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EDITORIAL

PLANO DE SAÚDE

AGE sobre
Resolução
CGPAR 23 em
15 de abril

O Vale-tudo

E

m 2018, esperava-se crescimento
brasileiro de 3%, tivemos de 1%. As
expectativas para o crescimento em 2019
prosseguem despencando. Enquanto isso,
o BNDES permanece amarrado, amordaçado,
vendado. Em ação ultraliberal e irresponsável, o
governo Temer fez o trabalho pesado de
desconstrução ao abolir as condições estruturais
que permitiam ao BNDES operar com taxas
promocionais. Condições sobre as quais operam
todos os Bancos de Desenvolvimento (BD) do
Mundo. Por BD leia-se: bancos que pretendem
influenciar a direção do investimento privado
segundo uma estratégia de desenvolvimento.
São populares no Congresso Nacional as
bancadas da bala, do boi e da bíblia. Não há notícia
das bancadas da inovação, da infraestrutura, da
modernização da indústria. Ou seja, não há bancada
pelo desenvolvimento no Legislativo. Por isso, para
promover o desenvolvimento criamos nos anos 50
uma estrutura institucional dotada da capacidade de
alocar subsídios em prol do desenvolvimento do
país. O escândalo da TLP, como já dissemos, não
foi acabar com a TJLP, foi acabar com a TJLP e

Eleição renovará
Conselhos da AF
em 29 de maio
Foi divulgado no dia 5 de
abril o Edital de Convocação
para a eleição que renovará os
Conselhos Deliberativo e Fiscal
da AFBNDES (biênio 20192021). A inscrição de candidatos se dará de 30 de abril a
14 de maio; a votação acontecerá em 29 de maio; a proclamação dos eleitos está marcada
para 7 de junho; e a posse dos
novos conselheiros para 1º de
julho de 2019.
A eleição é para o preenchimento de, no máximo, 25 vagas
no CD; e de seis vagas no CF,
sendo três efetivas e três suplentes. Mais informações no site
da AFBNDES.

Sociais

não colocar nada no lugar.
Retomando o fio da meada, o Brasil afunda, o
BNDES afunda e o dinheiro que sobra no caixa do
Banco querem retirar da instituição. O objetivo é
reduzir de forma definitiva o potencial do BNDES.
O objetivo, já explicitado, é destruir, desconstruir.
Em prol desse propósito parece que vale tudo. Até
dizer que devolver os recursos aportados pelo
Tesouro é despedalar (!). Fazem piada da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Praticam, na verdade,
humor negro com a República. Usaram a LRF para
justificar o impedimento de uma presidente para, no
momento seguinte, violar grosseiramente o que a
lei estabelece na sua literalidade e no seu espírito.
A AFBNDES bate na mesma tecla: devolver os
recursos do Tesouro é pedalada fiscal! Não há
outra leitura serena, não politicamente motivada,
dos artigos 36 e 37 da LRF. O controlador não pode
tomar empréstimos ou recursos adiantados para
resolver suas questões fiscais.
Não há cursos em Chicago ou na Virginia que
possam mudar isso. Como vivemos ainda numa
democracia, sob o império da lei, não é, digamos,
recomendável violá-la.

OPINIÃO

Dogmatismo fiscal, crédito e investimento
Confira, no VÍNCULO On
Line, artigo do jornalista Pedro
Cafardo publicado no Valor
Econômico de ontem (10). O
articulista lembra que a maior
batalha da economia brasileira
no momento é contra o desemprego e chama atenção para o fato
de que a reforma da Previdência
Social, por si só, não será capaz
de resolver todos os problemas
do país.
Em relação ao problema fiscal, Cafardo destaca a posição
de André Lara Resende, que reconhece a importância do déficit da Previdência e da crise fiscal, mas observa que responsabilidade fiscal não pode ser con-

fundida com dogmatismo. Ele
considera que o importante não
é equilibrar o Orçamento a curto
prazo e a qualquer custo, mas
tributar e investir bem.
Citando as devoluções de
recursos ao Tesouro, Cafardo
diz que é desolador, no atual contexto, que o dogmatismo fiscal
esteja encolhendo o BNDES,
entidade da qual se espera um
grande apoio aos investimentos
no país.
O jornalista ilustra seu texto
com observação do vice-presidente da AFBNDES, Arthur
Koblitz, a respeito das devoluções: É difícil acreditar que se
está considerando destruir recur-

