u

Festa

O aniversário da AF
será comemorado em
14 de julho no Clube
da Barra. Página 6
AFBNDES

5 de julho de 2018

Funcionamento da
AFBNDES na Copa
Amanhã (6), o Atendimento
da AFBNDES e o Clube da
Barra irão funcionar até as 13h,
quando a Seleção Brasileira
enfrentará a Bélgica nas quartas de finais da Copa do Mundo. Caso o Brasil vença e se
classifique para a semifinal de
terça-feira (10), o funcionamento do Atendimento e da
sede social será idêntico. A
Pousada Clube Itaipava terá
horário normal.

Sinfônica Juvenil
Carioca dia 13 no
Auditório do Banco
A Secretaria Municipal de
Educação, em parceria com a
AFBNDES, apresenta na sextafeira (13), às 16h, no Auditório
do Banco, concerto da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca,
com entrada franca.
Criada em 2017, a OSJC
tem cento e vinte integrantes,
alunos e alunas de escolas municipais do Rio, com idades
entre oito e 17 anos, e integra o
Programa Orquestra nas Escolas, da Secretaria Municipal de
Educação. A iniciativa visa
formar 80 mil instrumentistas
na rede até 2020 e despertar o
interesse pela vivência cultural.

Pauta de
Reivindicações
começa a ser
elaborada no dia 9
PÁGINA 4

Ano 49 - nº 1304

 LUTA NA JUSTIÇA

Liminar sobre incorporação de
gratificação de função é deferida

N

a última terça-feira (3), o desembargador José Ribamar
Oliveira Lima Junior deferiu, em juízo de retratação,
a medida liminar pleiteada pela AFBNDES nos autos
da ação civil coletiva que trata da incorporação da gratificação
de função percebida pelos associados que exercem ou tenham
exercido cargos comissionados por 10 anos, na forma da Resolução DIR n.º 3.135/17  BNDES, indevidamente revogada
pela Resolução DIR n.º 3.227/17  BNDES.
De acordo com o magistrado, a prova pré-constituída nos
autos, mormente o documento de fl. 57, é capaz de demonstrar,
perfunctoriamente, não somente o direito do qual os substituídos
são detentores, como também evidenciar o prejuízo financeiro
por eles sofridos mediante a destituição da função.
Ao final da decisão, o desembargador concluiu: Nessa toada, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, defiro a medida liminar
pleiteada no bojo deste Mandado de Segurança, para deferir à
impetrante a antecipação de tutela requerida nos autos de
número 0000399-83.2018.5.10.0005, determinando ao BN-

DES que, no prazo de 10 dias a contar da intimação, promova
ao pagamento de adicional de incorporação previsto na Resolução nº 3.135/17 a todos os empregados substituídos admitidos
no sistema BNDES até 13/11/2017, pertencentes ao plano
PECS que, quando do ato de descomissionamento (sem justa
causa), hajam demonstrado o exercício de qualquer função
bancária comissionada pelo tempo mínimo de dez anos, de
forma contínua ou descontínua..
Tão logo o Banco seja intimado de tal decisão, esta surtirá
efeitos imediatos para os associados que tenham sido destituídos
sem justa causa após 10 anos no exercício do cargo comissionado. Vale ressaltar que a audiência de instrução da ação civil
coletiva está marcada para 26/02/2019. Os empregados que
fazem parte da ação receberão, em seu e-mail pessoal, mensagem do jurídico da AFBNDES com algumas instruções. Aqueles
que não forneceram e-mail devem entrar em contato com a AF:
afjuridico@afbndes.org.br ou ramais 146 (Victor Marques) e
119 (Lúcia Helena Marques)  tel. 2532-0163.

 ATO DE POSSE
bárbara becker

Os novos diretores da AFBNDES (biênio 2018/2020) tomaram posse na última terça-feira (3) no hall do Auditório
do Banco, com a presença do diretor da Área de Administração e Recursos Humanos do Banco, Ricardo Ramos. Caixa
de fotos da cerimônia e do coquetel que se seguiu está disponível no site e no Facebook da AF. Página 3

Dia de luta em defesa das estatais e da soberania nacional
Diversas atividades foram
propostas para hoje (5), Dia
Nacional em Defesa das Empresas Públicas e da Soberania Nacional. Segundo Rita Serrano,
do Comitê que coordena a luta
nacionalmente, a intenção é mobilizar a população contra as
ações do governo, que vem privatizando e sucateando o patri-

mônio público. O Comando Nacional dos Bancários fará atos
em defesa dos bancos públicos
em todo o país. No Rio, o movimento está previsto para a Av.
Almirante Barroso, em frente à
Caixa Econômica Federal.
O Comitê destaca a importância da liminar obtida pela Fenae e pela Contraf-CUT no STF

impedindo privatizações sem a
autorização do Legislativo e da
suspensão do leilão da Lotex e
das distribuidoras da Eletrobrás.
Todas essas vitórias são fruto
da organização coletiva e da união de forças das entidades, avalia Rita. A decisão do ministro
Ricardo Lewandowski atingiu
também os planos da direção

da Petrobras, que anunciou anteontem a suspensão da venda
de ativos de quatro refinarias,
uma empresa de fertilizantes e
da Transportadora Associada
de Gás (TAG).
Também está sendo planejada
a realização de encontros com
candidatos à Presidência da República para cobrar compromis-

