – Um inventário 
do Brasil popular”, as tra-
dições brasileiras mais ge-
nuínas e os grandes perso-
nagens nacionais, ao menos 
conhecidos como um dos 
primeiros negros a jogar em 
um time de futebol, ao lado 
de mitos e assombrações, 
entre a fantasia e a História. 
Assim nasceram e vivem as 
brasilidades.
 Não deixe de ler!

  Portinari no CCBB
 A exposição revela as facetas 

esquecidas de um dos artistas 
mais reconhecidos no Brasil. 

“Portinari Raros” propõe trazer à tona o Por-
tinari invisível, ousado, que se aventura em 
diversas manifestações artísticas.

 Serão exi-
bidos trabalhos 
originais que, 
por várias ra-
zões, se manti-
veram distantes 
do alcance do público, com temas como: os 
abstratos, a fauna, a flora, as crianças e o 
teatro. Exposição fundamental.   
 Não perca!

CCBB- RJ – Rua Primeiro de Março 66
Centro – RJ – Tel.: 0800-7290-722

  (DIRETORIA   CULTURAL)



 Apresentamos a 6ª posição Orçamentária 
de 2022, ref. ao mês de Junho, com os seguintes 
números, a saber:
 1 - Receita Operacional: R$137.597,00
 Despesas: R$57.755,00
 Receita Financeira: R$33.985,00
 Resultado Incluindo-se a Receita Finan-
ceira:  R$113.827,00
 2 - E  possuímos um suporte em caixa 
e de aplicações nos Bancos, de valor muito ex-
pressivo, que irá amparar as Despesas ao longo 
desse período. 
 3 – Finalmente, com esse quadro de Ges-
tão Financeira e controle de Gastos,  com cer-
teza 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)

NOTA DE FALECIMENTO
 Faleceu no dia 16 de Julho pas-
sado nosso colega CARLOS ROBERTO CAR-
DOSO PEREIRA que exerceu os cargos de 
Diretor de Comunicação e Vice Presidente de 
nossa Associação.
 Carlos Roberto 
desenvolveu um valio-
so trabalho, quando da 
transformação do antigo 
informativo mensal na 
Revista da AAFBanerj, 
também foi o criador do 
Projeto Conheça o Rio, 
projeto esse que trouxe 
vários colegas de outros 
estados para as festas da AAFBanerj.
 Sua alegria e sua voz marcante cantan-
do nas festas da associação jamais serão es-
quecidas por seus amigos e colegas.
 A Diretoria da Associação se solidariza 
com seus familiares! 

(DIRETORIA  EXECUTIVA)

 Era do Radio é o período que caracterizou, 
em  diversos  países, o  sucesso  das  emissoras  de 
rádio.
 A primei-
ra companhia de 
rádio foi fundada 
pelo italiano Giu-
glian Morrone, em 
1896, com a emis-
são e recepção sem fios. No ano seguinte, o inglês Oli-
ver Lodge inventou o circuito elétrico sintonizado.
 Mas a expansão do rádio viria durante a 
primeira grande guerra, quando se tornou neces-
sária uma evolução nos meios de comunicação. 
Consta que as primeiras utilizações do rádio fo-
ram destinadas à comunicação entre navios.
 No Brasil, o rádio nasceu oficialmente em 7 
de setembro de 1922, com a transmissão, à dis-
tância, da fala do então presidente Epitácio Pes-
soa, por ocasião do centenário da independência.
 Em pouco tempo, já eram muitas as emis-
soras em operação no país, proporcionando entre-
tenimento, informação e um abrangente veículo 
publicitário.
 A década de 1930 marcou o crescimento 
do rádio como meio de comunicação, refletindo 
as mudanças pelas quais não só o Brasil, mas o 
mundo todo passava.
 Após ter garantido por mais de duas déca-
das um papel de destaque, a partir dos anos 50, 
o rádio começou a perder 
a exclusividade nas comu-
nicações, devido a chega-
da da televisão. Isso por-
que, a novidade recente 
reunia não apenas som, 
mas também imagem.
Estava encerrado assim, 
o período conhecido como 
“Era do Rádio”. Porém é importante mencionar 
que o rádio continuou inserido no cenário das co-
municações. Posteriormente sofreu mudanças im-
portantes, entre as quais destacamos a introdução 
das emissões em frequência modulada (FM), cuja 
principal característica é uma acentuada melhora 
na qualidade do som.

(DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO)

ERA DOERA DO  
RÁDIORÁDIO    
Parte 1 Parte 1 

IntroduçãoIntrodução

CARTEIRAS DA CABERJ
 Se você está de posse de uma carteira 
vencida, entre no site da CABERJ e impri-
ma a nova carteira com PRAZO INDETER-
MINADO.

(Diretoria de Apoio ao Idoso)



I n f o r m a t i v o  I n f o r m a t i v o    Nº Nº 0 40 4
A G O S T O   de 2022A G O S T O   de 2022

Edição Especial  em Formato Digital Edição Especial  em Formato Digital 

INFORMATIVO DA AAFBanerjINFORMATIVO DA AAFBanerj
Nosso Almoço está de volta !

