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prevenção de acidentes
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EDITORIAL

Ainda sobre a conversa com Levy:
Diretores da Casa e Autogestão do FAMS

N

a segunda-feira, 4 de fevereiro, a Diretoria
da AFBNDES enviou carta ao presidente
Joaquim Levy manifestando o entendimento
de que seria muito desejável que não se interrompesse
a tradição de compor a Diretoria do BNDES com
pelo menos dois diretores da Casa. Entendemos que
essa é a posição de uma ampla maioria dos empregados do Banco. As razões são suficientemente óbvias.
Mas podemos sucintamente explorá-las questionando a eventual opção por violá-la. Seria isso compatível com o reconhecimento da excelência técnica e
com o histórico de integridade demonstrado pelo
BNDES? Seria adequado, dada a atual conjuntura,
em termos de imagem do Banco? Note-se que estamos pondo em questão uma convenção comum em
várias empresas públicas e que no BNDES prevaleceu
sob todas as orientações políticas que conduziram o
país durante a Nova República e mesmo durante o
período ditatorial.
Na carta ao presidente pedimos nova reunião para
discutir especificamente o tema. Ainda há tempo 
pois, como todos sabem, faltam ser escolhidos dois nomes na nova Diretoria, caso esta mantenha a atual
estrutura de seis diretores mais o presidente.
Um segundo ponto que não abordamos no último
Editorial (VÍNCULO 1331, de 31/01/2019) tem relação com a autogestão do nosso plano de saúde. Explicamos o tema rapidamente ao presidente e vale
registrar o fato publicamente. Seguindo a bem-sucedida experiência da Mesa FAPES, as Associações
do Sistema BNDES, a Diretoria de RH e a direção da
FAPES criaram uma Mesa FAMS para debater o futuro do nosso plano de saúde. Apesar das reuniões da
Mesa FAMS, até agora, terem sido por demasiado
esparsas, estabeleceu-se uma unanimidade entre os
que dela participam: é fundamental manter a autogestão do FAMS. Todos os representantes envolvidos estão convencidos de que a opção por terceirizar
o plano deve ser rejeitada. A Diretoria da FAPES se
posicionou sobre o tema de forma inequívoca, inclusive em artigo publicado aqui no VÍNCULO (edição
1308, de 02/08/2018). A diretoria e a superintendência de AARH do Banco se posicionaram da mesma forma na Mesa FAMS.
Também há amplo consenso na Mesa FAMS de
que as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 23
da CGPAR  caso sejam mantidas, já que estão em

andamento ações legais e parlamentares contra sua
manutenção , impõem ajustes ao FAMS (a exigência
de paridade entre BNDES e empregados no custeio
do plano, número mínimo de vidas cobertas, entre
outros), mas não colocam em xeque a viabilidade do
modelo de autogestão vigente.
Por fim, consideramos essencial que sejam retomadas, o quanto antes, as reuniões da Mesa FAMS  e
fazemos esse apelo à AARH. A Mesa deveria, na
próxima reunião, aprovar um documento formalizando entendimento em defesa da autogestão do FAMS.
A Mesa, no nosso entender, é fundamental também
como fórum para debater e negociar as medidas que
a atual Diretoria da FAPES vem implementando em
nome de aumentar a eficiência do FAMS. Acreditamos, contudo, que também há espaço para discutir
quais são as prioridades dos ajustes, que medidas compensatórias poderiam ser adotadas para reduzir o peso de eventuais adaptações para determinados segmentos e ainda para entender, debater com a Casa e ajudar a comunicar para o conjunto dos beneficiários
do plano as razões dos ajustes específicos que serão
realizados. Isso poderia atenuar o desgaste que um
processo dessa natureza inevitavelmente gera, intensificado particularmente na atual era das redes sociais.