sos com o patrimônio público e
ampliar a pressão no Congresso
para a aprovação de medidas em
defesa das estatais e dos direitos
dos empregados. É o caso do
PDC 956/2018, da deputada
Érika Kokay, que visa suspender os efeitos das Resoluções
da CGPAR que afetam os planos
de saúde das empresas estatais.
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Evento de Planejamento
e segmentos da população, apresenta plataformas que provavelmente não estão em papel. Jair, num pequeno fragmento de
You realize that life goes fast youtube, dizendo para um grupo de estudantes: Temos que
Its hard to make the good things last privatizar muita coisa, extinguir estatais, mas com dados técYou realize the sun doesnt go down nicos do BNDES para você não falar besteira me parece um
Its just an illusion caused by the world exemplo de materiais dispersos sobre os quais, com um esforço
spinning round criativo, poderia se construir caminhos conforme esses diferen(Do you realize  Flaming Lips) tes mindsets. Melhor do que ensinarmos a eles nossa muito
bem construída conclusão.
Mas é exatamente isto que estaremos fazendo levando nosuatro da tarde, oitavo andar do Ventura. Um sup, um
diretor, um chefe, uma gerente, presidente e vice da so planejamento estratégico já consumado para os economistas
Associação, uns gatos pingados de plateia. Pouca ligados neste momento (frise-se, neste momento) às candidatugente. Um pouco mais do que nos eventos anteriores ras. Por melhor que seja nosso trabalho, é uma atitude arrogante.
da AF, mas pouca gente.
E uma atitude possivelmente infrutífera, pois é grande a chance
O debate, sobre o Planejamento Estratégico do Banco. Que, que não sejam essas pessoas que irão tocar a política econômica
embora tenha tido streaming, parece que não foi gravado. O do governo ou, dentro dela, os aspectos que tocam ao BNDES.
que é uma pena. Não que ele tenha apresentado algo em si novo
A eleição que se aproxima sugere uma troca de guarda, uma
(até que teve, mas isso fica pra depois), mas o ineditismo de significativa mudança no conjunto de pessoas que estará convermos o diretor sob a qual está a AP sentado publicamente duzido o governo. Isto aconteceu de forma significativa entre
com a Associação, discutindo coisas que afetam a atuação do Sarney e Collor, entre Fernando Henrique e Lula; e, de forma
bem mais moderada, entre Dilma e Temer. Se
Banco... bem, isso aconteceu com TLP sob Mavocê acredita que as heurísticas do passado
ria Silvia. Mas embora também fosse Ricardo Não temos cenário
falando pelo Banco, não foi como diretor de bom, moderado ou
carregam alguma informação sobre as do futuplanejamento (e nessas horas agradeçamos o
ro, então constate que muitas das iniciativas
ruim pela frente.
fim da fase dos skinheads sobre a Área).
visionárias, muito do que é a aplicação de moMas não escrevo aqui uma ata do evento. Temos um cenário
das administrativas da época sucumbe à mudança de governo. Um exemplo disso foi a UniverTentando me conter nos sete mil toques que o Ciro... Jair...
Washington me pede, vou tentar falar do que, Marina...Geraldo... E sidade BNDES, criada em 2002 e extinta ao
em termos gerais, me incomoda nesse processo um cenário seja lá
final de 2003. Fashion na época, pouco se
(de planejamento). Com a eliminação da Espropõe hoje universidades corporativas.
quem for que o
panha e da Alemanha, acho que o mar não está
Muito das iniciativas de hoje é cópia apresJudiciário permita
sada do que julgo ser má interpretação do supra floreios e toques excessivos.
cesso alcançado em outros lugares do planeta,
Ponto principal: o processo foi feito tendo concorrer em nome
em outras instituições, em outros contextos.
um interlocutor principal, um cidadão extre- de Lula.
mamente culto e peculiar que, a acreditar-se na
E isto está fadado ao esquecimento, a aparecer
última pesquisa do IBOPE, sequer teria 1% das
na primeira página de busca de google como
preferências dos eleitores. Aliás, ele e o ex-ministro Meirelles. termo em um obscuro relatório do TCU.
Mas há parte do que acontece junto a esse tipo de processo de
Aliás, ele, Meirelles e Rodrigo Maia. Traços. Tocado a toque
de caixa pela consultoria antes mesmo de Sebo nas Canelas, autoglorificação e de adoção de práticas e palavreados da moda
o processo escutou muito poucas pessoas fora do universo ime- que, por muitas vezes, antecede a ele. A agenda de aceleração
diato do Banco (clientes, economistas, burocratas, nós mesmos). dos processos automáticos e de implementação de um modelo
E desse processo sai uma conclusão TINA (There Is No Al- digital de operações diretas com funcionalidade semelhante ao
ternative), com cenários bom, moderado e ruim. E a partir daí das automáticas é um caso desses: um conjunto de ações/intense toma uma dúzia de iniciativas... bem, não vou discutir as ções que pode ter sido incorporado a esse planejamento, mas
tem vida própria anterior.
conclusões e iniciativas aqui. Fica pra outras ocasiões.
Ricardo, patrono dessa agenda, por mais que ache que as
Mas o fato concreto é que não temos cenário bom, moderado
ou ruim pela frente. Temos um cenário Ciro. E um cenário Jair. conclusões do planejamento estratégico são basicamente as
E um cenário Marina. E um cenário Geraldo. E um cenário seja mesmas de sempre (sempre, no caso, os quase 26 anos em que
lá quem for que o Judiciário na condição de Rahbar permita ele está cá), afirma que muitas mudanças virão, muita coisa
concorrer em nome de Lula. E até um cenário Henrique: afinal, acontecerá nesses seis meses. Se a parte dessa agenda pela qual
o mercado financeiro e seus avançados processos de processa- ele já trabalhava na época dos skinheads vier a frutificar e se
mento já anteviram que a Alemanha ganhará a Copa do Mundo mantiver no próximo governo, olé!
de 2018. Cada candidatura dessas  candidaturas de fato que
são conhecidas, que basicamente são as mesmas que vêm sen- (Na edição on-line, links presentes nos trechos sublinhados.)
do medidas por institutos de opinião pública desde que Maria
Sílvia ainda nos presidia  produz discursos, representa demandas (*) Economista do BNDES.
PAULO MOREIRA FRANCO (*)
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Diretoria
Presidente  Thiago Mitidieri
1º Vice-Presidente  Arthur Koblitz
2º Vice-Presidente  William Saab
Financeiro  Fabio Pais
Patrimonial  Carlos Germano Régio
Amazonas
Administrativo  Antonio Ricardo
Mesquita Junior
Institucional 1  Fernando Newlands
Institucional 2  Celso Evaristo Silva
Jurídico 1  Felipe Miranda
Jurídico 2  Rodrigo Tavares Borba
Jurídico 3  Juliana Noronha
Novos Negócios e Marketing 
Eric Flores Coelho
Assistidos  Armando José Leal
Ouvidoria  Andre Nicolay
Assistência Social e Educação 
Sônia Guedes
Cultural 1  Márcio Verde
Cultural 2  Carlos Henrique de Lima
Social  Armando Luiz Guimarães
Esportes  Paulo Rebouças.
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Av. Chile 100, sobreloja-mezanino,
Centro, Rio de Janeiro, RJ, Caixa Postal
50012, CEP 20050-971. Tels. 25320163, 2532-0450 e 2532-0176.
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Av. Ayrton Senna 550, Barra da Tijuca,
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Madame Machado, Itaipava, Petrópolis,
RJ, CEP 25745-001, Tel. 24 22222579, Fax 24 2222-4987.
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Vínculo On Line

