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VISITA  À  ALERJ
 Em 24.01.2023, 3ª feira, a Aafbanerj 
realizou uma Visita à Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ,  insta-
lada atualmente no Nosso Saudoso Banerjão, 
sede do Ex Banco do Estado do Rio de Janei-
ro - BANERJ.
 Nessa Visita participaram o Presiden-
te da Associação, João Maria, os Diretores 
Executivos Angelo Conte, Roberto Percinoto, 
Carmen Lauria, Elci Nogueira Alves, Maria 
Emília, o Presidente do Codel Ivo Gagno,  e o 
seu Vice Paulo Ricardo, e o Manoel Eduardo 
Presidente do CONFI.
 Fomos recebido pelo Deputado Luiz 
Paulo Correa da Rocha, que foi o Cicerone e 
o autor da liberação da Visita à Alerj.

 Nessa oportunidade, fomos até o Ple-
nário da Alerj, local que foi o subsolo da ex 
Agência Central do Banerj, finalizando até o  
ex Heliporto, onde se encontra uma estrutu-
ra para visitas e lazer em face da Fabulosa e 
Panorâmica vista da Baia de Guanabara. 
 Informamos aos Associados que esta-
mos finalizando uma Matéria composta de 
Vídeos, Fotos e Depoimentos, os quais serão 
lançados na Rede Social da AAFBANERJ, no 
Site, no Facebook, no E-mail, no Instagram e 
no WhatsApp, para conhecimento de todos. 

 Aguardem. 

 Foi um sucesso!!!

DIRETORIA EXECUTIVA

(Continua na página 02)





A HISTÓRIA DO CONTRATÃO   A HISTÓRIA DO CONTRATÃO   
      EM CAPÍTULOSEM CAPÍTULOS
 Capítulo III - Introdução

 Relembrando o que dissemos no Capítulo 
I, dezembro de 1996 foi um mês fatídico para o 
destino do Banerj. Nesse mês aconteceram dois 
leilões. O primeiro, no início de dezembro e o 
segundo logo depois do Natal.
 O advogado Marcelo Cerqueira, nosso pa-
trono, em momento algum se reportou a qual-
quer contrapartida financeira, para a defesa dos 
nossos direitos, não cobrando honorários, ainda 
que simbólicos, para o seu grande feito, isto é, 
barrar os dois leilões. A fim de que não houvesse 
qualquer dúvida a respeito do seu desprendimen-
to monetário, ele nos brindou com um contrato 
de honorários fora de qualquer padrão contratu-
al. Dispunha de apenas uma única cláusula, com 
o seguinte teor: CLÁSULA ÚNICA. MEUS HONO-
RÁRIOS PARA FAZER A DEFESA DOS DIREITOS 
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANERJ SÃO ZERO. É 
de se cogitar que ele tenha se inspirado na práti-
ca costumeira das direções da AAFBANERJ, des-
de a sua fundação em 14 de julho de 1983, todas 
as Diretorias sempre exerceram seus mandatos 
com trabalho voluntário, nem mesmo as despesas 
de locomoção e alimentação tinham e têm res-
sarcimento por parte da Instituição. As exceções 
eram e são somente quanto as viagens ocorriam e 
ocorrem fora do Estado.
 Recordando as nossas iniciativas e os pre-
parativos das peças jurídicas da lavra do advo-
gado Marcelo Cerqueira, que se davam em sua 
residência em Santa Teresa, onde uma das de-
pendências da casa fora transformada em seu es-
critório, com vasta biblioteca de obras jurídicas, 
algumas de sua autoria sobre direito constitu-
cional, um computador e uma simples mesa de 
trabalho. De lá saíram todas as peças jurídicas 
por ele realizadas. Na oca-
sião, fornecíamos dados que 
eram incorporados às peti-
ções. No caso do primeiro 
leilão, o principal argumen-
to foi sobre o valor do pré-
dio, mais conhecido como 
Banerjão, pois estava inclu-
ído pelo valor histórico de cerca de 600 mil.
 A decisão do Juiz da Fazenda Pública, Dr. 
Luís Felipe Salomão, deu um grande ânimo na 
nossa luta contra a privatização, mas como os 