 Finalmente! Após 
longo período de ausên-
cia em razão da pande-
mia da Covid – 19, nosso 
almoço retornará no dia 
25/08/2022 (quinta-fei-
ra), na Churrascaria Pampa Grill, localizada 
na Av. Almirante Barroso, N.º 90 – térreo 
– Centro/RJ, com início às 12:30 hs. com  
atendimento  de Rodízio e À La Carte.
 Essa será a oportunidade de um gran-
de reencontro para que possamos colocar 
em dia nossos “papos” com muita história 
acumulada.
 Contamos com sua importante pre-
sença !!!
 Obs.: Pedimos confirmar a sua presen-
ça pelos telefones: (21) 2220-2566 / 2220-
2319 / 2220-4115 ou pelo e-mail.: aafba-
nerj@gmail.com       (Diretoria Executiva)

 Conforme publicação da CABERJ os 
planos Mater e Afinidade sofrerão reajuste 
anual de 14.98%, a partir de Julho/2022. 
A CABERJ estabeleceu que, o reajuste de 
Julho e Agosto serão cobrados em duas par-
celas, junto com a mensalidade reajustada 
de Setembro e Outubro de 2022, respectiva-
mente. 
 Vide tabelas ao lado:

REAJUSTEREAJUSTE  NOSNOS  PLANOSPLANOS  
CABERJCABERJ

BANERJ CLUBE
 Alguns associados vêm 
recebendo os Certificados de 
Seguro, encaminhados pelo 
Banco Itaú, onde consta que o seguro é por 
prazo determinado, podendo ser renovado ou 
não. Não há razão para preocupação posto que 
tal procedimento é de praxe na maioria das se-
guradoras. Aquelas que renovam automatica-
mente o fazem como uma vantagem competi-
tiva. Diz a SESEP: “A seguradora, assim como 
os segurados, não está obrigada a renovar 
apólices após o final da vigência, devendo co-
municar sua decisão de não renovação da apó-
lice aos segurados e ao estipulante mediante 
aviso prévio de, no mínimo, sessenta dias que 
antecedam o final de vigência de apólice” 

 Apresentamos a 7ª posição Orçamentária de 2022, ref. ao 
mês de Julho, com os seguintes números, a saber:
            1 -  Receita Operacional: R$137,344,00
   Despesas: R$ 94.979,00
   Receita Financeira: R$ 34.488,00
Resultado  Incluindo-se  a  Receita  Financeira: R$ 76.853,00
          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 sucesso estará garantido para o 
Ano de 2022, e permaneceremos Otimizando as Despesas, com a 
Maximização do Resultado. 

(DIRETORIAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO)



 Leitura Desta 
vez temos o prazer de 
indicar uma obra de 
nossa querida colega 
Celia de Oliveira Soa-
res, Uma 

Vida Bem Vivida. Em 1992 
Celia já havia publicado “His-
tórias de Muito Amor” que 
conta as origens da família 
Carneiro de Oliveira que se 
iniciou com o casamento de 
seus pais, em 5 de março de 
1898, e conta a história deles 
e de seus 110 descendentes.

   O Campeão da Elegância
 O Bangu Shopping se diferencia de ou-
tros centros comerciais por estar intrinseca-
mente associado à história do bairro. Em parti-
cular, a da Companhia Progresso Industrial do 
Brasil – a Fábrica de Tecidos Bangu -, cuja sede 
passou a ocu-
par em 2007. 
Além das ofer-
tas propor-
cionadas por 
mais de 200 
lojas, praça de 
alimentação, 
quatro restau-
rantes e seis salas de cinema, o bom é se encan-
tar com a preservação do belo traçado original 
da edificação de 1889.
 A então moderna fábrica provocou o 
adensamento urbano de uma extensa região ru-
ral na Zona Oeste da cidade, que começou a ser 
povoada a partir de 1963, por meio da Fazen-
da Bangu. Na propriedade, 
surgiu a majestosa Com-
panhia, em tijolos apa-
rentes e com a presença 
de um imponente torreão, 
inspirada nos projetos ar-
quitetônicos industriais in-
gleses.
 Tombada pelo Ins-
tituto Rio Patrimônio da Humanidade no ano 
2000 e ativa até 2005, a fábrica tornou-se um 
dos maiores polos exportadores de moda do 

mundo sendo objeto de livros, exposições e docu-
mentos como “Os campeões da elegância”, do fran-
cês Jean Manzon. Lançado em 2004, o filme “Olga” 
a utilizou como locação para reproduzir o campo 
de concentração de Ravensbrück, em Berlim, para 
onde a militante comunista alemã fora deportada. 
Detalhe: o diretor Jayme Monjardim simplesmen-
te fez nevar, com máquinas especiais sobre os te-
lhados e sal grosso espalhado no chão, no bairro 
mais quente do Rio. Vale a pena uma visita.
 
 Bangu Shopping - Rua Fonseca, 240
Fonte: Almanaque de Carioquice 2021        

(DIRETORIA   CULTURAL)

ERA DOERA DO
RÁDIORÁDIO

Parte 2 Parte 2 
 Até hoje presente na memória afetiva da popu-
lação como a emissora que mostrou o Brasil aos brasi-
leiros, a Radio Nacional do Rio de Janeiro  (PRE-8) foi 
inaugurada em setembro de 1936.
 A cantora Linda Batista foi uma das primeiras 
a integrar o time de artistas contratado pela emissora. 
Com ela, outros ícones da música po-
pular brasileira integrariam o grupo da 
rádio, como Francisco Alves, Orlando 
Silva, Ataulfo Alves, Marlene e Cauby 
Peixoto.
 Mas não foi na apenas na música que a Nacio-
nal ajudou a promover ídolos. Com uma programação 
bastante diversificada, incluiu rádios novelas, progra-
mas de auditório e humorísticos, a Nacional formaria 
uma imensa legião de ouvintes.
 De fato, em 1942, com a introdução da emis-
são em ondas curtas, a emissora levou 
sua programação a todo o país, uma 
vez que a nova tecnologia possibilitou a 
recepção a longas distancias.
 A   Rádio Nacional também foi 
pioneira no rádio jornalismo, com o famoso “repórter 
Esso”, que posteriormente seria exibido pela TV.  A te-
levisão também em sua programação as rádio novelas, 
como pôr exemplo “O Direito de Nascer”,  levado ao ar 
em 1968 pela  TV Tupi.
 Ou seja, a Rádio Nacional influenciaria de ma-
neira decisiva na programação dos canais de televisão.
 Podemos finalizar, citando o fato de que, desde  
o surgimento da emissora, nos anos 30, no histórico 
Edifício “A Noite”,  a Nacional se firmou como o grande 
fenômeno da expressão cultural brasileira, tornando-se 
uma das cinco maiores rádios do mundo.

(DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO)
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UM ANO SEM GERSON BARG 
 

 Nasceu em 15/12/1940 e faleceu em 
03/09/2021.
 Após um ano do fale-
cimento se dá, pela religião 
judaica, uma cerimônia reli-
giosa - A DESCOBERTA DA 
MATZEIVÁ determinando o 
fim do luto.
 No que consiste essa cerimônia:
 Como se sabe, o enterro judaico se 
dá com lavagem do corpo, sendo enterra-
do no chão e o filho mais velho é convidado 
a lançar a primeira pá de terra, acrescido 
do corte de uma peça da sua indumentária. 
 Começa aí o luto, que dura um ano.
 Cumprida essa parte, é realizada uma 
cerimônia, comandada por um Rabino, com a 
fixação de uma lápide sobre o túmulo, coberta 
por um pano preto. Nela contém o nome do fa-
lecido, datas do nascimento e morte e mensa-
gem recomendada por sua esposa, Nilza Barg:  
ETERNAS SAUDADES  SUA ESPOSA, FILHO, 
NORA E NETOS.
 Em 15 de dezembro de 2021, o Gerson 
Barg completaria 81 anos.
 Na lápide há um pequeno orifício  para fixação 
de velas.
 Seixos de pedras são ali colocados sau-
dando o falecido. O Rabino lê o salmo 16 do 
Antigo Testamento e recita o Kadich em louvor 
a Deus, momento em que seu filho, Jacques 
Barg, descerra a lápide, cabendo ao Rabino a 
leitura do que nela consta.
 Falaram em sua homenagem: Maria 
Emília, Samuel Gontijo, Carlos Alberto, den-
tista seu amigo e Sirley Pérola, sua prima.  
Após o encerramento da solenidade não é per-
mitida, no mesmo dia, o retorno ao túmulo.

(DIRETORIA EXECUTIVA)

 Se você dese-
ja visitar três expo-
sições que trazem 
temas diferentes, 
mas que são de igual 
importância no campo cultural, não deixe 
passar essa rara oportunidade. São elas: 

MUSEU DO AMANHÃ   está exibindo a 
amostra     AMAZONIA, de Sebastião Salgado, 
que já passou pela 
França, Itália e In-
glaterra, lembrando 
quão impressionan-
te a vida na floresta é. 
Composta por quase 
duzentos painéis fotográficos, a exposição con-
ta com um grande impacto por onde passa.  
De terça a domingo das 10h às 18h. Vale a pena 
conferir! 
ARQUIVO NACIONAL – apresenta a expo-
sição QUEM SÃO OS BRASILEIROS? O ob-
jetivo da exposição é deslocar o foco dos Impe-
radores, Presidentes 
e demais autoridades 
para as pessoas co-
muns que contribu-
íram para o desen-
volvimento nacional com seu 
trabalho, desde os escravizados do século XIX 
até as diferentes profissões dos séculos XX e XXI. 
O Arquivo fica localizado na Praça da Re-
pública nº 173 e o horário é de segunda a 
sexta feira das 9h às 18h. Não deixe de ir. 
CASA ROBERTO MARINHO a exposição 
CALDER + MIRÓ que reúne dois fraternos gi-
gantes do século XX, 
pintores (um ameri-
cano e um espanhol), 
que desenvolvem 
obras que demos-
tram invenção, humor, sínteses e afi-
nidades. Não perca esta oportunidade! 
Horário de terça a domingo de 12h às 18h, situ-
ado à Rua Cosme Velho, nº 1.105 – RJ.



O NOSSO INFORMATIVO PASSARÁ
 A  PUBLICAR  MATÉRIAS 
DO  CODEL  E  DO  CONFI

 A  AAFBanerj, fundada em 
14/07/1983, é uma das principais trin-
cheiras em defesa dos nossos direitos. A 
vida nos mostrou quão importante foi a 
sua criação pelos colegas que a fundaram. 
Já naquela época, vislumbravam a possi-
bilidade de ameaças aos direitos  sociais. 
 Dos primórdios e até hoje 
os informativos foram editados sob 
a chancela da Diretoria Executiva. 
Em boa hora, a atual administração pre-
sidida pelo colega João Maria Pereira de 
Carvalho, decidiu em sua última Reu-
nião, por unanimidade, abrir espaço no 
informativo aos Conselhos  Deliberativo 
e Fiscal para que também possam publi-
car matérias de interesse da coletividade. 

(DIRETORIA EXECUTIVA)

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO!ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO!
 O  1°  Almoço  Pós-Pandemia,  da  
AAFBanerj, realizado no dia 25.08.2022, na 
Churrascaria Pampa Grill,  Centro,  Rio de 
Janeiro, compareceram 57 Associados, to-
dos felizes e contentes  com o retorno das 
nossas atividades sociais!
  Parabéns aos Participantes!!! 
         Vivaaaaaaaa!!!