Nova palestra
jurídica promovida
pela AFBNDES

O Estatuto da Ordem e as Prerrogativas dos Advogados é o tema da nova palestra que a diretoria jurídica da AFBNDES promoverá na terça-feira, 17 de julho, a partir
das 15h, no Auditório do 8º andar do Edifício Ventura Oeste, com Luciano Bandeira Arantes, presidente da Comissão de Prerrogativas do Rio de Janeiro e tesoureiro da OAB/RJ.

Todas as quintas
www.afbndes.org.br
As opiniões emitidas nos artigos
assinados são de responsabilidade de
seus autores e não refletem a opinião da
AFBNDES e do BNDES.
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ACONTECE

AFBNDES: da reconstrução à consolidação

Nova Diretoria toma posse com o desafio de fazer trabalho avançar na representação
dos associados, na prestação de serviços e na sustentabilidade da entidade

T

bárbara becker

omou posse na última terça-feira (3), no hall do Auditório Arino Ramos Ferreira, a
nova Diretoria da AFBNDES para o biênio 2018/2020. Os novos dirigentes da entidade foram eleitos em 9 de maio pela chapa União pelo Desenvolvimento  única
a participar do pleito.
A cerimônia foi muito concorrida e contou com a presença do diretor da Área de Administração e Recursos Humanos do BNDES, Ricardo Ramos, dos presidentes da AFBNDESPAR, Luiz Antonio Moraes dos Santos, e da AFFINAME, Jorge Henrique Guimarães Velloso, e do vice-presidente da APA e presidente da UnidasPrev, Luiz Ferreira Xavier Borges.
Após o ato de posse, foi servido um coquetel no hall do Auditório do BNDES.

Palavra do presidente  Thiago Mitidieri, reeleito para a presidência da AFBNDES até junho
de 2020, agradeceu a presença de todos na
cerimônia e fez um rápido discurso lembrando o
trabalho feito ao longo dos últimos dois anos e
ressaltando os desafios da nova gestão:
Os dois anos da primeira gestão foram muito
difíceis. Não só para a Associação, mas para todo
o ambiente que envolve o BNDES. A gente viu o
Banco sendo massacrado na mídia e junto à opinião
pública. E, nas circunstâncias em que isso aconteceu, a Associação assumiu importante papel de
defesa do BNDES e de seu corpo funcional.
Nesse período, a AFBNDES teve projeção externa muito forte, talvez como nunca tenha ocorrido
na sua história. E citando isto,
vale destacar a campanha Precisamos falar sobre o BNDES, que
foi uma maneira que encontramos para reagir aos ataques generalizados à instituição.
Foi um tempo de grande
intensidade. A cada semana surgia um fato novo,
um grande desafio, e o auge disso tudo foi a condução coercitiva de empregados do BNDES no
âmbito da Operação Bullish. Houve uma mobilização espontânea do corpo funcional e a participação da AFBNDES foi muito importante no
apoio ao movimento.
Também enfrentamos grandes dificuldades em
virtude das mudanças que abalaram o BNDES: o
fim da TJLP, as devoluções antecipadas de empréstimos ao Tesouro Nacional, as dificuldades do FAT...
O BNDES é um dos bancos de desenvolvimento
mais importantes do mundo, com um corpo técnico
altamente qualificado, e a Associação dos Funcionários precisava estar à altura disso tudo  e faço
esse comentário sem qualquer pretensão.
Também vale ressaltar a reconstrução do bom
relacionamento da Diretoria com os Conselhos da
entidade e da AFBNDES com as outras Associações e o Sindicato dos Bancários. Sendo assim, o
nome da chapa de 2016  Reconstrução  foi bem
adequado ao trabalho realizado. Agora, a gente
precisa consolidar esse esforço e dar condições
para que a Associação se renove e mantenha sua
importância junto aos associados.
E não foi apenas na área político-institucional
que a Associação de destacou. Houve grande ênfase na recuperação patrimonial e na área financeira, com a atualização da prestação de contas

