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AFBNDES

ELEIÇÕES
Prorrogadas até
o dia 15 as
inscrições para a
CIPA/BNDES
Foram prorrogadas até
15 de março as inscrições
para a Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes do
Sistema BNDES  gestão
2019/2020. A Comissão Eleitoral está instalada no SESMT do BNDES (11º andar
do Edserj, estações 076 e
077). Os candidatos concorrerão aos cargos de representantes titulares e suplentes
da CIPA. Podem se inscrever
todos os empregados do Sistema. A eleição acontecerá
no período de 18 de março a
2 de abril.

Votação para os
Conselhos da
FAPES até o dia
21 de março
Segue até 21 de março a
votação eletrônica das eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da FAPES.
Para a vaga dos ativos no
CF, há apenas uma chapa inscrita: Sustentabilidade, formada por Fabio Chiletto (titular), Eduardo Mendes (1º
suplente) e Vinicius Moraes
P. Garcia (2º suplente).
Chapa única também se
candidatou à vaga dos assistidos no CD: Transparência e Sustentabilidade, que
tem como integrantes José
Eduardo P. de Andrade (titular), Sebastião Bergamini (1º
suplente) e Claudio C. do
Nascimento (2º suplente).
Para a vaga dos ativos no
CD, há duas chapas em disputa: Progresso e Participação, constituída por Iran
Aguiar (titular), Mauro
Bottino (1º suplente) e Flávia
G. Lisbôa (2ª suplente); e
FAPES Forte e Transparente, formada por Danilo
Xavier de B. Amorim (titular), Ruy Siqueira Gomes
(1º suplente) e Daniel Schaefer Denys (2º suplente).
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EDITORIAL

Mais tweets, por favor
É

egoísta? Sim. Tem feito bem à
imagem do país? Nem um
pouco. Mas se você tem um
pouco de bom humor e trabalha no
BNDES, vai nos perdoar. Enquanto
reina a sanha tuiteira, tivemos
alguma trégua nas manchetes de
jornal, televisão e redes sociais em
relação ao BNDES. Até quando?
Não foram apenas os tweets
aloprados do presidente da República
(incluindo vídeo pornô e ataques a
jornalistas)  sobre quem matou
Marielle, a vitória da Mangueira,
olavetes versus militares no
Ministério da Educação, olavetes
versus Itamaraty e militares no
Itamaraty, crise na Venezuela... Essas
publicações ajudaram a nos deixar um
pouquinho fora do foco. Na verdade,
deixaram a agenda econômica fora de
foco, o que na visão de muitos é o
mais grave. Afinal, não deveria a
Reforma da Previdência, a esta altura,
ser o principal filme em cartaz?
Do nosso ponto de vista, um
pouquinho mesquinho talvez, o lado
bom é que tivemos um certo alívio
nas manchetes. Mas nos bastidores
continuaram tramando contra a gente.
Um exemplo grave. A proposta de
Reforma da Previdência traz um
contrabando para espetar o BNDES: a
redução dos repasses do PIS/PASEP
de 40% para 28%. Os que defendem
ou acham que não é grave, entendem
que 28% é o que já recebemos depois
da aplicação da DRU. A proposta é
reduzir para 28% os repasses e acabar
com a DRU. A verdade é que mesmo
que não haja um impacto imediato, a
proposta é ruim, pois enfraquece o
Banco estruturalmente, além de
reduzir um parâmetro previsto na
Constituição. Quem garante que não
virão novas reduções no futuro via
novas DRUs? E, mais grave, continua