 Apresentamos a 8ª posição Orça-
mentária de 2022, ref. ao mês de Agos-
to, com os seguintes números, a saber:
 Receita Operacional: R$ 300,00
 Despesas: R$ 92.883,00
 Receita Financeira: R$ 40.248,00
 Resultado Incluindo-se a Receita Finan-
ceira:  R$ 52.335,00 (-)
 Esclarecemos que esse Resultado Nega-
tivo se deveu ao fato de que a Secretaria de 
Fazenda do Governo do Estado do Rio de Ja-
neiro ter repassado o montante das Mensali-
dades ref. Agosto/2022 somente em Setem-
bro/2022.
 E possuímos um suporte em caixa e de 
aplicações nos Bancos, de valor muito expres-
sivo, que irá amparar as Despesas ao longo 
desse período. 
 Finalmente, com esse quadro de Gestão 
Financeira e controle de Gastos,  com certe-
za o sucesso estará garantido para o Ano de 
2022, e permaneceremos Otimizando as Des-
pesas, com a Maximização do Resultado.
(DIRETORIAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO)



 Como encerra-
mento da série “Era do 
Rádio”, achamos opor-
tuno prestar homena-
gem a Francisco Alves, 
morto há exatamen-
te 70 anos em um aci-
dente de carro, em 27 de setembro de 
1952 na Rio São Paulo, Via Dutra, al-
tura de Pindamonhangaba, São Paulo. 
 Chico Viola, como também era 
conhecido, nasceu em 1898 no Rio de 
Janeiro, foi um dos cantores mais po-
pulares do Brasil, considerado o mais 
versátil de sua época. Como Vicente 
Celestino, tinha voz de tenor, mas com 
o tempo consolidou-se como barítono. 
 Seu pai, José Alves, era um imi-
grante português que se radicara no 
centro do Rio, na Rua do Acre; abriu um 
bar, e foi nessa mesma época que nas-
ceu o cantor, e onde também passou sua 
infância, além de seus quatro irmãos. 
 Da irmã mais velha, Ângela, conhe-
cedora de seu potencial artístico, ganhou 
uma guitarra. A partir de então, Francis-
co Alves foi desenvolvendo seu talento. 
Em 1918, começou a cantar profissio-
nalmente. 
 Sua pri-
meira apre-
sentação foi 
no Pavilhão do 
Méier, onde 
foi contratado 
após um teste. 
Foi com Fran-
cisco Alves, a 
primeira gravação em disco realizada 
no Brasil. Graças a ele, compositores 

como Cartola, Heitor dos Prazeres, Is-
mael Silva, Ary Barroso, entre outros, 
tiveram suas músicas divulgadas com 
grande sucesso. 
 F r a n c i s -
co Alves tinha 
medo de viajar 
de avião. Temia 
inclusive, que 
tivesse o mesmo 
destino de Car-
los Gardel, morto em 1935 em um de-
sastre aéreo na Colômbia. Assim, viera 
de São Paulo para o Rio em seu Buick, 
onde faria uma apresentação na Rádio 
Nacional, quando sofreu o acidente fatal. 
 Segundo a imprensa da época, 
Francisco Alves representou para o país 
o mesmo que o cantor Maurice Cheva-
lier significou para a França: “Um caso 
raro”, como registrou o “Jornal do Bra-
sil”.

(DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO)

ERA DOERA DO
RÁDIORÁDIO

Parte Parte 33  

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 Adjun-
to: José Carlos Ribeiro de Castro
Diretora  Financeira  em  Exercício : Maria Emí-
lia 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
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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 para-
lização de 2 anos provocada 
pela pandemia, a festa home-
nageou os aniversariantes de 
2022, transformando-se num 
grande sucesso.
 O ambiente decorado 
com extremo bom gosto, o con-
junto musical de Marcos Vivan 
executando números musicais 
que animavam os presentes a ex-
travasarem sua alegria, fora os 
comes e bebes deliciosos, fizeram 
a tarde-noite tornar-se extre-
mamente agradável.
 Desta forma, resta-nos 
parabenizar a Área Social da 
AAFBanerj e que repita tal su-
cesso no próximo evento, que 
será a festa de Fim-de-ano dia 
no 10 de dezembro vindouro.             
                 (Diretoria Executiva)



ARTE MILENARARTE MILENAR

 O Palácio Pedro Ernesto 
(sede da Câmara Municipal), o 
Palácio Laranjeiras (residência 
oficial do governador), o Tea-
tro Municipal, a Ilha Fiscal, a 
Confeitaria Colombo – todos 
patrimônios da arquitetura do 
Rio de Janeiro – e até a Catedral Metropolitana 
de Brasília, joia lapidada por Oscar Niemeyer, 
lustram o portfólio do Luidi e Gonçalves Vi-
trais.
 O ateliê da du-
pla de sócios repre-
senta uma das últimas 
fábricas no mundo 
dessa encantadora 
arte, forjada há aproxi-
madamente mil anos. 
A equipe treinada por Luidi Nunes (discípulo, 
no final da década de 60, do italiano Alberto 
Magini, precursor da técnica vitralista no Bra-
sil) e Luiz Gonçalves executa restaurações e 
criações personalizadas sob encomenda, nos 
ramos residenciais, comerciais e religiosos. 
  
  
  
 
 

   

Ateliê na Zona Norte é uma das 
últimas fábricas de vitrais do mundo

 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 
reluzentes 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 fa-
zem bonito lá fora, em cidades como Buenos Ai-
res, 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 
cenário 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 
instigante incursão no suspense policial.