sos em reais mobilizados para o
investimento para substituí-los
por captação em dólares sujeitas
a variações cambiais. E ressalta
o problema adicional da ilegalidade da medida, também citado por
Koblitz, considerando a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Sejam pedaladas ou não, o
fato é que não se pode esperar
grande colaboração do BNDES para expandir o volume de
crédito a investimentos no país.
Sem reforma da Previdência e
sem austeridade fiscal, será o
caos, alguém já disse. Mas sem
investimentos e sem criação de
empregos, não será diferente,
finaliza Cafardo.

Assembleia Geral Extraordinária da AFBNDES será realizada na próxima segunda-feira
(15), às 12h, em primeira convocação, e às 12h30, em segunda convocação, no térreo do
Edserj, para deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia: (1)
Ingresso de ação judicial contra
a Resolução CGPAR nº 23, que
altera o plano de saúde dos empregados ativos e aposentados
do BNDES; (2) Escolha do escritório de advocacia que ajuizará a ação; (3) Forma de custeio
da medida judicial. As outras
Associações do Sistema  AFBNDESPAR, AFFINAME e
APA  também realizarão assembleias sobre o tema no dia
15, no mesmo horário e local.
Impacto no PAS  A Resolução nº 23 da CGPAR traz
enorme impacto para o PAS 
Plano de Assistência e Saúde
dos empregados e aposentados
do Sistema BNDES, com questões relacionadas ao modelo de
custeio, como o teto de 8% para
despesas do patrocinador; paridade contributiva; coparticipação; cobrança de mensalidade
por faixa etária; vedação para o
custeio do plano de saúde pela
empresa no pós-emprego; e o
mínimo de 20.000 vidas como
condição para a manutenção da
autogestão.
Liminar favorável  Medida judicial também pedindo a
suspensão dos efeitos da Resolução CGPAR 23/2018, que impacta negativamente os planos
de saúde das estatais federais,
foi impetrada pela Associação
Nacional dos Funcionários do
Banco do Brasil (ANABB) e
pela Associação dos Aposentados e Funcionários do Banco
do Brasil (AAFBB) por meio
do escritório de advocacia do
ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ayres Brito.
Continua na página 2 u
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ssas entidades ajuizaram,
em agosto de 2018, ação
coletiva em face da União para
afastar, dos seus associados, os
efeitos da Resolução 23, mediante anulação do ato administrativo da CGPAR. O processo,
que já está na 2ª instância, segue favorável ao pessoal do BB
após liminar que determina a
suspensão da eficácia da Resolução até o julgamento definitivo do processo.
Vale ressaltar que foi interposto pela União recurso de agravo interno para que o colegiado
da 6ª Turma do TRF-1 julgue se
o entendimento firmado de forma monocrática pelo relator da
ação será mantido ou reformado.
As Associações do Sistema
BNDES negociaram com o mesmo escritório de advocacia com
vistas ao ingresso de medida
judicial em benefício da comunidade benedense. Para tanto
estão sendo convocadas as
assembleias do dia 15 de abril,
de forma que haja decisão dos
associados sobre o ingresso da
ação, que, em caso de sucesso,
só beneficiará o conjunto dos
filiados a essas entidades.

Diretoria

BALANÇO 2018

Superávit faz AFBNDES
investir na melhoria dos serviços

A

Diretoria Financeira da AFBNDES
continua em sua empreitada para equilibrar os custos da entidade e trazer
mais benefícios para os sócios. Em matéria
do VÍNCULO 1289, de 22/3/2018, o diretor
financeiro Fábio Pais destacava a receita extraordinária de R$ 280.000,00 referente à recuperação de cobranças indevidas das operadoras
de telefonia celular nos planos administrados
pela Associação, além de superávit, no exercício de 2017, de R$ 352.604,00. Agora, no
balanço de 2018, chegou-se a um resultado
positivo de R$ 340.432,00.
As ações empreendidas em 2018 seguiram
na mesma toada. Com a redução de despesas
administrativas nas três unidades da AFBNDES, houve uma economia de R$ 178.000,00.
Agregada a esse valor, a Associação contou
com a receita de R$ 155.000,00, oriunda da
participação da entidade no processo de negociação coletiva do Banco em 2018. Outros
valores contribuíram para a melhoria do caixa
da AF, como a venda de um jazigo no cemitério
Jardim da Saudade, por R$ 40.000,00. O jazigo, adquirido no início da década de 1970, estava sem utilidade para a Associação, já que