Baile infantil précarnavalesco
A folia da garotada está
garantida para o sábado 23 de
fevereiro, das 11 às 16h, no
Clube da Barra. Haverá
recreação para animar o baile
infantil. Página 3

Futebol prorroga
inscrições
Foram prorrogadas, até 14
de fevereiro, no Atendimento
e no Clube da Barra, as
inscrições para campeonato
de futebol. Página 4

Inscrições para
Prova do Outono
Já estão abertas as
inscrições para a Prova do
Outono do Circuito das
Estações, marcada para 31 de
março, no Aterro do
Flamengo. Página 4
wsantos

Resolução
CGPAR 25
em discussão

Luiz Borges, presidente da UnidasPrev, comandou quartafeira, na sede da entidade, encontro que discutiu os efeitos da
Resolução CGPAR 25 sobre os fundos de pensão das empresas
estatais fe-derais. Como estudo de caso, a reestruturação do
Plano Básico de Benefícios (PBB) gerido pela FAPES.
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u NOTA

Em defesa da
BNDESPAR
Nota da AFBNDES criticando os planos do governo de acabar com a BNDESPAR teve boa
repercussão na mídia na semana
passada (Agência Reuters, Folha de S.Paulo, UOL, Terra,
EXTRA). A manifestação veio
após o secretário de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia, Salim
Mattar, ter dito, no dia 29 de janeiro, que o governo Jair Bolsonaro quer fechar a BNDESPAR
após vender todas as fatias que
detém em companhias. Segundo Mattar, tais participações
valeriam 110 bilhões de reais.
Quando declara que Não
há razão para o governo ter
uma carteira de ações de empresas, o secretário não polemiza
apenas com 40 anos de atuação
da BNDESPAR, ele confronta
também a estratégia adotada pelas principais instituições de desenvolvimento multilaterais,
como o Banco de Desenvolvimento da Ásia, o Banco Interamericano de Desenvolvimento,
o Banco Mundial, assim como
outras importantes agências de
desenvolvimento nacionais.
Em sua nota a AFBNDES
destaca a missão pública da BNDESPAR de fomentar o mercado de renda variável brasileiro:
Dada a importância de sua carteira e sua ótica de longo prazo,
constitui-se em instrumento de
fomento do próprio mercado de
capital, numa economia que
carrega uma característica anômala: os instrumentos de renda
fixa (mais seguros) apresentam
no longo prazo rentabilidade
superior aos de renda variável
(mais arriscados). Anomalia
causada, sem dúvida, por décadas de taxas de juros altíssimas.
O BNDES é um instrumento do povo brasileiro para promover o desenvolvimento do
País. Ao destruir progressivamente o Banco, estão enterrando o sonho nacional de vivermos numa sociedade moderna
e mais justa. Não há justiça social duradoura sem que o País
avance no desenvolvimento de
sua estrutura produtiva, seja pela modernização da infraestrutura, seja pela introdução e difusão de setores de alta produtividade. Essa é a missão principal do BNDES e, por consequência, da BNDESPAR.
Confira, no VÍNCULO On
Line, a íntegra da nota da AF.