governos federal e estadual estavam determi-
nados a privatizar não só o Banerj, mas todos 

os bancos estaduais e  esta  privatização 
funcionaria como modelo para os demais 
bancos. Daí, o governo do estado resolveu 
promover outro leilão, agora sem o prédio 
da matriz. Incontinenti, o nosso advogado 

ingressou com novo recurso na Justiça Federal. 
A audiência foi marcada para o dia 24 de dezem-
bro, véspera do Natal. A Cinelândia ficou toma-
da por vários carros pretos do governo estadual. 
Nesse ínterim surgiu um problema de caráter ju-
rídico. O juiz da vara federal não podia conceder 
a liminar, já que o caso estava prevento, vincu-
lado, ao juiz da Fazenda Pública Estadual. Esse 
impasse foi resolvido pelo Marcelo Cerqueira de 
forma processual correta desistindo do proces-
so que corria na vara estadual. 
Com isso, o juiz federal pode 
conceder nova liminar.
 Dias depois, novamen-
te o leilão de privatização foi 
suspenso, por decisão do juiz 
federal, Ricardo Regueira, des-
pachada no dia previsto para o leilão na Bolsa de 
Valores do Rio de Janeiro. De posse da liminar, 
o nosso advogado irrompeu ao salão onde iria se 
dar o leilão e anunciou à mesa já formada para o 
ato, alto lá senhor leiloeiro passo às mãos do V. 
Sa. liminar mandando suspender o pregão deste 
leilão. Detalhe dessa batalha, a Praça XV de No-
vembro havia sido gradeada no entorno da sede 
da Bolsa de Valores. No local havia mais militares 
da PM do que propriamente funcionários do Ba-
nerj. No momento em que o leilão foi suspenso 
houve um grande alívio da tensão reinante entre 
os Banerjianos.
 É sempre oportuno relembrar que o advo-
gado Marcelo Cerqueira, com larga experiência 
nos seus embates jurídicos, ingressou também 
com várias ações nas principais Comarcas do 
Estado. Essas ações foram protocoladas sob o 
comando da Federação do Bancários dos Estado 
do RJ e do ES, que contava com vários Sindica-
tos em sua base: Niterói, Sul Fluminense, Duque 
de Caxias, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, 
Três Rios, Campos e Itaperuna, além do Sindicato 

da Capital. Essa nossa ofensiva deixou a Pro-
curadoria do Estado em grande dificuldade, já 
que tiveram que usar helicópteros para efetuar 
as contestações nessas Comarcas, sob pena de 
revelia.
 Só a partir daí é que se inicia de fato o 
processo de discussão sobre os nossos direi-
tos previstos pela Previ/Banerj, que culmina-

ram na celebração do chamado CONTRATÃO.

 Mais detalhes, no próximo Capítulo.

(DIRETORIA EXCUTIVA)

Os leilões de privatização do  
Banerj e as guerrilhas jurídicas



 A Portaria assinada em 24 de janeiro do corren-
te ano, regulamenta procedimentos do INSS para com-
provar vida dos beneficiários, conforme estabelecido na 
Portaria Pres/INSS nº1408 de 2 de fevereiro de 2022.
 A prova de vida será considerada através de 
ações do cidadão que serão identificadas pelo INSS, que 
passa a ser responsável por comprovar se a pessoa está 
viva ou não. Serão considerados válidos como compro-
vação de vida os seguintes atos:
 I - acesso ao aplicativo Meu INSS ou outros ór-
gãos do Governo Federal.
 II - realização de empréstimo consignado, efetua-
do por reconhecimento biométrico;
 III – atendimento presencial nas Agências do 
INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades 
ou instituições parceiras, perícia médica, por telemedici-
na ou presencial e sistema público de saúde ou na rede 
conveniada.
 IV – vacinação
 V - cadastro ou recadastramento nos órgãos de 
trânsito ou segurança pública;
 VI - atualizações no CADÚNICO, somente quando 
for efetuada pelo responsável pelo Grupo;
 VII - votação nas eleições;
 VIII - emissão/renovação de Passaporte, Carteira 
de Motorista, Carteira de Trabalho, Alistamento Militar, 
Carteira de Identidade, ou outros documentos oficiais 
que necessitem da presença física do usuário ou reco-
nhecimento biométrico;
I X - recebimento do pagamento de benefício com 
reconhecimento biométrico; e declaração de Imposto de 
Renda, como titular ou dependente.
 Se o segurado quiser saber se a prova de vida foi 
realizada, ele poderá acessar o Meu INSS ou ligar para o 
telefone 135 para verificar a data da última confirmação 
de vida feita pelo INSS.
 XI - A prova de vida para o INSS poderá, também, 
ser realizada na Rede Bancária.        