Telefones da
Associação com
problemas

prevalecendo a percepção de que o
BNDES é um fardo fiscal, quando
isso não é verdade (eles falam dos
custos dos subsídios sem levar em
conta as receitas fiscais que a atuação
do BNDES gera). O país precisa de
investimento para sair da crise, e o
BNDES é a instituição pública mais
diretamente vinculada ao estímulo ao
investimento. O BNDES é parte da
solução, não do problema. Da
Constituição de 1988 para cá, o país
ficou relativamente mais para trás.
Muito mais. Se precisávamos de 40%
no BNDES naquela época,
deveríamos estar falando em
aumentar essa percentagem, não em
reduzi-la.
Mas se o país ficou para trás nos
últimos 30 anos, não é um sinal de
que esses repasses não fizeram tanta
diferença? Exercícios contrafactuais
são difíceis, mas nesse caso é clara a
resposta. Descartando as fantasias
liberais de ineficácia da política
monetária (tese que ainda vai cair no
ridículo; a conversão de André Lara
Resende é apenas um prenúncio 
aliás, a convite da AFBNDES, o
economista virá ao Banco em abril
para falar sobre a crise da
macroeconomia), está claro que o
BNDES proporcionou o incentivo
econômico que ajudou a segurar as
pontas. E não estamos falando de
segurar as ponta das elites como
sugere o presidente Levy, numa
resposta infeliz ao jornal Valor, mas
segurando as pontas do setor
produtivo brasileiro. Num país com
taxas de juros absurdas, câmbio
valorizado e/ou volátil, investimento
público deprimido, infraestrutura
precária, quais são os incentivos para
produzir e expandir a produção?
Quais são os incentivos para criar
novos setores? Para atrair

investimentos PRODUTIVOS
externos? A resposta dos últimos 30
anos: a taxa de juros (subsidiada,
diferenciada, promocional, o leitor
escolhe o termo) do BNDES.
O que eles querem nos fazer acreditar é absurdo. É sugerir que talvez
esta taxa tenha sido a razão de todos
os problemas. O contrafactual liberal
é constrangedor no seu desafio do
bom senso. Haja econometria e equilíbrio geral na veia para acreditar nisso.
Infelizmente, acreditamos que a
trégua relativa não vai durar. No
horizonte, vários problemas. Anuncia,
por exemplo, o jornalista Lauro
Jardim que o Ministério Público
deverá nessa ou na próxima semana
apresentar a denúncia da Operação
Bullish. No pequeno intervalo entre
os tweets carnavalescos e os contra
jornalistas, o presidente da República
tentou retomar a acusação de caixapreta no BNDES; foi aprovada nova
CPI sobre o Banco no Congresso
Nacional; e, finalmente, alguns sinais
da atual administração indicam que a
centralidade do BNDES como
financiador da infraestrutura pode
estar em xeque.
De fato, é incrível notar a
centralidade que o BNDES ganhou,
particularmente, no imaginário
conservador e liberal. Se nas últimas
semanas esses setores dentro do
governo, na imprensa e nas redes
sociais estão se digladiando,
chegando a praticamente dispensar a
oposição de seu papel de antagonista,
sabemos que estarão de mãos dadas,
em breve, no ataque ao BNDES.
Então, rapaziada, aproveita
enquanto der esse nosso carnaval
estendido. Continuamos atentos às
manobras de bastidores, mas ficar
fora das manchetes já é alguma coisa.
Mais tweets, por favor.

Devido às chuvas do último domingo, as linhas telefônicas da Associação estão sem funcionar. A
AFBNDES está buscando solucionar, o mais breve possível, o problema junto à operadora Oi. Temporariamente, os contatos com o Setor de Atendimento poderão ser feitos pelo e-mail afatendi@
afbndes.org.br ou pelo celular (21) 99214-4870.
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SEMINÁRIO

Diretoria

Assistência à saúde:
as vantagens da autogestão

C

om o objetivo de aprofundar a discussão sobre as consequências da
Resolução nº 23 da CGPAR,
que estabelece diretrizes e parâmetros para o custeio de benefícios de assistência e saúde pelas
empresas estatais federais, a
AFBNDES promoveu, na última terça-feira (12), no Auditório do Banco, seminário focado
nas vantagens do modelo de autogestão nos programas de saúde. Como convidados, o diretorexecutivo da FioSaúde (autogestão da Fiocruz), José Antonio Diniz de Oliveira, e o presidente do PASA (autogestão
da Vale), Ricardo Gruba.
Criado em 1991 com o nome
de FioPrev, a FioSaúde teve como propósito atender a demanda dos servidores da Fiocruz,
oferecendo alternativa de atendimento médico e hospitalar de
qualidade. No princípio, informou José Antonio Diniz de Oliveira, a FioSaúde era administrada externamente por uma empresa especializada que cuidava
não só do plano dos servidores
da Fiocruz, mas também de planos de várias empresas. Os usuários pagavam integralmente
pelo custeio da assistência médica, que logo no primeiro ano
de existência já somava mais
de 1.000 servidores inscritos
(hoje tem cerca de 15.000).
Nos anos seguintes, houve a
necessidade de se controlar de
perto a qualidade do atendimento prestado. Com isso, em novembro de 1993, a FioSaúde foi
definida como entidade de autogestão, ficando sob a responsabilidade do Instituto Oswaldo
Cruz de Seguridade Social 
FioPrev. Em 2011 foi colocado
em prática o projeto de desvincular a administração do plano
de saúde do FioPrev, por meio
da criação da Caixa de Assistência Oswaldo Cruz  FioSaúde.
Também criado em 1991 pela Vale, Aposvale e sindicatos
que representam os empregados,
o PASA se propôs a garantir que
os aposentados da companhia e
seus familiares continuassem a
desfrutar de atendimento de