OPINIÃO

Brumadinho não teve a
sorte do Edserj
Infelizmente, os funcionários da Vale em Brumadinho foram vitimados porque a empresa, ao
epois da porta arrombada, coloca-se a contrário do Edserj, aceitou o risco de que um grantranca. Agora chegou-se à conclusão de de número de empregados pudesse estar em um
que o restaurante da Vale não deveria refeitório, em rota de perigo, passível de ser atinestar localizado no caminho da torrente de lama gido pela possível enxurrada decorrente do romque seria liberada caso a barragem rompesse.
pimento da barragem de rejeitos.
No Edserj havia e há uma CIPA  Comissão
No Edserj de hoje, este risco de natureza simiInterna de Prevenção de Acidentes, na qual pon- lar foi eliminado já há muitos anos, seguido de outificaram ilustres benedenses, como Hugo e José tra medida importante, a desativação de dois elevaJorge, além de muitos outros que se dedicaram a dores privativos para instalação de uma outra escada
melhorar a qualidade de vida do corpo funcional, de incêndio. Assim, quando muitos edifícios sequer
e prevenir acidentes.
têm uma escada de incêndio, nós temos duas!
Entre outras medidas preconizadas pela CIPA,
Lamentamos profundamente o acontecido em
o restaurante, que ocupava todo o último andar Brumadinho, sendo que a tragédia nos toca mais
do Edserj, foi desativado, como mede perto haja vista a Vale ser uma das
dida protetora em caso de incêndio.
e tradicionais mutuárias do
Nosso edifício grandes
Aliás, diga-se de passagem que nosBanco. Tantas vezes equipes de anáso edifício é um dos mais seguros do é um dos mais
lise e acompanhamento estiveram
Rio de Janeiro, isto dito pelo próprio seguros do Rio nas regiões de mineração, inclusive
Corpo de Bombeiros, dispondo de de Janeiro,
Brumadinho, sem saber o risco que
uma bem treinada Brigada de Incênpoderiam estar correndo.
isto dito pelo
dio e uma série de equipamentos e
A CIPA sempre trabalhou em
próprio Corpo
sistemas de proteção.
parceria com o Condomínio do EdEntretanto, embora presumida- de Bombeiros serj, mantendo ainda contatos com
mente baixo, não se poderia afastar
o Corpo de Bombeiros  CBMERJ,
totalmente o risco de incêndio, que
inclusive realizando um grande
caso ocorresse em horário de almoço, encontraria exercício de escape simulado com a participação
uma possível presença de grande número de fun- de viaturas e pessoal dos bombeiros, um evento
cionários que poderiam ficar isolados no restau- que mobiliza todo o corpo funcional. Houve tamrante, ainda que situado no último andar, de fácil bém diversos treinamentos em quartéis dos bomacesso ao heliponto.
beiros, para o pessoal do Condomínio e da CIPA.
Infelizmente, esta combinação perversa de aciAssim sendo, é com admiração que assistidente, horário e concentração de pessoas, acabou mos às operações de resgate sendo conduzidas
acontecendo em Brumadinho. Algo similar às comu- em Brumadinho, sob condições adversas, quannidades, nesse caso por falta de opção, que acabam do recordamos daqueles momentos em que
se instalando em zonas de perigo, até que um dia pudemos conhecer de perto os bombeiros, que
cai uma chuva mais forte e a tragédia acontece. diariamente multiplicam a máxima do Talmud
Graças ao Eterno, até hoje nunca aconteceu (Lei Religiosa): ... quem salva uma vida... salum incêndio de maior monta no Edserj. Consta va toda Humanidade.
ter havido uma impressora que pegou fogo por ter
sido deixada ligada, caso rapidamente resolvido (*) Engenheiro aposentado do BNDES; membro da
pelos sprinklers e a Brigada de Incêndio.
CIPA em várias oportunidades.

ISRAEL BLAJBERG (*)
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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
Institucional 1  Fernando Newlands
Institucional 2  Celso Evaristo Silva
Jurídico 1  Felipe Miranda
Jurídico 2  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.

Conselho Deliberativo
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Meirelles, Carlos Leonardo Delgado,
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Antonio Saraiva da Rocha e Luiz
Ferreira Xavier Borges

Ouvidoria
André Nicolay
E-mail: ouvidoria@afbndes.org.br

Sede Administrativa
Av. Chile 100, sobreloja-mezanino,
Centro, Rio de Janeiro, RJ, Caixa Postal
50012, CEP 20050-971. Tels. 25320163, 2532-0450 e 2532-0176.

Clube da Barra
Av. Ayrton Senna 550, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro, RJ, CE 22793-000, Tels.
3325-3092, 3325-7559, 99448-0531 e
99252-1478.