DIRETORIA   EXECUTIVA

 Apresentamos a 1ª posição Orça-
mentária de 2023, ref. ao mês de Janei-
ro/2023,                    com  os seguintes 
números, a saber:

 1 - Receita Operacional: 
R$145.975,00
     Despesas: R$ 201.366,00
      Receita  Financeira: R$41.849,00
     Resultado Incluindo-se  a Receita 
Financeira:  R$13.542,00 (-)
     Esclarecemos que neste  mês foi 
paga a Despesa do Buffet da Festa do Fi-
nal do Ano, acarretando essa posição.

 2 - E 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 de 2023. 

 3 – Finalmente, com esse quadro de 
Gestão Financeira e controle de Gastos, ire-
mos manter rigoroso controle da  Relação 
“Custo x Benefício para este Ano de 2023, e 
permaneceremos Otimizando as Despesas, 
com a Maximização do Resultado. 

(DIRETORIAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E 
DE PLANEJAMENTO)

    NOTA  DE  
  FALECIMENTO 

 Comunicamos o fa-
lecimento de nosso colega 
Luiz Antônio de Oliveira 
Souza, no dia 06 de fe-
vereiro passado. Luiz foi 
membro do CODEL da nossa Associação 
e natural de Niterói. Funcionário do Ex-
-BERJ,  sempre colaborou na defesa dos in-
teresses dos Banerjianos. Nossa solidarie-
dade à família.                                  
            DIRETORIA   EXECUTIVA



41  ANOS SEM41  ANOS SEM
 ELIS REGINA ELIS REGINA

 Elis Regina Carvalho Costa nasceu em 
Porto Alegre em 17 de março de 1945 e morreu 
em São Paulo em 19 de janeiro de 1982.
 Foi a primeira artista a surgir dos festi-
vais de música na década de 1960 e deslocava-
-se da estética da chamada bossa nova pelo uso 
de sua extensão vocal e dramaticidade. Inicial-
mente seu estilo era influenciado pelos cantores 
de rádio, especialmente Angela Maria.
 Elis foi a maior revelação do festival da 
TV  Excelcior em 1965, quando cantou “Arras-
tão”, de Vinicius de Moraes e Edu Lobo. Tal feito 
lhe garantiria o convite para atuar na televisão 
e, pouco tempo depois, o título de primeira es-
trela da canção popular brasileira, quando passou 
a comandar, ao lado de Jair Rodrigues, um dos 
mais importantes programas da 
MPB,  “O Fino da Bossa”. 
 Cantou muitos gêneros : 
Passou pela bossa nova, samba, 
rock e jazz. Interpretando can-
ções como “Madalena””, “Aguas 
de março”, “Atras da porta” e “Querelas do 
Brasil”, registrando momentos de felicidade, 
amor, tristeza e até patriotismo.
 Ao longo de sua carreira, destacou-se 
por cantar também música de artistas ainda 
pouco conhecidos, como Ivan Lins, Belchior, Re-
nato Teixeira e João Bosco, impulsionando-os 
no cenário musical brasileiro. 
 Mais recentemente, em 2013,  foi eleita 
a melhor voz feminina da música brasileira pela 
Revista  “Rolling Stone”. Elis foi citada também 
na lista dos maiores artistas da música brasileira, 
ficando na 14ª  posição, sendo a mulher mais bem 
colocada. Em novembro daquele ano, estreou um 
musical em sua homenagem:  “Elis, o musical”.
 Elis Regina morreu precocemente aos 36 
anos, no auge da carreira, causando forte co-
moção no ´país e deixando uma vasta obra na 
música popular brasileira.

(DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO)

ABRE ALAS
NA SAARA

 Lá se vão 103 anos 
desde que a amizade en-
tre dois imigrantes lusos deu origem à Casa 
Turuna, tradicional loja de tecidos e fantasias 
no coração da Saara. O primeiro endereço, 
entretanto, remonta à Praça XI, lugar por ex-
celência de desfile de cordões carnavalescos no 
começo do século passado. A partir da década 
de 1940, com a reurbanização do espaço para 
a passagem da Avenida Presidente Vargas, a 
loja migrou para a Rua Senhor dos Passos, onde 
está até hoje.
 O nome Turuna veio de um bloco que 
brincava na Praça XI, além de ser o apelido de 
um dos donos da loja. De acordo com o vocabu-
lário da época, a palavra significava valentão. 
O filho de um dos proprietários se casou com 
a filha do sócio do pai dele, transformando em 
uma só a família de origem da Turuna. Quem 
comanda atualmente o local é Marcelo Servos, 
que representa a quarta geração dos imigran-
tes portugueses que fundaram a casa. No que 
depender dele, o estabelecimento ainda terá 
muitos anos de vida, embelezando e colorindo 
os foliões do carnaval carioca.
 Com a volta da popularidade dos blocos 
de rua nos últimos anos, a Casa Turuna ga-
nhou novo fôlego para seguir como referên-
cia no segmento. Lá, encontram-se fantasias 
completas, adereços e tecidos para customizar 
o seu próprio traje, dentro de uma ampla va-
riedade de cores, texturas e acabamentos. E, 
assim, a “valentona” Turuna vai resistindo aos 
novos tempos desde antigos carnavais.

 Casa Turuna
 Rua Senhor dos Passos, 124 – Centro Tel.: 
(21) 2509-3908
(Fonte: Almanaque Carioquice-2019)

DIRETORIA    CULTURAL
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Passeio Passeio 

Por NossaPor Nossa

  BibliotecaBiblioteca

 Estamos inaugurando neste núme-
ro de nosso Informativo, a indicação de 
importantes obras literárias, que se en-
contram à disposição de nossos associa-
dos em nossa Biblioteca.

 O Baile da Despedida, de 
Josué Montello

 Neste romance, 
como em outros volu-
mes de sua obra de fic-
cionista, Josué Mon-
tello harmoniza o rigor 
da verdade histórica à 
imaginação narrativa, o 
que lhe permitiu recom-
por o famoso baile da 
ilha Fiscal, com o qual o Império (quase 
sem dar por isso) se despediu do poder 
monárquico, e deu ensejo a que, seis 
dias depois, ocorresse a proclamação 
da República.

 Esse acontecimento social e po-
lítico, fielmente recomposto por Josué 
Montello neste romance, chegou a ser 
definido pelos jornais da época, com 
repercussão na imprensa estrangei-
ra como o novo festim de Baltazar. A 
ele compareceram seis mil convidados, 
com o imperador fardado de almirante, 
a nobreza, o Parlamento, as figuras mais 
representativas da elite brasileira, sem 
que ninguém presumisse que se tratava 
da derradeira festa da Monarquia.

DIRETORIA   CULTURAL

 Foi sancionada no Estado do 
Rio de Janeiro, no dia 13 de outu-
bro de 2022, a Lei Nº 9878/2022, 
que dispõe sobre o direito da mu-
lher ter acompanhante, de livre es-
colha, nas consultas e exames em 
geral nos estabelecimentos públi-
cos e privados de saúde em casos 
que envolvam sedação.

DIRETORIA FINANCEIRA