bárbara becker

Ricardo Gruba, da Vale, e José Antonio Diniz, da Fiocruz
qualidade na área da saúde. O
plano, que se tornou referência
no segmento de autogestão, tem
hoje cerca de 45 mil associados,
dependentes e agregados, contando com estrutura de 15 escritórios distribuídos por sete estados e uma rede com mais de 5 mil
credenciados em cinco planos
médicos e dois odontológicos.
Segundo Ricardo Gruba, entre as ações inovadoras empreendidas nestas quase três décadas
de atividade, destaca-se o PASA
Saúde, programa de prevenção,
promoção de saúde e acompanhamento de doentes crônicos.
Características da autogestão  Com a experiência da
FioSaúde, José Antonio Diniz
de Oliveira apontou diversas
características positivas das autogestões: controle social; possibilidade de gestão compartilhada; melhor relação custocobertura; ausência de restrição
a doenças e lesões pré-existentes; população estável versus
conhecimento do perfil epidemiológico; foco na qualidade
da assistência, aliado a ações
de prevenção; e finalidade não
lucrativa.
Mas elencou os desafios do
modelo: impossibilidade de livre atuação no mercado (legislação restritiva); praticamente
nenhum tratamento especial 
legal ou tributário; enfrentamento da agressividade de atuação
dos demais segmentos lucrativos; prevalência da ideia de que
a assistência à saúde não faz
parte do core business das em-

presas; preferência das empresas pela terceirização do risco
assistencial; grande número de
pequenas operadoras (grande
maioria, com pequenas populações); pouca efetividade dos
esforços de crescimento; mercado regulado, com tendência à oligopolização; e exigência excessiva de garantias financeiras.
O presidente da FioSaúde
também tratou das diretrizes e
parâmetros impostos pela CGPAR: limite da contribuição a
8% da folha de pagamento; contribuição paritária empresa/
empregado; vedação da criação
de novas autogestões na modalidade RH; definição da quantidade mínima em 20.000 beneficiários; limitação da vigência da
assistência ao período laboral;
vedação da oferta de plano a
novos funcionários; proibição,
nos editais de processos seletivos, de oferecimento do benefício da assistência à saúde.
De acordo com números
apresentados por José Antonio
Diniz de Oliveira, 49,5% das
operadoras brasileiras na modalidade de autogestão (109) têm
menos de 5.000 vidas; e 15,4%
(34) têm menos de 1.000 
tornando a exigência de quantidade mínima de 20.000 beneficiários em meta questionável.
Melhor cuidado com
máximo de carinho  Ricardo
Gruba, presidente do PASA,
destacou, em sua fala, princípios que são caros à autogestão
da Vale: oferecer o melhor
cuidado com o máximo de ca-