Pousada Clube Itaipava
Estrada Itaipava-Teresópolis 5001,
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RJ, CEP 25745-001, Tel. 24 22222579, Fax 24 2222-4987.
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Todas as quintas
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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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NÃO PERCA
bárbara becker

Próximos
feriadões na
Pousada Itaipava
Carnaval  A 3ª chamada de
reservas para o Carnaval (2 a 6 de
março) na Pousada Itaipava acontecerá até o dia 8 de fevereiro.
Páscoa e São Jorge na Pousada  O período de inscrições
para o feriado de São Jorge e da
Páscoa (19 a 23 de abril), na Pousada Clube Itaipava, será de 13
a 22 de fevereiro, no Atendimento da AF.

Novo grupo do
Consórcio
AFBNDES
O baile carnavalesco do Clube da Barra realizado em fevereiro de 2017 teve grande participação infantil

Baile Pré-carnavalesco
agita Clube no dia 23

Folia na unidade de lazer terá recreação, concurso de
dança, desfile de fantasia e chuva de confete e serpentina.
A entrada será franca para sócios e convidados

A

cidade já está no clima da folia e o Clube da Barra não ficará de fora da animação. No dia 23 de fevereiro, sábado, das
11 às 16h, a AFBNDES promoverá na unidade
de lazer animado baile infantil pré-carnavalesco,
com entrada franca para sócios e convidados.
O evento terá a recreação divertida da Animação Diferenciada  conhecida por interpretar diversos personagens e interagir com pais e filhos
durante a festa , oficina de máscaras de carnaval, desfile de fantasias, tatuagem mania, concurso
de dança e distribuição de confete e serpentina. A

cama elástica do Clube da Barra também estará
disponível para saltos e piruetas.
A festa dos pequenos foliões será embalada pela Banda Pérola, que animou os foliões no baile
pré-carnavalesco do ano passado. No repertório,
as clássicas marchinhas de carnaval, sambas-enredo e os maiores sucessos do momento que prometem não deixa ninguém parado.
Pousada também terá carnaval  Na terçafeira de carnaval, a Pousada Clube Itaipava também
terá festa para os pequenos hóspedes com música,
recreação e distribuição de confete e serpentina.

CCBB recebe Dreamworks animation: a exposição
divulgação

Está em cartaz no Ceninspiração e os primeiros
tro Cultural do Banco do
rabiscos até o produto
Brasil a mostra Dreamfinal. São 400 itens de
works animation: a exacervo  desenhos, storyposição, com desenhos
boards, máscaras, manunca vistos pelo público
pas, fotografias, pôsteque refletem os conceitos
res, pinturas e artes origiiniciais dos mais famosos
nais  dos filmes Formifilmes do estúdio, além
guinhaZ (1998), Shrek
de modelos e obras de
(2001), Madagascar
arte originais, entrevistas
(2005), Kung Fu Panda
e displays interativos das Dragão Fúria da Noite, no hall do CCBB (2008), Como Treinar
animações clássicas da
Seu Dragão (2010),
DreamWorks.
Trolls (2016), entre outras produções do estúdio.
A exposição, resultado da parceria entre o
Serviço  O CCBB fica na Rua Primeiro de
estúdio norte-americano DreamWorks Anima- Março 66, Centro. O funcionamento é de quartion e o museu Australian Centre for the Moving ta a segunda-feira, das 9 às 21h. A exposição fica
Image, revela todo o processo criativo desde a em cartaz até 15 de abril. A entrada é franca.