não tinha, até o momento da venda, destinação.
Fábio Pais destaca que essa economia permitiu investir mais em benefícios para o sócio:
A troca da grama sintética do campo de futebol nº 1 do Clube da Barra é um exemplo disso,
já que era uma reivindicação dos sócios que
disputam os campeonatos organizados pela AF.
O diretor financeiro ainda cita outras ações,
como a transformação da antiga sala de sinuca do Clube em salão infantil, com a instalação
de ar-condicionado no espaço, e a construção
de um quarto-chalé na Pousada Clube Itaipava,
ampliando a oferta de aposentos.
A ociosidade de algumas instalações do Clube da Barra durante a semana também estava
na mira da Diretoria da AFBNDES. Foram
feitas ações no sentido de aumentar a frequência das locações dos três campos de futebol.
Também houve ganhos com a instalação de
seis escolinhas de futebol na sede social, permitindo uma receita extra que está contribuindo para o equilíbrio das contas, mantendo, em
2018, o mesmo superávit de 2017.
Balanço  Os associados já podem conferir, no site da AF, os arquivos com as demonstrações financeiras de 2018.

Encontro com Mendonça de Barros
em 30 de abril no Teatro do Banco

reprodução

Alice Assumpção, Beatriz Barbosa
Meirelles, Carlos Leonardo Delgado,
Carlos Roberto B. dos Santos, Claudio
Abreu, Creuza Novaes, Eduardo Scotti
Debaco, Eloah Manoel, Eva Maria
Moreira, Fabiano Dias de Mattos,
Luciana Chaves Rocha, Lucimar
Fernandes, Marcelo Valente, Maria
Celia Louzada, Mario Lopes, Marleide
Cunha, Marucia Cabral, Oswaldo
Humbert, Pauliane de Oliveira, Sandro
Couto, Valmir Lopes, Vera Lucia
Barreto, Wagner Gonzales de Oliveira,
Willians Cipreste, Wilson Dufles.

Conselho Fiscal
Titulares: Madeilene Perez de
Carvalho, Melvyn Afonso Cohen e
Orlando Zeferino de Oliveira
Suplentes: Alfredo Gonçalves Nunes,
Antonio Saraiva da Rocha e Luiz
Ferreira Xavier Borges

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

Sede Administrativa

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.

Tenho muita honra de estar aqui.
O Banco sempre foi visto como
uma unidade importante no sistema financeiro brasileiro. Profissionalmente, sempre tive a
melhor das impressões em relação à instituição. E, aliás, foi uma
das condições que fizeram com
que interrompesse a minha vida
profissional para trabalhar no governo. É possível que se fosse em
outra instituição eu não tivesse
a coragem de fazer o que fiz, porque acredito que nos próximos
anos o papel do BNDES no desenvolvimento da economia vai
ser crucial. Isso é o que me levou
a este  segundo alguns  ato de
insanidade, de sair do meu canto
e vir trabalhar aqui com vocês.

TELEFONIA

A AFBNDES volta a informar que é necessário que o participante dos planos de telefonia oferecidos pela Associação (Claro e Vivo) avise ao banco, indicado no momento da adesão (Banco do Brasil
ou Itaú), que autoriza o débito automático do valor da fatura. A autorização junto aos bancos deverá ser
feita três dias antes do vencimento. A cobrança da AF ocorre no dia 15 de cada mês. Para mais informações entre em contato com o Setor de Atendimento da Associação, no mezanino do Edserj.