rinho; ser reconhecida pelos
aposentados e empregados do
Grupo Vale como garantia de
acesso à saúde por toda a vida;
vida em primeiro lugar; confiança; carinho; compreensão;
orgulho de ser PASA; valorização de quem faz o PASA.
Ele também destacou as virtudes da autogestão: não visa
ao lucro, logo há uma isenção
tributária, que aliada a uma boa
gestão gera economia; maior
cuidado e atenção com o usuário; maior agilidade para regulação e coberturas; contratação
direta dos credenciados, sem
intermediários. Segundo Ricardo Gruba, o Brasil tem mais de
47 milhões de vidas vinculadas
à saúde assistencial privada 
dessas, 4.667.271 são atendidas
por operadoras de autogestão
(9,86% do total).
Impactos da CGPAR no
PAS  O presidente Thiago Mitidieri representou a AFBNDES
no seminário e destacou os
impactos da CGPAR 23 no PAS
 Plano de Assistência e Saúde
dos empregados e aposentados
do Sistema BNDES. Ele citou
questões relacionadas ao modelo de custeio (como o teto de
8% para despesas do patrocinador, paridade contributiva, coparticipação e cobrança de mensalidade por faixa etária) e o mínimo de 20.000 vidas como condição para a manutenção da
autogestão (atualmente, o PAS
tem em torno de 10.000). No
BNDES, estão ocorrendo discussões relacionadas aos ajustes
do PAS à Resolução CGPAR,
com foco claro na manutenção
do modelo de autogestão.
Segundo a direção da AF,
esse é o arranjo institucional mais
favorável à comunidade benedense. E conta, após muito debate, com o apoio de todos os
integrantes da Mesa PAS, inclusive dos representantes da
diretoria da FAPES e da AARH.
(*) As apresentações em
PowerPoint dos dirigentes
da FioSaúde e do PASA
estão disponíveis no
VÍNCULO On Line.

Presidente  Thiago Mitidieri
1º Vice-Presidente  Arthur Koblitz
2º Vice-Presidente  William Saab
Financeiro  Fabio Pais
Patrimonial  Carlos Germano Régio
Amazonas
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Jurídico 1  Felipe Miranda
Jurídico 2  Juliana Noronha
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PLANO DE SAÚDE

Após crise, pediatria do Copa DOR é mantida na rede
credenciada e usuários ganham Pró-Cardíaco como alternativa

A

FAPES informou, no
dia 28 de fevereiro,
que as negociações
com a diretoria da Rede DOr
chegaram a bom termo, tendo
como consequência a manutenção da pediatria da unidade de
Copacabana na nossa rede credenciada. Assim, os serviços e os
procedimentos para crianças e
adolescentes, inclusive na emergência do Copa DOr, continuarão sendo realizados normalmente. Os serviços e procedimentos
de pediatria haviam sido suspensos no Copa DOr em 5 de fevereiro, após o descredenciamento do Barra DOr pela Fundação.
Segundo a FAPES, as instituições também concordaram
em assinar um Termo de Compromisso Médico-Hospitalar,
com três pontos principais:
1. Será criada uma Comissão Técnica, composta por 3 membros da FAPES (a quem caberá

Caras e caros benedenses,
A FAPES, responsável pela
autogestão do PAS  Plano de
Assistência e Saúde dos empregados e aposentados do Sistema BNDES, obteve uma grande vitória na negociação de manutenção e ampliação da rede
de hospitais a que temos acesso.
Como muitos sabem, o descredenciamento do Barra DOr
pela FAPES e a decisão da Rede
DOr, por sua vez, de descredenciar a pediatria do Copa DOr
deixaram os empregados do Banco, em particular os que são pais
e mães de filhos pequenos, em
situação de apreensão. Muitos
tinham o Copa DOr como única
opção de hospital de emergência pediátrica  especialmente
na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Foram bem-sucedidas tanto
a negociação com a Rede DOr
quanto a criação de alternativa
para o atendimento pediátrico.
De acordo com informes da FAPES, o descredenciamento do
Copa DOr foi suspenso e o
descredenciamento do Barra
DOr pela Fundação foi cancelado em razão da criação de uma
comissão de monitoramento

a coordenação) e 3 membros da
Rede DOr. Essa Comissão vai
monitorar e discutir todos os casos de beneficiários internados
na Rede DOr, com ênfase inicial
na unidade Barra DOr. O Diretor de Seguridade da FAPES
e o Vice-Presidente da Rede DOr
serão diretamente acionados em
caso de eventos adversos que
exijam mais atenção para a qualidade e para a conduta adotada no
tratamento médico-hospitalar.
2. A Rede DOr se comprometeu a garantir o cumprimento
dos padrões da ACI  Accreditation Canada International, conforme definido nas normas do
Programa de Acreditação Internacional QMentum, especificamente para os beneficiários do
PAS internados em suas unidades, sobretudo no Hospital Barra DOr, além de resguardar melhorias contínuas em padrões de
processo.