e atenção especial com custos e controle. Nesses
aspectos, todos os diretores estão de parabéns.
Vejo muitos funcionários da AFBNDES aqui
presentes e lembro que quando assumimos havia
um clima interno muito ruim na entidade. Acho
que também avançamos nesse ponto.
Para essa próxima gestão, nós mantivemos a
base da diretoria anterior, com novos integrantes
que vieram para oxigenar a Associação, para dar
mais dinamismo, propiciando a continuidade desse trabalho em base cada vez melhor.
Diretor da AARH  O diretor do BNDES,
Ricardo Ramos, também fez o uso da palavra
durante a solenidade:
Minha presença na cerimônia de posse dos novos diretores
da Associação funciona como
uma marca simbólica. Em alguns momentos a AFBNDES
acabou por não cumprir a função de representar os funcionários de forma efetiva. E este trabalho não é fácil,
porque a relação com a direção do Banco é complicada, uma vez que há os constrangimentos naturais do setor público.
E eu vejo muito valor na equipe que está à frente da Associação. Nós conseguimos manter uma
relação muito profissional, de diálogo, em busca
do melhor  e, é claro, com algumas discordâncias.
Foi uma relação cordial, por um lado, e bem intensa, bem viva, por outro. Eu não participo da
vida da Associação, mas de fora percebo nitidamente esta reconstrução.
Em período recente também houve grande desgaste da direção do Banco, especialmente em função da questão do GEP, que atingiu todas as partes.
As pessoas não conseguiram lidar com o que não
era possível. Acho que as coisas acabaram se rearranjando e as relações no Banco foram reconstruídas.
Concordo que a situação mais crítica que vive-

mos nesses dois anos ocorreu com Thiago Mitidieri
as conduções coercitivas. Foi o meu durante o discurso
momento mais difícil como beneden- de posse
se. Com o tempo chegou-se à percepção de que houve excessos. E a
AFBNDES cumpriu papel muito importante de
representação dos empregados naquele episódio.
Considero o melhor momento na nossa relação
a Mesa FAPES, com seus resultados ainda iniciais,
num trabalho com todas as Associações do Sistema
BNDES. Mas ainda há muita coisa a melhorar.
A AF tem o papel fundamental de fomentar o debate interno, como ocorreu na última quinta-feira,
com o evento sobre o Planejamento Estratégico do
BNDES. Espero que a gente continue esse trabalho.
Por fim, desejo toda a sorte do mundo para
vocês. É muito fácil desconstruir. E consolidação
é uma boa palavra para os próximos anos.
Aposentados  O vice-presidente da APA,
Luiz Borges, também falou aos presentes:
Em primeiro lugar, quero parabenizar a Associação, a qual pertenço a décadas, pela recuperação da liderança que nós benedenses tanto precisamos naquilo que ainda são nossos desafios: a
Mesa FAPES e agora a Mesa sobre o Plano de
Assistência e Saúde. Nós estamos vivendo um momento em que o setor estatal está sendo questionado pesadamente e naquilo que são nossas conquistas históricas, e só a AFBNDES tem condições
de liderar este processo.
Em termos da APA, quero parabenizar a todos
pela união que nós temos tido para apoiar não só
os aposentados, mas também os pensionistas. Estou aqui também como presidente da UnidasPrev,
que é, digamos, uma APA das APAs, para parabenizar a administração da nossa mais nova
associada que é a AFBNDES.

Diretoria da AFBNDES (biênio 2018/2020)
Presidente: Thiago Mitidieri; 1º Vice-Presidente: Arthur Koblitz; 2º Vice-Presidente: William Saab; Financeiro: Fabio Pais; Patrimonial: Carlos Germano Amazonas; Administrativo: Antonio Ricardo Mesquita; Institucional 1: Fernando Newlands; Institucional 2: Celso Evaristo Silva; Jurídico 1: Felipe Miranda; Jurídico 2:
Rodrigo Tavares Borba; Jurídico 3: Juliana Noronha; Novos Negócios e Marketing: Eric Flores Coelho; Assistidos: Armando José Leal; Ouvidoria: Andre Nicolay; Assistência Social e Educação: Sônia Guedes; Cultural 1:
Márcio Verde; Cultural 2: Carlos Henrique de Lima; Social: Armando Luiz Guimarães: Esportes: Paulo Rebouças.
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Pauta de Reivindicações começa a ser elaborada no dia 9
Outros encontros para definição da
minuta de reivindicações serão realizados
em 12 e 16 de julho, no Ventura Oeste
Estão confirmadas para os
dias 9, 12 e 16 de julho, das
14h30 às 17h, nas salas 802 (9
e 12/7) e 804 (16/7) do Edifício
Ventura Oeste, as reuniões para
o recebimento de propostas à
Pauta de Reivindicações de 2018
no Sistema BNDES. Nessas
oportunidades os funcionários
poderão sugerir e defender propostas para serem negociadas
com a administração do Banco.
Depois que a minuta da Pau-

ta estiver fechada, as Associações de Funcionários darão publicidade ao texto, inclusive fazendo uma pesquisa com o corpo
funcional para identificar as cláusulas mais relevantes para formar
o eixo da campanha. Importante
destacar que em 2018 estaremos
renovando cláusulas de Acordos anteriores que foram conquistas ao longo dos anos.
A Assembleia Geral Extraordinária para a aprovação da