Autorização para
débito em conta

Conselho Deliberativo

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

A convite da AFBNDES, o
economista Luiz Carlos Mendonça de Barros estará presente
no Teatro Arino Ramos Ferreira
(S1 do Edserj) no dia 30 de abril,
às 16h, para falar sobre o BNDES de hoje e sua história. Será
um prazer falar para vocês nestes tempos obscuros. Meus anos
no BNDES são motivo de orgulho, disse o ex-presidente do
Banco ao aceitar o convite.
Mendonça de Barros esteve
na presidência do BNDES de
novembro de 1995 a abril de
1998, durante o governo FHC.
No dia de sua posse, em 6/11/
95, falando ao VÍNCULO, ele
mandou mensagem aos empregados do Sistema BNDES:

Dois dias depois, recebendo os presidentes das
Associações de Funcionários em audiência, o
presidente disse que era
a favor dos bancos públicos e do BNDES em
particular, por ser um órgão fundamental para a retomada do
desenvolvimento brasileiro.
Vinte e três anos depois, o
papel dos bancos públicos na
retomada da economia brasileira ainda está presente na fala de
Mendonca de Barros. Em artigo
publicado no Valor Econômico
em 25 de março último, o expresidente do Banco cita as armadilhas da economia nacional:
Infelizmente no Brasil, que so-

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.

Pousada Clube Itaipava
Estrada Itaipava-Teresópolis 5001,
Madame Machado, Itaipava, Petrópolis,
RJ, CEP 25745-001, Tel. 24 22222579, Fax 24 2222-4987.

fre há mais de quatro anos de
um desemprego indecente, com
a indústria manufatureira com
um hiato gigantesco, os ortodoxos tomaram conta do sistema
bancário público obrigando estas instituições  que são responsáveis por mais de 50% do crédito total  a reduzir seu tamanho e, como o BNDES, devolver ao Tesouro recursos que deveriam ser mobilizados para tirar
a economia do buraco atual.

Publicação semanal da AFBNDES
Jornalista responsável: Washington
Santos
Diagramação, ilustração e projeto
gráfico: Fernando Garcia
Repórter: Bárbara Becker
Publicidade: Ricardo Torregrosa
Redação e publicidade: Av. Chile 100,
sobreloja-mezanino, Centro, Rio de
Janeiro, RJ, Caixa Postal 50012, CEP
20050-971. Tel. e Fax 2532-0163 e
2532-0704.
E-mail: vinculo@afbndes.org.br.
Tiragem: 4.000 exemplares.
Impressão: 3Gráfica.

Vínculo On Line

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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Domingo divertido com Festa da
Páscoa no Clube da Barra
Evento acontecerá neste domingo (14), a partir das 11h, com
distribuição de chocolate, recreação, cama elástica, caça aos ovos e
teatrinho de fantoches. A entrada é franca para sócios e convidados

A

Páscoa será comemorada neste
domingo (14), a partir das 11h,
com festa para toda a família no
Clube da Barra. O Coelhinho da Páscoa
será o anfitrião do dia e receberá as crianças na portaria da sede social para muitas
fotos e brincadeiras.
A equipe de animadores da Brincadeira de Criança coordenará diversas atividades: música, cama elástica, oficina de
artes, jogos temáticos, teatro de fantoche
com enredo de Páscoa, bolamania, caça
aos ovos e distribuição de chocolates. A
entrada é franca para sócios e convidados.
Almoço no Clube da Barra  O restaurante do Clube, administrado pela Bistrô
Next, funcionará no sistema a peso com
cardápio especial para a data. Em fevereiro, o restaurante e os bares da unidade
de lazer voltaram a receber as estalecas.
A compra das fichas de plástico pode ser
efetuada com dinheiro ou cartões de

bárbara becker

O Coelhinho
no salão do
Clube
durante a
festa de
Páscoa do
ano passado
débito e crédito. Associados que possuírem
o modelo antigo ainda poderão utilizá-lo.
Páscoa em Itaipava  Na Pousada
Clube Itaipava, a festa acontecerá no sábado, 20 de abril, durante o feriadão da

u NÃO

PERCA
reprodução

CCBB exibe
peças resgatadas
do incêndio do
Museu Nacional
O Centro Cultural Banco do
Brasil recebe a primeira exibição pública de uma centena de
peças salvas do trágico incêndio
que atingiu o Museu Nacional
em setembro de 2018. A exposição parte do incidente para
informar  por meio de um
conjunto representativo de itens
resgatados dos escombros e
outros preservados  que o Museu continua vivo e produzindo
conhecimento.
Sob curadoria da Comissão
de Resgate do Museu Nacional,
a mostra apresenta cerca de 180
itens, dos quais 103 resgatados
após o incêndio. As demais peças
estavam fora da área do incêndio ou emprestadas. Entre os itens
em exibição estão o Meteorito
Santa Luzia; animais taxidermizados; o crânio de um jacaréaçu; ânforas, lamparinas e va-