wsantos

O diretor da FAPES, Bruno Dias (e), na plenária de 15/2
3. Por fim, a Rede DOr garantiu à equipe clínica da FAPES a possibilidade de acompanhar os beneficiários internados, em particular aqueles sem
médico assistente.
Diante de tais compromissos
e do interesse demonstrado em
resolver eventuais problemas,
a FAPES cancelou o descreden-

ciamento do Hospital Barra
DOr, informado aos usuários
do PAS em 4 de fevereiro.
Pediatria no Pró-Cardíaco
 No mesmo dia 28 de fevereiro,
a FAPES informou que, a partir
de 1º de março de 2019, os beneficiários da FAPES passariam a
contar com mais uma opção de
atendimento pediátrico na Zona

Vitória da nossa organização
Nota da Comissão de Acompanhamento das Negociações com a Rede DOr,
formada por usuários do PAS e eleita na plenária convocada pela AFBNDES em
15 de fevereiro de 2019.
dos beneficiários do PAS internados na Rede DOr. E, talvez
mais importante, é que agora
temos uma nova alternativa de
atendimento pediátrico de emergência no Pró-Cardíaco, um dos
melhores hospitais do Rio.
(https://www.fapes.com.br/
saude/noticias-interna/
noticias-saude/hospital-procardiaco,-credenciado-dafapes,-abre-pediatria)
(https://www.fapes.com.br/
saude/noticias-interna/noticiassaude/pediatria-do-copa-dorcontinua-na-rede-da-fapes)
A nosso ver, foi uma vitória
da atual diretoria da FAPES,
em particular do diretor de seguridade que esteve à frente das
negociações. E foi também uma
vitória dos empregados do Sistema BNDES. Acreditamos que
essa é mais uma experiência que
comprova a importância de
agirmos de forma organizada e

estratégica.
Em vez de sucumbirmos ao
pânico e à boataria desinformada que as redes sociais podem
gerar  quando não usadas de
forma adequada e responsável
, prontamente nos juntamos à
iniciativa da AFBNDES, na busca do diálogo, do olho no olho,
com nossos colegas que dirigem
a FAPES, bem como com a
equipe médica da Fundação.
Posteriormente foi realizada
uma plenária para discutir o tema com todos os interessados e
com a presença da diretoria da
FAPES e sua equipe médica.
Nessa plenária foi eleita esta
comissão para acompanhar o
processo negocial com a Rede
DOr e a busca por alternativas
 procurando entender e apoiar
as iniciativas da FAPES. Julgamos (e sabemos que esse também é o entendimento da diretoria da Fundação) que esse apoio

foi fundamental para fortalecer
negocialmente a gestora do nosso Plano de Saúde, e permitir o
sucesso que foi obtido.
Como essa experiência bemsucedida seria possível não fosse a autogestão do nosso plano
de saúde? Seria possível em outro arranjo verificarmos o mesmo empenho da gestora em defesa dos beneficiários e a possibilidade de diálogo direto entre os beneficiários e a gestora?
Por isso, numa visão mais ampla
dos resultados positivos do processo que passamos, acreditamos que deve constar a importância de mantermos nosso plano sob o sistema de autogestão.
Num momento de tantas adversidades para os empregados
e para a nossa instituição BNDES, temos que saber extrair
boas lições de cada experiência
que vivenciamos. São, talvez,
pequenos casos, mas que mos-

Sul do Rio: o Hospital Pró-Cardíaco, credenciado pela FAPES,
que inaugura sua área de atendimento específica para crianças
e adolescentes em Botafogo.
Fundado em 1959, o hospital é referência na medicina carioca não apenas na área cardiológica, mas também na cirurgia
geral e vascular, endocrinologia,
imagem e medicina nuclear, neurologia, nefrologia, ortopedia,
pneumologia, terapia intensiva e
urologia. Todas estas especialidades estarão disponíveis aos atendimentos de pediatria aos beneficiários da FAPES, destacou a
diretoria da Fundação. Nos primeiros 30 a 60 dias, as necessidades de internações serão atendidas por meio de transferência
ao Hospital Vitória ou ao Centro
Pediátrico da Lagoa. Concluídas
as obras, o Pró-Cardíaco passará
a internar as crianças e adolescentes em suas próprias instalações.

tram que podemos transformar
tais situações a nosso favor se
soubermos agir como grupo.
Isso significa compromisso com
a democracia e com a transparência. Significa buscar o debate
público entre nós, seja na forma
de plenárias, seja por meio da
publicação de opiniões e posicionamentos nas páginas do VÍNCULO. Se queremos nos defender e defender a instituição, dada sua importância para o desenvolvimento nacional, temos de
seguir vigilantes e organizados.