Em busca de alternativas
à austeridade econômica
O presidente da AFBNDES, Thiago Mitidieri, foi convidado a participar de audiência
pública nesta quinta-feira (5), em Brasília, pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa do Senado Federal. Thiago participará da mesa de debates sobre Alternativas
à austeridade econômica em defesa dos
Direitos Humanos e da Democracia.
Laura Carvalho, professora de economia
da USP, Rodrigo Orair, diretor da Instituição
Fiscal Independente do Senado, Marivaldo
Pereira, ex-secretário executivo do Ministério
da Justiça, Fabíola Vieira e Andrea de Paiva,
pesquisadoras do Ipea, também estão entre os
convidados que irão participar dos debates.
É preciso problematizar, sobretudo em ano
eleitoral, a ideia de que só existe um único caminho para a resolução da grave crise brasileira. Depois de mais de três anos de implementação das políticas de austeridade econômica,
o que se viu foi um recuo do PIB ao nível de
2010 e o agravamento das tensões sociais. Tudo isso em meio à deslegitimação das instituições, das políticas públicas e dos políticos,
destaca Bráulio Cerqueira, secretário executivo
do Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, que
propôs a audiência.

Pauta e a definição da Comissão
de Negociação deverá ser realizada até o final de julho.
Bancários  A segunda rodada de negociação dos bancários com a Fenaban está marcada para 12 de julho. O Comando
Nacional da categoria achou
frustrante a rodada do último
dia 28 de junho, por não ter sido
assinado um pré-acordo com a
garantia de diversos direitos dos
trabalhadores. A atual Convenção Coletiva e os direitos nela
previstos têm validade até 31
de agosto, já que a data-base
dos bancários é 1º de setembro.
A ultratividade é uma prioridade para a categoria, principal-

mente diante da vigência de legislação trabalhista que autoriza
a retirada de direitos. A lei
13.467, de novembro de 2017,
foi gestada pelos empresários,
dentre eles os bancos, sustentam
os dirigentes da Contraf-CUT.
Essa primeira rodada de
negociação só confirmou a importância da mobilização dos
bancários na defesa da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
e da mesa única de negociação,
avalia Juvandia Moreira, coordenadora do Comando Nacional dos Bancários.
BB  A negociação específica do Banco do Brasil também foi iniciada na semana pas-

sada. Os representantes dos trabalhadores fizeram boa avaliação da primeira rodada: Foi
importante a disposição do banco de estabelecer um diálogo
propositivo para chegarmos a
um acordo que atenda às reivindicações dos funcionários. Nosso acordo coletivo contempla
dezenas de direitos e conquistas
de diversas campanhas salariais,
incluindo temas de isonomia
que precisam ser preservados.
Segundo a Comissão dos Empregados, os representantes do BB
mostraram-se dispostos a assinar
o pré-acordo para manter a ultratividade da CCT (Convenção
Coletiva de Trabalho).

Debate sobre o Planejamento Estratégico
do Banco: o primeiro de muitos?

U

m dado positivo do debate realizado no dia 28
de junho, no Auditório do Edifício Ventura Oeste, sobre o Planejamento Estratégico do BNDES, foi a proposta, aceita pelo diretor Ricardo Ramos,
de promoção de outras atividades para discutir pontos
específicos da atuação do Banco e do próprio plano. Eu
acho essa ideia extremamente importante. A provocação
está aceita. A Associação pode ter um papel muito relevante nesse processo. Eu quero que vocês proponham
uma agenda e me encaminhem, disse o diretor.
De acordo com Ricardo Ramos, a ideia do evento do
dia 28, que teve transmissão ao vivo para as estações de
trabalho, mas não foi gravado, foi a de abrir o planejamento estratégico para os funcionários com mais
clareza, investindo na representatividade da Associação. Segundo o diretor, o planejamento está no meio do
caminho, em fase de execução, e ainda está aberto a influências. O BNDES é uma empresa em movimento. Se
o empregado ainda não está percebendo isto, deve ficar
atento ao que está acontecendo. É importante que as pessoas entendam que estamos reestruturando processos,
em busca de uma instituição mais ágil, focada no cliente, atendendo às novas demandas da sociedade.
Agenda cooperativa  O vice-presidente da AFBNDES, Arthur Koblitz, saudou a iniciativa do debate:
A ideia partiu da diretoria e nós aceitamos na hora  e