Agenda do précarnaval nas
ruas do Rio
8 de fevereiro (sextafeira)  Badalo de Santa
Teresa, às 19h, Largo das
Neves, Santa Teresa.
9 de fevereiro (sábado)
 Chame Gente, às 8h, na
Av. Prefeito Mendes de
Moraes (esquina com Rua
Herbert Moses), São
Conrado, 8h; Ensaio do
Larga a Onça, Alfredo, às
15h, na Praça São Salvador,
Laranjeiras; Ensaio da
Banda de Ipanema, às 15h,
Praça General Osório,
Ipanema; Seu Kuka e Eu
do Grajaú, às 15h, na Praça
Professor Francisco Daurea,
Grajaú; É Pequeno mas
não amolece, às 15h, Praça
Professor Henrique
Niremberg, Recreio.
10 de fevereiro (domingo)  Ensaio do Saymos do
Egyto, às 17h, no Arco do
Teles, Centro; Só Caminha,
às 12h, Largo dos Leões,
Botafogo; Banda do Jiló,
às 14h, na Rua Pinto de
Figueiredo 26, Tijuca; Unidos do Rego Barros, às
16h, na Rua Rego Barros
72, Centro; Bloco das
Divas, às 15h, Av. Lúcio
Costa 17.194, Recreio.

Restam poucas vagas para o
novo grupo de automóveis, com
duração de 60 meses. Os bens
de referência são: Fiat Mobi
Like 1.0 2019 (carta de crédito
de R$ 42.440,; mensalidade de
R$ 780); Fiat Gran Siena 1.4
2019 (carta de crédito de R$
56.990; mensalidade de R$
1.044); e Prisma LT 1.4 2019
(carta de crédito de R$ 64.690;
mensalidade de R$ 1.185).

Horário especial
para o verão no
Clube da Barra
Até o dia 17 de fevereiro,
último dia do horário de verão,
o Clube da Barra estará funcionando das 9 às 18h.

Carteirinha social
no Atendimento ou
no Clube da Barra
O associado que ainda não
tirou a carteira social da AF pode solicitar a emissão do documento no Atendimento do Edserj ou no Clube da Barra. Além
de facilitar o acesso às unidades
recreativas, o documento permite a utilização de outros serviços da AFBNDES.
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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u Convênios

Fisioterapia
especializada
com desconto
para sócios da
AFBNDES
A Clínica Oncoperineo
Fisioterapia oferece para os
associados o desconto de 15%
nos serviços descritos abaixo:
Fisioterapia Oncológica  tem como objetivo preservar, manter ou recuperar
a integridade cinético-funcional de órgãos e sistemas,
assim como prevenir os distúrbios causados pelo tratamento oncológico.
Fisioterapia Desportiva
 visa o tratamento e a prevenção de lesões para atletas
profissionais e amadores.
Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica  atua
no tratamento e na prevenção
de desordens osteomusculoligamentares.
RPG  baseia-se em trabalho corporal, que corrige
desequilíbrios posturais responsáveis por patologias ortopédicas, geriátricas, reumatológicas e respiratórias.
Fisioterapia Uroginecológica e Pélvica  indicada
no tratamento das incontinências urinária e fecal, nas disfunções sexuais femininas e
no pré e pós cirúrgico vaginal.
Fisioterapia Dermatofuncional no pós-operatório
de cirurgias plásticas e estéticas  proporciona recuperação com menos intercorrências, ou seja, maior controle
da dor, entre outros benefícios.
A Oncoperineo está localizada na Rua Santa Clara
50, grupo 521, Copacabana,
dentro das instalações das
Clínicas Dorot. Contato pelos telefones 2186-8046,
98079-2674, 99698-0863 e
97921-3879. Site: www.
clinicasdorot.com.br.

u Lazer

ESPORTES

Prorrogadas as inscrições
para novo campeonato de
futebol soçaite

Definição das equipes será feira por meio de sorteio, o
chamado mão no saco. Taxa de inscrição é de R$ 180,00
por jogador, podendo ser dividida em quatro vezes
paulo rodrigues

No 2º
semestre de
2018 foi
disputada a
Copa União
no Clube da
Barra,
vencida pelo
Sandolin em
decisão
contra o
Chapolin

F

oram prorrogadas até quinta-feira, 14 de
fevereiro, as inscrições para o próximo campeonato de futebol soçaite da AFBNDES,
envolvendo sócios efetivos e especiais. O registro
individual dos jogadores pode ser feito no Setor
de Atendimento da AF, localizado no mezanino
do Edserj, ou no Clube da Barra.
A competição terá a definição das equipes
por meio de sorteio  o chamado mão no saco.
As equipes, mantendo a tradição de homenagens
que caracteriza esses campeonatos, levarão nomes de times que disputam o Campeonato Carioca
de Futebol.