Comissão de
Acompanhamento
eleita na Plenária:
Arthur Koblitz
Bernardo Joppert
Denise Lacerda
Fabiana Schneider
Fernanda Garavini
Georgiana Podcameni
Jaqueline Lemos
Jason Nogueira
Laura Vidon
Luísa Berni
Marcelo Miterhof
Martha Gubernikoff
Pauliane Oliveira
Thaís Sardella.
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u Serviços

Reservas para
feriadão na
Pousada Itaipava
A 2ª chamada de reservas
para os feriados de São Jorge e
da Páscoa (19 a 23 de abril), na
Pousada Clube Itaipava, acontecerá entre os dias 20 e 22 de
março, no Atendimento da AF.

Últimas vagas no
Novo grupo do
Consórcio
A Associação está lançando
um novo grupo de consórcio de
automóvel. Os bens de referência são Fiat Mobi Like 1.0 2018
(carta de crédito de R$
42.440,00; mensalidade de R$
780,00), Fiat Gran Siena Attractive 1.4 2018 (carta de crédito
de R$ 56.990,00; mensalidade
de R$ 1.044,00) e Chevrolet
Prisma LT 1.4 2018 (carta de
crédito de R$ 64.690,00; mensalidade de R$ 1.185,00). Comparando com as outras empresas
e bancos que administram e vendem consórcios, o da AFBNDES oferece vantagens e comodidade para os seus participantes, como isenção de taxa de
adesão, uma das menores taxas
de administração do mercado,
atendimento personalizado,
sorteios no Edserj e a credibilidade de sempre. Mais informações
no Atendimento da AFBNDES.

WhatsApp da
AFBNDES
A AFBNDES tem um canal
de transmissão no WhatsApp
para enviar conteúdos e notícias
sobre serviços e eventos sociais,
culturais e esportivos. Para participar, envie Quero para (21)
96743-1955.
Atendimento AFBNDES  Edserj:
Av. República do Chile 100,
sobreloja/mezanino, de 2ª a 6ª,
das 10 às 17h. Tel. 2532-0163.

EVENTOS

Clube da Barra recebe crianças
do Projeto Ação Querer Bem

D

ia de sol, piscina azulzinha, parquinho com vários brinquedos,
salão com jogos de mesa e uma
grande área verde ideal para muita bagunça ao ar livre. Quem conhece e frequenta o Clube da Barra já pode estar
acostumado com tudo isso. Mas, para as
cem crianças do Projeto Ação Querer
Bem, que aproveitaram o dia 20 de fevereiro embrenhadas em diversas atividades
recreativas, a unidade de lazer da AFBNDES mais parecia o cenário de um sonho.
A associada Adriana Freire, voluntária
do projeto, que trouxe a ideia de emprestar o Clube da Barra para a garotada assistida pelo Ação Querer Bem agradeceu
o apoio da diretoria da AFBNDES e dos
funcionários do Clube: Agradeço imensamente a disponibilidade do Clube Barra. Foi um dia de muita alegria e emoção
para as crianças da Cidade de Deus, ajudadas pelo Projeto Ação Querer Bem. Algumas explodiam de alegria dizendo que
era a primeira vez que entravam numa
piscina. Um espaço lindo, campo de fute-

divulgação

Participantes do projeto na tarde de 20 de fevereiro na sede social da AF
bol e delicioso churrasco. Muito obrigada
por proporcionarem um dia extraordinário de puro lazer a elas. Foi um verdadeiro ato de inclusão social.
Projeto Ação Querer Bem  O Projeto Ação Querer Bem atende crianças e
adolescentes, moradores da Cidade de
Deus, com atividades pedagógicas e psi-

u NÃO

PERCA
reprodução

Mulheres, a
Hora e a Voz no
Museu da Justiça
Em homenagem ao aniversário de 30 anos da Constituição
Brasileira, a mostra Mulheres,
A Hora e a Voz  Direitos, Conquistas e Desafios, é conduzida
pela memória de quatro mulheres que atuaram naquele momento histórico: Jacqueline Pitanguy,
Comba Marques Porto, Leila Linhares Barsted e Schuma Schumaher. As entrevistadas revivem
o encontro com o feminismo nas
décadas de 1970 e 1980, debatem a violência contra a mulher e
os desafios atuais.