agora já está incorporada à nossa agenda. Para Arthur,
o Banco precisa desse engajamento, dessa participação,
desse canal fora da hierarquia: Nós somos os maiores
interessados com o longo prazo, com o funcionamento
sadio de nossa organização, e a estrutura hierárquica às
vezes coloca alguns filtros na possibilidade que você
tem de apresentar preocupações, de discutir algumas
questões. É muito importante que a gente esteja caminhando nesse sentido. Concordar com questões de procedimento às vezes é mais importante que concordar
com temas substantivos. Para o vice-presidente, a AF e
a direção do Banco podem ter uma agenda cooperativa
ampla: Nós não podemos achar  por conta, por exemplo,
das negociações salariais, que nos levam a estar em lados
diferentes  que nossa abordagem precisa ser conflitiva.
O presidente da AFBNDES, Thiago Mitidieri, agradeceu ao diretor Ricardo Ramos por ter proposto o debate:
Vivemos momentos conturbados no Banco e no país.
São muitos os questionamentos sobre a própria existência
do BNDES. Portanto, discutir o que o Banco faz e qual é
o nosso papel como empregado dessa instituição tende a
trazer como resultado uma organização melhor, mais
rica. Para Thiago, submeter o planejamento estratégico
a um debate franco e aberto tende a aperfeiçoar a própria
atuação do Banco e, consequentemente, a maneira como
o órgão é visto pela sociedade.

5

www.afbndes.org.br
u Serviços

EVENTOS

A amável criação de Ana Storino

O trabalho delicado da jovem artista pode ser visto até o dia 27 de julho,
das 13 às 17h, na 34ª Expoarte, na Sociedade Brasileira de Belas Artes

A

paulo rodrigues

Exposição de Arpensar o que mais eu poderia
tes Plásticas da AFfazer. Na sequência produzi
BNDES, Expoarte,
casas, algumas bonecas mais
em sua trigésima quarta edidetalhadas e por aí foi. Ainda
ção, tem tradição em descofaço pesquisas sobre como
brir e estimular a produção
mais posso lidar com o
de novos talentos no cenário
material.
cultural das Associações. Na
Ainda uma menina no
mostra deste ano o trabalho
mundo das artes, Ana Storida jovem artista Ana Storino,
no já participou do 1º e 2º
filha do associado Waldir
Salão de Arte ContemporâFilho, se destacou pela sutilinea de Ponta Grossa, com
za das aquarelas que ilustram
uma gravura no primeiro e
figuras femininas em moviuma série de fotos de esculmento e pela técnica de doturas de fita crepe no segunbradura com fita crepe que A carioca radicada em Curitiba expôs em várias coletivas do. Apresentou também tradesenvolveu para criar esculbalhos na exposição coletiva
turas inspiradas na tradição japonesa.
gravura, pintura e pôde produzir e testar O conto da ilha desconhecida, na qual
A carioca de 26 anos radicada em Cu- diversas técnicas. Dentre os diversos expe- todas as obras eram inspiradas no conto
ritiba teve os desenhos e objetos construí- rimentos, acabou se aproximando das de José Saramago; em Um lugar dentro
dos com papel como companheiros da práticas de gravura, intervenções e perfor- do outro, na galeria Farol, com a interinfância. Ana usava uma câmera de vídeo mances: Minhas técnicas de preferên- venção Monóculos; e também na expopara brincar com as suas criações. A ar- cia são a aquarela e a fita crepe, material sição Sobre o óbvio, com o trabalho e
tista sempre escutou que deveria traba- das esculturas. Algo que permeia bastante performance Senbazuru.
lhar com artes e nunca deu ouvidos. O minhas produções é o conceito da efemeAté o dia 27 de julho, das 13 às 17h,
despertar para a profissão só aconteceu ridade, da fluidez, então essas são duas é possível conferir os trabalhos de Ana
quando ingressou na faculdade de Design técnicas que me permitem explorar bas- Storino na 34ª Expoarte da AFBNDES,
Gráfico da PUC-PR, que frequentou du- tante isso, contou Ana.
na Sociedade Brasileira de Belas Artes
O processo com fita crepe foi desen- (Rua do Lavradio 84, Centro). O melhor
rante três períodos antes de trocar o curso pelo bacharelado de Escultura na Es- volvido pela artista por acaso: Eu estava caminho para quem deseja conhecer mais
cola de Música e Belas Artes do Paraná, passando o tempo mexendo com a fita e sobre a artista e adquirir uma obra é o
quando percebi que tinha feito um canu- site www.anastorino.com. Além de alguque concluiu em 2016.
Durante a graduação de Escultura, a dinho, fiz mais alguns e montei um mas obras prontas, Ana trabalha com enartista participou de aulas de desenho, boneco palito. A partir dali comecei a comendas exclusivas.
u NÃO

PERCA

Exposição resgata memória econômico-financeira do Brasil
reprodução

P

ouco conhecido dos cariocas, o Museu da Fazenda
Federal abriga a exposição Do
Erário Régio ao Ministério da
Fazenda, que acompanha a trajetória econômico-financeira
do Brasil. Após obra que durou
quatro anos, o espaço foi revitalizado e transformado em um
ambiente mais dinâmico e moderno, reiterando seu papel social
como produtor de conhecimento.
O Museu abriga documentos
raros como o 1º Empréstimo
Externo de 1824 realizado com
banqueiros ingleses, no valor de
£ 3.000.000, que fez com que o
Brasil fosse reconhecido na Europa como Nação Independente; a 1ª edição impressa do Alvará de 28 de janeiro de 1808, o
qual abre os portos às Nações

Reformado,
o museu
funciona no
prédio do
Ministério
da Fazenda
amigas; o Bilhete da Casa da Administração Geral Diamantes de
Tejuco  Minas Gerais, de 1771;
e o Livro de registros de bilhetes
passados para pagamento dos
escravos, alugados à Real Extração dos Diamantes  Minas
Gerais, 1791.