Prova do Outono
com inscrições
abertas na AF
Já estão abertas, no Setor de
Atendimento da AFBNDES, as
inscrições para a Prova do Outono do Circuito das Estações, mar-

O sorteio levará em conta a faixa etária dos atletas e as posições indicadas na ficha de inscrição
(goleiro, defensor, meio-campo ou atacante). O
formato do campeonato e o seu regulamento serão decididos após a definição do número de jogadores inscritos e de times formados.
Poderão participar sócios de qualquer categoria
da AFBNDES e respectivos dependentes  excetos
os empregados do Clube da Barra e dependentes.
A taxa de inscrição é de R$ 180,00 por jogador,
podendo ser dividida em até quatro vezes, sem
juros, no cartão de crédito. Os goleiros estão isentos da taxa e podem ser convidados.

cada para 31 de março. A prova
terá largada às 8h, no Aterro do
Flamengo (Monumento aos Pracinhas), com percursos de 3, 5 e
10Km. Sócios e dependentes
terão o custo de R$ 95; não-sócios e convidados, R$ 125,00 
com pagamento em dinheiro.
Durante a prova nossos corredores contarão com o apoio da

Runners Rio, parceira da AFBNDES (aquecimento, massagem e lanche). Os kits e chips
serão entregues no dia da corrida. Mais informações: esportes
@afbndes.org.br.
A nova camisa do Grupo de
Corridas da AF está à venda no
Atendimento da AF (mezanino
do Edserj) por R$ 35,00.

Pesquisa sobre
lazer no Clube
da Barra até o
dia 15
A AFBNDES e a APA
realizam, até 15 de fevereiro,
pesquisa para saber o interesse dos aposentados, pensionistas e dependentes em
participar de um dia de atividades recreativas no Clube
da Barra. O dia indicado para
o evento é quinta-feira (uma
por mês). A opinião dos sócios ajudará a definir o horário e demais detalhes da
atividade. A pesquisa, que já
foi enviada por e-mail, pode
ser respondida pelo link:
https://pt.surveymonkey.
com/r/clubedabarra.
u Classificados

Barra da Tijuca  Vendo apto,
impecável, Península, 2 suítes,
dep empregada revertida p/ parte
social, cozinha, lavabo, banh.
empregada, 2 vagas. R$850mil.
Rômulo (99272-4600).
Tijuca  Vendo apto excelente,
3qtos, todos com armários, 2 banheiros, vaga escritura, colado
praça Afonso Pena, metrô, comércio. R$750 mil. Viviane
(97112-4124 / 2052-6401).
Toyota Corolla  XEI 2.0, 1.6V,
2015, prata, automático, 44.000
km, IPVA pago. R$68mil. Amaury (99867-6228).
Diversos  Alugo Copacabana
(Rainha Elizabeth), 3qtos, R$
3.400+taxas e outro (Gastão Baiana), Ed. Gemini, 3qtos, c/garagem, R$ 3.600+taxas e Centro de
Petrópolis, quarto/sala, R$
900,00. Afonso (98669-0402).
Itaipava  Vendo apto, 2qtos,
muito lindo, cond. Albergo Dei
Pini, infraestrutura completa. R$
720 mil. André (ramal: 8538).
*Os classificados do VÍNCULO
não têm custo e só podem ser utilizados pelos sócios da AFBNDES. Os textos, com no máximo
20 palavras, devem ser entregues no Atendimento (sobrelojamezanino do Edserj) ou via e-mail
afatendi@afbndes.org.br.