(DIRETORIA   CULTURAL)

 Informamos que continua suspen-
sa. Alguns colegas equivocaram-se com a 
obrigatoriedade 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)



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 sele-
ção brasileira que, como 
vencedora da disputa 
anterior, de 1958, não 
participou das elimina-
tórias, uma vez que, por 
regulamento, já tinha 
vaga garantida.
 A seleção, coman-
dada pelo técnico Aymo-
ré Moreira, contou com 
muitos jogadores da 
copa anterior, realizada 
na Suécia, como Pelé, Djalma Santos, Didi, 
Zagalo, Vavá, Garrincha, entre outros.
 No segundo jogo da seleção, contra a 
Tchecoslováquia, e logo no início da partida, 
Pelé, considerado a estrela do time se contun-
diu, ficando fora do campeonato, gerando uma 
certa sensação de pessimismo.
 Porém, nos jogos subsequentes, os 
demais jogadores, entre os que mais desta-
camos Amarildo e Garrincha, mostraram-se 
mais do que suficientes para restaurar o cli-
ma de otimismo em relação ao desempenho 
da seleção.
 Nas semifinais o Brasil venceu o Chile, 
dono da casa por 4 a 2, no Estádio Nacio-
nal de Santiago lotado. Os chilenos, com o 
lema “como nada temos queremos tudo” sur-
preenderam e ficaram com o honroso tercei-
ro lugar, ao derrotar a Iugoslávia, por 3 a 1.           

A Tchecoslováquia, que cresceu durante 
a competição, venceu a Iugoslávia. 
 Brasil e Tchecoslováquia se encontra-
riam novamente na partida final, reali-
zada em 17 de junho daquele ano. Ma-
sopust abriu o placar. O Brasil empatou 
com Amarildo. Zito virou, ao marcar o se-
gundo gol e Vavá marcou o terceiro. Com 

o placar de 3 a 1, o Brasil sagrou-se bicam-
peão mundial de futebol. 

(Diretoria Cultural e Diretoria de Patrimônio)

 Apresentamos a 9ª posição Orça-
mentária de 2022, ref. ao mês de Setem-
bro, com os seguintes 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 
Financeira:  R$238.869,00

 Esclarecemos que nesse mês as 
Mensalidades foram creditadas em dobro, 
face a Secretaria 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 longo desse perí-
odo. 

 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 Maximi-
zação do Resultado. 

(DIRETORIAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA 
E DE PLANEJAMENTO)



COPEGCOPEG 
Companhia Progresso do antigo Estado 
da Guanabara, um breve relato.

tribuído 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 CO-
DERJ dando origem ao BANRIO que, pos-
teriormente, passou a integrar ao Sistema 
Integrado BANERJ, composto dos Bancos: 
Comercial, de Investimento, de Crédito, 
Financiamento e Investimento; da Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários, 
Crédito Imobiliário, Seguros, Corretora de 
Seguros e Administradora de Bens e Via-
gens e Turismo.

(Conselho Deliberativo da AAFBanerj - CODEL)

 Fundada em 23 de outubro de 1961, 
coincidentemente há 61 anos, a Companhia 
Progresso do antigo Estado da Guanabara 
- COPEG, tinha como finalidade executar a 
política de planejamento econômico do an-
tigo Estado, com um capital inicial de 600 
mil Cruzeiros Novos.
  A COPEG iniciou suas atividades com 
as subsidiárias Crédito, Financiamento e 
Investimento COPEG SA - Banco de De-
senvolvimento e Investimento COPEG S/A 
- Distribuidora de Títulos e Valores Mobili-
ários COPEG S/A.
  O grande passo da COPEG no desen-
volvimento 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 popular para aplicação no desen-
volvimento econômico do referido Estado. 
Na época, criou um sistema inédito forma-
do por equipes próprias de vendedores de 
letras de câmbio, que operavam dentro das 
agências do antigo BEG. Esse sistema pro-
porcionava, sem dúvida, uma vantagem em 
relação às altas taxas de corretagem nor-
malmente pagas para esse tipo de transa-
ção.    
  Com esses recursos a COPEG adqui-
riu grandes 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 implantação de 
grandes empresas com juros simbólicos. 
  Outro fato relevante da COPEG foi a 
sua atribuição como o principal apoiador 
experimental do Banco Nacional de Habi-
tação na política na fase inicial de sua im-
plantação.
  Em síntese, pode-se afirmar que a 
existência da COPEG foi uma iniciativa exi-
tosa, cumprindo importante papel no de-
senvolvimento econômico, além de ter con-
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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, sába-
do, das 18h às 23h no Clube da Aeronáutica.
 Para escolher o seu lugar, o associado deverá 
acessar o link no site da AAFBanerj (www.aafbanerj.org.
br), onde haverá o roteiro que permitirá indicar correta-
mente 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 
através do e-mail que você lançará no Link, juntamente 
com as demais informações, sendo que, em caso de de-
sistência solicitamos que seja comunicado com antece-
dência mínima de uma semana.
 Obs.: Cada associado terá direito à sua Reser-
va e mais um Convidado, cujo nome completo deverá 
ser lançado no Link em tela.

 (DIRETORIA   EXECUTIVA)

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

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

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

6 -6 - Colocar o Nome Completo do seu Convi- Colocar o Nome Completo do seu Convi-
dado e Click em “RESERVAR”. dado e Click em “RESERVAR”. 