O Museu da Fazenda Federal
fica na Av. Presidente Antônio
Carlos 375, 10º andar, Centro.
A Entrada é franca. Visitas guiadas podem ser agendadas pelos
telefones 3805-2003 e 38052004 ou pelo e-mail museu.rj.
samf@fazenda.gov.br.

Beatriz Rabello com seu Bloco
de Amor no Quintas  O Quintas no BNDES de hoje (5), às
19h, traz a estreia solo de Beatriz
Rabello, filha do cantor e compositor Paulinho da Viola, com o
show do CD Bloco do Amor.
Inspirado no amor e no Carnaval,
o trabalho da artista é marcado
pelo samba e choro, ritmos que
cresceu ouvindo. Senhas gratuitas serão distribuídas às 18h na
recepção do Espaço BNDES (Av.
República do Chile 100, Centro).

Festa para os
Pais na Pousada
Itaipava
As reservas para o Dia dos
Pais na Pousada Clube Itaipava
estarão abertas no dia 11 de julho, quarta-feira, às 10h30, no
Atendimento da AF. O final de
semana que marca a comemoração, 11 e 12 de agosto, será festejado com música, festival de
massas e a cortesia de uma garrafa de vinho no sábado à noite
e almoço com cardápio especial
no domingo. Os pais associados
não pagarão estadia, desde que
estejam acompanhados por outro
hóspede pagante, sócio ou não.

Feriadão da
Independência
Estarão abertas, de 9 a 18 de
julho, no Atendimento da AF, as
inscrições para o feriado da Independência (7 a 9 de setembro),
na Pousada Clube Itaipava. O
sorteio será realizado em 20 de
julho, com divulgação no quadro de aviso em 23/7. A 1ª chamada será feita de 30 de julho a
1º de agosto.

Empório Paladar
no Atendimento
De 9 a 13 de julho, a Empório
Paladar e Aroma estará no Atendimento da AFBNDES (sobreloja/mezanino) comercializando vinhos portugueses, pastinhas, geleias, azeites aromatizados e cachaças.

Assembleia do
Consórcio
A 55ª assembleia do Consórcio AFBNDES acontecerá em
17 de julho, às 12h, no Atendimento da AF. O vencimento das
mensalidades acontecerá no dia
10 do mesmo mês.
Atendimento AFBNDES 
Edserj: Av. República do Chile
100, sobreloja/mezanino, de
2ª a 6ª, das 10 às 17h. Tel.
2532-0163.
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Psicóloga oferece
desconto para
sócios da AF

Aniversário da Associação será
comemorado com grande Arraiá

Os 64 anos da AF serão festejados no sábado 14 de julho, das 17 às 24h,
no Clube da Barra, com direito a bolo e diversão para toda a família
fotos de paulo rodrigues

 CORRIDAS

Grupo estreia
camiseta neste
domingo

O Trio Cansanção, em 16 de junho, animou os diretores Armandinho e Sônia Guedes

O

s amantes das tradicionais festas caipiras podem marcar o dia 14
de julho, sábado, na agenda. O
Clube da Barra (Av. Ayrton
Senna 550, Barra da Tijuca) está preparando um grande Arraiá
para comemorar os 64 anos da
AFBNDES com direito a bolo
temático para os parabéns. O
evento acontecerá de 17 às 24h
e a entrada é franca para sócios
e convidados. Confira a programação e convoque os amigos
para cair na diversão.
Comilança  As barracas de
comidinhas típicas  cachorroquente, churrasquinho, caldos,
milho e doces , dividem o espaço com os quitutes de boteco
que fizeram sucesso na festança

do dia 16 de junho: batata frita
gratinada, bolinho de feijoada,
linguiça de capote, pastéis de
diversos sabores e muito mais.
Quadrilha profissional 
Atração da noite, a quadrilha
Geração Realce, apresentará o
enredo Nos trilhos da literatura. Composta por 60 brincantes, o show da premiada quadrilha tem como marca registrada
a coreografia bem marcada e as
fantasias ricas em detalhes.
Recreação  Os animadores
da Turma do Salsicha, bastante
conhecidos pelos frequentadores dos eventos da AFBNDES
pela irreverência e criatividade,
irão comandar brincadeiras temáticas e prometem puxar uma
grande e animada quadrilha

improvisada.
Trio Cansanção  E para
dançar até não poder mais o
show do Trio Cansanção com
muito xote, baião e xaxado. Autêntico trio forrozeiro com vasto repertório, os músicos do
Cansanção garantem arrasta-pé
de primeira.
Barraquinhas de jogos 
Pescaria, boca do palhaço, bola
da lata e argola são as brincadeiras que irão entreter os pequeninos. Todos ganharão prendas e
estalinhos de brinde.
Conforto e segurança  A
festa acontecerá nos salões do
Clube da Barra e o estacionamento interno da unidade de lazer estará liberado para a maior
segurança e comodidade.