comotoras. O objetivo principal do projeto é propiciar e estimular o desenvolvimento da qualidade de vida por meio do
acompanhamento de suas famílias e com
o fomento de atividades sociais e culturais. Para mais informações, acesse o site:
www.acaoquererbem.org/, ou o Facebook: www.facebook.com/acaoquererbem.

Manifestação pró-Constituinte na Sé, em São Paulo
O intuito da exposição é celebrar a ativa participação das mulheres na elaboração da Constituinte.
Liderada pelo Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher (CNDM),
a campanha Mulher e Constitu-

inte culminou na elaboração da
Carta da Mulher Brasileira aos
Constituintes, que foi entregue
ao deputado Ulisses Guimarães,
presidente da Assembleia Nacional Constituinte, e impulsionou

uma nova etapa da luta das mulheres para que as suas reivindicações
constassem na Constituição.
Na exposição, o visitante confere vídeos de campanhas, fotos
históricas, além de um enorme
painel, onde dá para fazer selfies
e integrar uma passeata do movimento feminista. Pequenas faixas com lemas de campanhas também estão disponíveis para fotos. Além disso, é possível acessar em computadores imagens,
cartazes e matérias jornalísticas.
A mostra está em cartaz até o
dia 31 de maio, de segunda a sexta, das 11h às 19h, e sábado, das
14h às 18h. O Museu da Justiça
 Centro Cultural do Poder Judiciário fica na Rua Dom Manuel
29, Centro. A entrada é franca.
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ESPORTES

Cariocão volta ao Clube
da Barra no domingo

Cabofriense, Portuguesa e America lideram competição,
que será dividida em duas taças: Rio e Guanabara

O

futebol soçaite voltará domingo (17)
ao Clube da Barra com a segunda rodada do Cariocão 2019. Na abertura
da competição, ocorrida no dia 24 de fevereiro,
tivemos os seguintes confrontos: Cabofriense
4 X 1 Boavista; Portuguesa 4 X 2 Volta Redonda; America 3 X 1 Americano; Olaria 2 X
2 Madureira. O Bangu folgou.
Foram marcados 19 gols, com ótima média
de 4,8 tentos por partida. Dois jogadores se
destacaram individualmente: Cristiano Soares, da Cabofriense, e Gilles Botelho, da Portuguesa, com três gols cada.
Classificação  Cabofriense (3 pontos),
Portuguesa (3), America (3), Madureira (2),
Olaria (1), Volta redonda (0), Americano (0),
Boavista (0), Bangu (0).
Forma de disputa  O Cariocão será disputado em três fases. Na primeira, classificatória,
as nove equipes jogarão entre si. As oito melhores avançam. Na segunda fase, as oito equipes classificadas serão divididas em duas ta-

ças: Rio  1º colocado na fase classificatória
versus o 8º; 4º colocado versus o 5º  vantagem
do empate para os de melhor performance na
primeira fase (os vencedores jogam a final; os
perdedores disputam o 3º lugar); e Guanabara
 2º colocado versus o 7º; e 3º colocado versus 6º  vantagem do empate para os de melhor performance na primeira fase (os vencedores jogam a final; os perdedores disputam
o 3º lugar).
A terceira fase colocará frente a frente
(sem vantagem) os campeões das taças Rio e
Guanabara. O vencedor levará o título do Cariocão. O terceiro lugar será conhecido no
confronto entre as duas equipes de melhor
pontuação nas fases 1 e 2 (excetuando-se os
campeões das taças).
Próxima rodada  Domingo (17/3): 9h,
Bangu X Americano (campo 1) e Portuguesa
X Madureira (2); 10h30, Boavista X America
(1) e Olaria X Cabofriense (2). Folga: Volta
Redonda.
divulgação