7 - Aparece outra tela para escrever o seu e-7 - Aparece outra tela para escrever o seu e-
-mail e o celular, ambos opcionais. No e-mail -mail e o celular, ambos opcionais. No e-mail 

receberá o comprovante da sua Reserva.  receberá o comprovante da sua Reserva.  
Click em “FINALIZAR”Click em “FINALIZAR”

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

A HISTÓRIA DO CONTRATÃO   A HISTÓRIA DO CONTRATÃO   
EM CAPÍTULOSEM CAPÍTULOS

Capítulo I - Introdução

 A partir desta edição publicaremos, resumi-
damente, a história do denominado “CONTRATÃO” – 
Contrato de Assunção de Obrigações em Negócio Jurídi-
co da PREVI/BANERJ. 
 
 Para se compreender o significado do “Contra-
tão”, devidamente assinado pelo então governador do 
Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Nunes Alencar, e pu-
blicado no Diário Oficial em 09 de novembro de 1998, 
garantidor da renda mensal vitalícia dos aposentados e 
pensionistas, que tem como garantia a cláusula lapidar: 
“O presente contrato é irrevogável e irre-
tratável por quaisquer das partes contra-
tantes e, em relação aos aderentes, por si 
e seus sucessores, os quais se comprome-
tem a fazê-lo sempre bom, firme e valio-
so 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 in-
terferência política de seus governadores. Como resul-
tado, 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 majoritá-
rio, não respeitando os padrões de uma administração 
responsável. Lamentavelmente, o antigo BANERJ pas-
sou por esses transtornos em diversos momentos, o que 
ocasionou duas intervenções do Banco Central e poste-
rior privatização em 1997.
 
 A Caixa de Previdência, 
a Previ/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 Instituição. 

(Continua na página 20)



  Além dessa manipulação, o Banco, em certo 
momento, resolveu adotar uma política de pessoal in-
centivando 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. Pos-
teriormente, esse incentivo passou a ser de apenas 15 
anos, isto é, 50% pela Previ e 50% pelo empregador. 
Essa política levou a Previ a apresentar um enorme 
desequilíbrio atuarial. A sorte nossa, foi a cláusula 5ª 
do Estatuto de Previ que regulava que qualquer déficit 
ou insuficiência financeira seria de responsabilidade 
do patrocinador. 
 Com a decisão do governo federal de priva-
tizar os Bancos Estaduais, instituindo a figura de ad-
ministração especial, no nosso caso, o Banco Bozano 
Simonsen, anuncia, em dezembro de 1996, o primeiro 
leilão do Banco, que foi frustrado pela ação do advo-
gado Marcelo Cerqueira na Justiça e Estadual e, no 
mesmo mês, o segundo leilão também suspenso pela 
Justiça Federal. Dois grandes feitos do nosso advoga-
do. Sendo o último às vésperas do Natal. 
 Durante esse período, foi criado, pelas enti-
dades associativas internas do Banco e do movimento 
sindical, o Fórum das Entidades Representativas dos 
Funcionários do Banerj, que teve papel fundamental na 
mobilização contra a privatização do Banco, atuando 
em concentrações e passeatas até o Palácio Guanaba-
ra, sede do governo estadual. Ressalte-se que, nesse pe-
ríodo, o Fórum promovia reuniões semanais no salão 
de reuniões da Previ, cedido ao movimento pelo então 
presidente Luciano Tadeu de Moura, que oferecia da-
dos técnicos sobre a saúde financeira da Instituição e 
relatava todas as tratativas envolvendo a SPC – Secre-
taria de Previdência Complementar do Ministério da 
Previdência, até a decretação da liquidação extrajudi-
cial da Previ.

 Nos próximos capítulos, daremos informa-
ções sobre o início das negociações que resultaram na 
confecção do “Contratão”, que em novembro do pró-
ximo ano completará 25 anos de existência.

(DIRETORIA EXECUTIVA)

1 - Em nosso 
número anterior 
indicamos o fil-
me “Todos Já Sa-
bem”, sem infor-
mar a plataforma 
que teria que ser 
acionada para 

que fosse assistido na TV. São elas: NOW e 
Prime Vídeo.
2 – Ainda no número anterior a matéria 
“Arte Milenar” não indicou a possibilidade 
de visitação a Luidi e Gonçalves Vitrais, o 
que poderá ser feito diretamente pelo inte-
ressado, utilizando-se do endereço ali indi-
cado ou telefone 21 -96472-1467
3 – Boa música. Para 
quem gosta sugerimos 
assistir ao programa 
“Clássicos” da TV Cultura 
(canal 516) todos os sá-
bados as 22:00 hs. Você 
terá oportunidade 
de conhecer gran-
des orquestras 
sinfônicas inter-
nacionais, reno-
mados regentes e 
solistas, além da 
OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de 
São Paulo) considerada uma das melhores 
do mundo.