O Grupo de Corridas da AFBNDES participará neste domingo, 8 de julho, no Aterro do
Flamengo (Monumentos aos
Pracinhas), da Prova do Inverno
do Circuito das Estações. Na
ocasião teremos a estreia da
nova camisa do grupo, que já
está à venda no Atendimento
da Associação, por R$ 35,00,
com edição limitada.
Vencedor do concurso Sensação de Correr, o associado
Eduardo Diniz, criador da frase
que ilustra as costas da camisa
 Partiu! A gente se encontra
na linha de chegada , está
entre os trinta e dois inscritos
na prova.
Largada e retirada dos kits
 A partir das 7h30, haverá a
largada do percurso de 5 km; e
a partir das 8h, o início dos percursos de 10 e 16 km. Durante
a prova, nossos corredores contarão com o apoio da Runners
Rio, parceira da AFBNDES.
Os kits serão entregues no dia
da corrida a partir das 6h50.
bbecker

Férias em grande
estilo com a
Colônia da Gecrear
A Colônia de Férias promovida pela Gecrear no Clube da
Barra acontecerá de 16 a 27 de
julho, das 8 às 19h, com diversas opções de turnos (manhã,
tarde, tarde estendida, integral
e integral estendido). A atividade é ótima opção de entretenimento para a garotada entre 3 a
14 anos no período de férias
escolares.
Os associados da AFBNDES têm desconto de 10%
na inscrição, que poderá ser
parcelada em duas vezes sem
juros. Mais informações no
VÍNCULO On Line.

Clube sediará Torneio Real Madrid
Estão abertas as inscrições
para o Torneio de Futebol da
Fundação Real Madrid no Rio
de Janeiro. O evento, que será
realizado de 23 a 28 de julho
no Clube da Barra, contará
com a presença dos treinadores
espanhóis Juan Jose Vallina,
Javier Torres Garcia e Jesús
Palencia, que serão os responsáveis por comandar as atividades e por passar a metodologia
de treinamento do Real Madrid
aos participantes.
Além dos técnicos madridistas, o ex-atacante do
Flamengo e do Real Madrid
Sávio Bortolini também estará
presente no torneio, junto com

outros ex-jogadores. Todos os
participantes receberão o exclusivo Welcome Sport Kit com
camisa, short, meião, boné,
squeeze, pôster e certificado de
participação oficial do Real
Madrid. Ainda haverá
premiação para os times campeões no dia 28 de julho.
As inscrições estão abertas
no site www.frmclinicsbrasil.
com. O valor é de R$ 1.300,00
por participante. Sócios da AFBNDES têm 10% de desconto.
Os interessados devem procurar o Atendimento da Associação, que disponibilizará até
trinta cupons individuais de
desconto.

O diretor Eric Flores
entrega a camiseta a
Eduardo Diniz

A psicóloga Maria Berenice
Ferro oferece, aos associados da
AFBNDES, desconto de 10%
nas consultas. Com mais de 30
anos de experiência, Berenice
atua na psicoterapia de base psicanalítica com adulto, família e
casal. Já trabalhou no Hospital
Pedro Ernesto, Instituto Estadual
de Diabetes e Endocrinologia,
Hospital Pinel e Cardio Barra
Clínicas. A psicóloga atende na
Rua Senador Dantas 75, sala
1613, Centro. Tel. 98206-5558,
e-mail berenicepsi@gmail.com.
Aliança Francesa  Desconto de 25% sobre os valores
das mensalidades dos cursos
regulares e intensivos nas onze
unidades espalhadas pelo Rio
de Janeiro. Para garantir o desconto os sócios da AF devem
apresentar a carteirinha social
no ato da matrícula. Para conhecer mais informações sobre
os cursos e unidades da Aliança Francesa, acesse o site:
www.rioaliancafrancesa.com.br.
u Classificados

Botafogo  Vendo apto, 2qtos (1
suite), perto metrô e shopping, 2vagas garagem, armários embutidos qto
e cozinha. Aceito Proposta. Urbano
(99363-0901).
Tijuca  Vendo apto, próx Metrô Uruguai, parqueamento, 3qtos, dependências, elétrica e hidráulica nova.
R$500mil. Condomínio, R$500,00.
Ubiraci (99222-1820).
Centro  Vendo sala, 76m², andar
alto, frente, 2 banheiros, vaga escritura. Av. 13 Maio 33. R$180mil. Carlos
(99974-0900).
Toyota  Toyota Corolla, GLI, 1.8
Flex, automático, 2013/2013, preto,
estado novo, único dono, 38.500km.
R$ 52.600,00. Luiz (99496-5466).
Copacabana  Vendo apto, 3 qtos,
armários, vaga na escritura, excelente localização, próx metrô Arcoverde.
Aceito Fapes e carta da CEF. Júlio
(99364-7537).
Copacabana  Vendo apto, 138m²,
3qtos (1suíte), vaga, sala, cozinha planejada, dependências, metrô General
Osório. Rua Bulhões de Carvalho. R$
1.860.000,00. Jorge (97548-9931).
Botafogo  Vendo apto, 2 qtos, 1 suíte, 94m², dependência, indevassável,
frente Rio Sul, área de lazer completa, quadra squash, port 24h, vaga escritura. R$1milhão. Luiz (99151-9972).
Humaitá  Vendo apto, silencioso,
92m², varandão, 2 qtos com armários (1suíte) +dependência revertida, vaga, playground, piscina. Rua Humaitá. Íris (99611-1976).
Icaraí  Alugo apto, quarto e sala, amplo e arejado, vaga de garagem fixa,
piscina, sauna e salão de festas. Rua
Tavares de Machado. R$ 1.550,00 +
taxas. Renato (99384-5418).