CONVÊNIOS

Les Petits Creche
Escola oferece
descontos
Há 36 anos no mercado, a
Les Petits Creche Escola atende
crianças do berçário (4 meses)
ao Ensino Fundamental 1, em
ambiente estimulante, confortável e apropriado para o desenvolvimento dos alunos com segurança e tranquilidade. A creche tem equipe especializada na
formação de indivíduos ativos
e criativos, pensando sempre em
valores éticos, em responsabilidade social, na autonomia e no
respeito à diversidade, solida-

Área de lazer na creche, que fica no Maracanã
riedade e cooperatividade.
Associados da AFBNDES
ganham 50% de desconto na matrícula, 10% de deconto nas mensalidades da escola regular e 10%
de desconto nas aulas de natação.

A Les Petits Creche Escola fica
na Av. Paula Sousa 191, Maracanã. Informações pelos telefones
2264-0101 e 99995-7904. Site:
www.lespetits.com.br. E-mail:
lespetits@lespetits.com.br.

Prova do
Outono
acontecerá em
31 de março
Trinta corredores benedenses irão participar
da Prova do Outono do Circuito das Estações, marcada para 31 de março. A prova terá largada às 8h, no
Aterro do Flamengo (Monumento aos Pracinhas),
com percursos de 3, 5 e
10Km. 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 está à venda
no Atendimento da AF
(mezanino do Edserj) por
R$ 35,00.

Condições do
convênio com a
Academia
Bodytech
Desconto de até 50% no pacote dos Planos Fitness Mensal
(musculação, área cárdio e atividades terrestres) e Fitness Total
Mensal (musculação, área cárdio, atividades terrestres e natação) nas 49 unidades da academia espalhadas pelo Rio de
Janeiro e em outros estados, inclusive São Paulo, Pernambuco
e Distrito Federal (Brasília).
Cada unidade possui tabela de
valores específica para os pacotes. Adesões no Atendimento
da Associação.

Livraria Insight
no Atendimento
da Associação
De 18 a 22 de março, a Livraria Insight estará no Atendimento da AF comercializando
livros de pensadores contemporâneos como Mário Sérgio
Cortella e Clóvis de Barros,
obras sobre empoderamento
feminino, como o clássico
Mulheres que correm com os
lobos e os livros mais vendidos na área de não ficção como
O Poder do Hábito, A Sutil
Arte de Ligar o Foda-se, Rápido e Devagar  Duas Formas
de Pensar, Do Mil ao Milhão, entre outros. Além disso,
alguns livros infantis como a
coleção Antiprincesas e Antiheróis, que contam a história
de personalidades como Frida
Kahlo, Clarice Lispector, Che
Guevara, Violeta Parra e
Eduardo Galeano.
u Classificados

Barra da Tijuca  Vendo cobertura
linear, 320m², 3qtos (suíte), lavabo,
piscina, 3x5 com deck e banheiro,
quarto e banheiro independentes, aceito troca. Av. Alda Garrido. Beth
(99487-6035).
Humaitá  Vendo apto, 3qtos, 2 suítes, social, lavabo, 2 salas, varandão,
dependência, 2 vagas, piscina, academia, 2 saunas. R$ 1.350.000,00.
Sandra (98826-5808).
Centro  Vendo sala comercial reformada, 33m², próximo ao TRT-RJ (Rua
do Lavradio). Ayrton (99364-7098).
Copacabana  Alugo apto, 3qtos, 2
salas, suíte, garagem, 140m², silencioso, 2ª quadra praia, Posto 5. R$
3.200,00 + taxas. José (99853-5020).
Copacabana  Vendo apto, 250m²,
4qtos, 2 banheiros sociais, 2 dependências, banheiro de serviço, garagem, andar alto, vistão mar, esquina
c/ Av. Atlântica. Jacira (2052-7553).
Empório Village  Persianas, toldos, cortinas em tecido, papéis de
parede, confecção de colchas, capas
sob medida. E-mail emporio@
emporiovillage.com.br. Utenberg
(99164-0548/ 2052-6965).
Palio  Palio Fire, 1.0, ano 2007/2008,
2 portas, ar refrigerado, 22.000km
rodados, seguro azul, IPVA pago, excelente estado. Nora (99955-7296).
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