ALMOÇO DE ALMOÇO DE 
CONFRATERNIZAÇÃOCONFRATERNIZAÇÃO

 Depois do grande sucesso 
do nosso almoço de retorno no 
dia 25 de agosto, onde recebe-
mos 57 participantes, teremos 
mais uma oportunidade de nos 
encontrar para uma boa conversa, sorrir e brin-
dar 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 Ti-
juca, localizado à Rua Mariz e Barros, Nº 1.050 
– Tijuca/RJ.
 Participe! Contamos com a sua importan-
te presença!          (Diretoria Executiva)
Obs.: Pedimos confirmar sua presença pelos te-
lefones: (21) 2220-2566 / 2240-4115 / 2220-
2319 ou pelo e-mail: aafbanerj@gmail.com



 No início  deste ano foi comemorado o 
centenário da Semana de Arte Moderna, evento 
esse realizado em São Paulo entre os dias 13 e 17 
de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal 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 im-
pacto pequeno e localizado. Porém, depois da 
morte de um de seus integrantes, Mário de An-
drade, ocorrida em 1945, foi iniciado um processo 
de recuperação de seu legado.
 Desde então, a semana ganhou importân-
cia histórica, uma vez que deu origem a consoli-
dação do modernismo na arte aqui no Brasil, em 
consonância com outros países.
 Recentemente, nas comemorações do cen-
tenário da Semana de Arte Moderna, vários even-
tos, mostras e diversas publicações foram organi-
zados, objetivando formar uma visão mais exata 
de como o acontecimento ganhou dentro de um 
contexto histórico.
 A mostra teve sete curadores de várias re-
giões do pais e apresentou cerca de 600 obras de 
200 artistas.

(Diretoria Cultura e de Patrimônio)
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 Apresentamos a 10ª posição Orçamentá-
ria de 2022, ref. ao mês de Outubro, com os se-
guintes 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 Finan-
ceira:  R$31.959,00(-)
 Esclarecemos que nesse mês houve as 
despesas da Festa dos Aniversariantes da Aaf-
banerj, em 20.10.2022, no Clube da Aeronáuti-
ca.
 2 -  Mas possuímos um suporte em caixa 
e de aplicações nos Bancos, de valor muito ex-
pressivo, que irá amparar as Despesas ao longo 
desse período. 
 3 – Finalmente, com esse quadro de Ges-
tão 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)



INFORMATIVO DA AAFBanerjINFORMATIVO DA AAFBanerj

I n f o r m a t i v o  I n f o r m a t i v o    Nº Nº 0 80 8
D E Z E M B R O   de 2022D E Z E M B R O   de 2022

Edição Especial em Formato Digital Edição Especial em Formato Digital 

CAROS ASSOCIADOS DA AAFBANERJ !!!

 E as festas Voltaram !!!
 Nossos encontros retornaram nas 
Festas e nos Almoços que Realizamos !!!
 Finalmente, podemos desejar a to-
dos 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 Associação. O impecável e o 
zeloso trabalho realizado por ambos per-
mitiu que a nossa Associação esteja na 
confortável situação econômica em que se 
encontra. 
 O ex-Presidente, Diretor e Sócio Be-
nemérito Gerson Barg, falecido em 2021, 
que emprestou à  AAFBANERJ, durante 
incansáveis anos, sua competência, pro-
fissionalismo, dedicação e talento, foi ho-

menageado com uma Placa de Prata entregue 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 
Diretoria Executiva, o Presidente do CODEL 
Ivo Gagno, além dos demais Conselheiros do 
CODEL e CONFI. Bem como outros associa-
dos que foram prestigiar o Evento.
 Aos três, nossa eterna GRATIDÃO!
                      (DIRETORIA  EXECUTIVA)



1) Boa música. Se você gosta, assista to-
dos os domingos às 16hs, na TV Cultura 
(canal 516), ao programa “Prelúdio” que 
apresenta jovens instrumentistas execu-
tando obras de autores sinfônicos, acompa-
nhados de orquestra regida pelo renomado 
maestro Júlio Medaglia. Há um júri técni-
co que indica o vencedor de cada competi-
ção, sendo que, ao final, 
o melhor será premiado 
com uma bolsa de estu-
dos na Academia de Mu-
sica 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 pró-
ximo ano, em que destacamos: mostra de 
“Os Gêmeos”, dupla formada pelos irmãos 
Gustavo e Otávio Pandolfo com fotos, de-
senhos e pinturas 
e lançam luz sobre 
as raízes de seu 
surgimento. A obra 
desses dois irmãos 
está espalhada pelo 
mundo todo, em muros e fachadas das ci-
dades, onde deixam suas marcas.

3) Também no CCBB 
para quem gosta de foto-
grafia, está sendo exibi-
da a exposição de Walter 
Firmo com 266 fotogra-
fias, num panorama dos mais de setenta 
anos de sua trajetória. As imagens retra-
tam a população e a cultura negra de di-
versas regiões do país. Firmo é responsável 
por registros de grandes nomes da música 
popular brasileira, também encontrados 
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 Associa-
ção já ofereceu para os Nossos Associados. 
 Foi no dia 10.12.2022, um sábado es-
pecial para o tão esperado evento, após 3 
anos ausentes provocado pela Pandemia do 
COVID-19.
 A nova Diretora Social da AAFBa-
nerj, Elci Nogueira Alves, organizou detalhe 
por detalhe, cada ítem da Festa, a começar 
pela fulgurante Decoração do Salão em Tons 
Avermelhados, e lustres combinando com a 
decoração.
 Num total de cerca de 400 associados, 
todos se envolveram no seu objetivo, que foi 
o Congraçamento 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 Di-
retora Elci, nos surpreendeu com a “Entra-
da Triunfal da Escola de Samba Estação 1ª 
da Mangueira”. E, empunhando a Bandeira 
da Escola, foi a Porta-Estandarte 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 Dire-
tora ELCI, já está com Nova Programação.
 Assim seja!!!

DIRETORIA   EXECUTIVA 

(Continua na página 24)





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



A HISTÓRIA DO CONTRATÃOA HISTÓRIA DO CONTRATÃO
      EM CAPÍTULOSEM CAPÍTULOS

A Intervenção Banco Central A Intervenção Banco Central 
e a Liquidação Extrajudiciale a Liquidação Extrajudicial
 da Previ/Banerj. da Previ/Banerj.

 Em dezembro de 
1994, o BANERJ sofre a 
segunda intervenção, me-
dida também adotada em 
relação ao BANESPA. As 
alegações são as de que 
os Bancos Estaduais têm 
se mostrado incapazes de 
tomar novos empréstimos junto ao Banco 
Central. No caso do BANERJ, a necessi-
dade de caixa era de R$ 515 milhões e o 
Banco só dispunha de R$400 milhões em 
garantia. O interventor, mais uma vez, foi 
o Eduardo da Silveira Gomes.
 Como consequência dessa medida, o 
Governo Federal instituiu o regime de ad-
ministração especial temporária com vis-
tas a sanear os Bancos Estaduais no prazo 
de um ano. A suspensão dessa orientação 
só seria revogada considerando três situa-
ções: 1) Se esses Bancos fossem saneados; 
2) Federalizados; 3) ou, Privatizados. Com 
isso, estava decretado o fim melancólico 
do BANERJ, que muito contribuiu com o 
financiamento de importantes empreen-
dimentos em nosso Estado.
 A partir daí, com a nomeação do Ban-
co Bozano Simonsen 
como administrador, 
a crise que era finan-
ceira do BANERJ teve 
como reflexo uma sé-
rie de medidas completamente desastro-
sas para os funcionários. Como sempre, a 
corda estourou no lado mais frágil.

              Capítulo IICapítulo II

 A principal 
medida da nova 

admin i s t ra -
ção era a de 
redução da 
folha de paga-
mento. Planos 

de demissão vo-
luntária foram implementados. A ordem 
era cortar custos. Os aposentados tam-
bém foram alvo dessas medidas. Todos os 

incentivos à aposentadoria, imple-
mentados anteriormente pelo Banco, 
foram suspensos. A parte incentivada 
pelo Banco foi suprimida. Houve ca-
sos dramáticos. Muitos ficaram com 
o contracheque com o valor simbó-
lico de um real. Até mesmo alguns 
funcionários do antigo Banco da Pre-
feitura, que tinham o complemento 
da aposentadoria pagos pelo Banco, 
foram cortados, como foi o caso do 

Nélio Prata de Almeida, entre outros.
 Face a essa cruel realidade, numa 
ação conjunta das associações internas do 
Banco e do movimento sindical – Sindica-
to e Federação – foi criado o Fórum das 
Entidades Representativas dos Funcioná-
rios do BANERJ, com a importante par-
ticipação da então Diretoria do Previ sob 
a presidência do Luciano Tadeu de Mou-
ra e dos Diretores Sebastião Barboza Bra-
vo, Rui Bessoni e do assessor da Diretoria 
Paulo Borges.
 Em janeiro de 1997, o ministro da 
Previdência e Assistência Social decreta 
a Liquidação Extrajudicial da Previ e no-
meia o primeiro liquidante, Luiz Azambu-
ja, que foi sucedido por José da Silva Cres-
po Filho e João Ângelo de Araújo Pinto.
 O resultado dessa liquidação teve 
como consequência a indisponibilidade 
dos bens de todos os diretores e membros 
dos conselhos de administração e fiscal 
da Previ/Banerj.

 Aguardem o próximo capítulo.                

(DIRETORIA    EXECUTIVA)



J. SILVESTREJ. SILVESTRE

 João Silvestre, mais conhecido 
como J. Silvestre, filho de imigran-

tes italianos, nasceu no interior de São Paulo, há 
exatos 100 anos, em dezem-
bro de 1922.
 Iniciou sua carreira 
no rádio em 1941, desempe-
nhando várias funções: ator, 
sonoplasta, contrarregra e en-
saiador. Em 1945 transferiu-se 
para a  Rádio Tupi no Rio de 
Janeiro. No ano seguinte, vol-
ta para São Paulo, a fim de trabalhar na Rádio Cul-
tura.
 Retornou para o Rio, participando da inau-
guração 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, geralmen-
te histórico, que o  candidato (entrevistado) conhe-
cia em profundidade. Caso o 
candidato respondesse corre-
tamente, recebia um prêmio  
em dinheiro. Esse programa, 
que era de auditório, obteve 
enorme sucesso, atingindo  al-
tos níveis de audiência.
 Anos mais tarde, já na 
Rede Globo, J. Silvestre fez 
participação especial, home-
nageando Xuxa e Renato Aragão, no  seu quadro 
“Essa é sua vida”.
 Em 1997, após alguns anos afastado da TV, 
retornou à  Rede Manchete, apresentando o “Do-
mingo Milionário”.
 Foi sua última  atividade profissional. Sil-
vestre vira a morrer em janeiro de 2000, aos 77 
anos.
 Não há dúvida que J Silvestre, juntamente 
com Flávio Cavalcanti, Chacrinha, Blota Júnior, 
entre outros, formariam um marco do que pode-
mos definir como o início da “Era da Televisão”, 
no decorrer da segunda metade do século passado.

(DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO)

 Apresentamos a 11ª posição Orça-
mentária de 2022, ref. ao mês de Novem-
bro, 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 Fi-
nanceira:  R$65.498,00(-)
 Esclarecemos que nesse mês houve 
as despesas 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 Ges-
tão Financeira e controle de Gastos,  com  
certeza o sucesso estará garantido para o 
Ano de 2022, e permaneceremos Otimi-
zando as Despesas, com a Maximização do 
Resultado.

(DIRETORIAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE 
PLANEJAMENTO)
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