Páscoa (reservas no Atendimento), com
muitas brincadeiras para as crianças,
garantida pela Turnê da Alegria, além de
caça aos ovos de chocolate e lanche especial para os pequenos hóspedes.

O meteorito de Bendegó, encontrado em 1784 no
sertão da Bahia, faz parte do acervo recuperado
sos romanos e etruscos pertencentes às coleções de D. Pedro
II e da Imperatriz Teresa Cristina; esculturas de Shabti de
Haremakhbit de faiança, do Egito Antigo; entre outros.

A exposição, com entrada
franca, fica em cartaz até 29 de
abril. O CCBB fica na Rua Primeiro de Março 66, Centro. O
funcionamento é de quarta a segunda-feira, das 9 às 21h.

Reservas para o
Dia das Mães na
Pousada abertas
no dia 15
A Pousada Clube Itaipava
está preparando um final de
semana pra lá de especial em
comemoração ao Dia das
Mães. Na programação dos
dias 11 e 12 de maio, haverá
jantar musical no sábado e
almoço com delicioso cardápio no domingo. Tudo isso
regado a muitas homenagens,
beijinhos e uma bela promoção: as mamães associadas
não pagarão estadia, desde
que estejam acompanhadas
por outro hóspede pagante,
sócio ou não. Tudo do jeito
que elas merecem.
As reservas, por ordem de
chegada, estarão abertas a
partir das 10h30 do dia 15 de
abril, segunda-feira, no Atendimento da AFBNDES. Cada
associado poderá reservar no
máximo três quartos no primeiro dia da reserva. A partir
do segundo dia, não haverá
mais limite.

Presentes e
quitutes para a
Páscoa na AF
A Empório Paladar estará
de 15 a 18 de abril no Atendimento da AFBNDES comercializando azeites aromatizados,
pastinhas, geleias, vinhos, conservas, cachaças e biscoitos).
Continuam no mesmo período
a Cacau Show (trufas, colombas, ovos de chocolates, caixas
de bombom e muito mais) e Juliana Ibarra (peças com design
exclusivo em prata).
AFBNDESPAR  Também
de 15 a 18 de abril estarão na
AFBNDESPAR (mezanino do
Edserj) a Avatim (aromatizadores de ambiente, perfumes, sabonetes e sachês), Oneida Queiroz (joias em ouro e pedras naturais), Arisla Kafka (bijuterias
e acessórios), Kopenhagen (chocolates e presentes para a Páscoa) e Tupperware (recipientes e artigos para cozinha).

Funcionamento da
AF na Páscoa e dia
de São Jorge
O Clube da Barra funcionará
durante o feriado da Páscoa (19
a 21) e de São Jorge (23), das 9
às 17h. Na segunda-feira (22),
a unidade de lazer estará fechada. A Pousada Clube Itaipava
funcionará todos os dias.

Próximos feriadões
na Pousada
Estão abertas até o dia 18 de
abril, quinta-feira, as inscrições
para o feriado de Corpus Christi (20 a 23 de junho), na Pousada
Clube Itaipava.
São Jorge e Páscoa (19 a
23 de abril)  Restam poucas
vagas para o feriadão de São
Jorge e da Páscoa.
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ESPORTES

Segue a
líder!

paulo rodrigues

Cabofriense goleia o
Americano e se isola na
liderança do
Campeonato Carioca
de Futebol Soçaite da
AFBNDES, disputado
no Clube da Barra

A

Cabofriense bateu o Americano por 6 a 3, no domingo
passado, e se isolou na liderança do Cariocão 2019. Após a quinta rodada da competição, a equipe da Região
dos Lagos tem o ataque mais positivo
(17 gols) e o artilheiro da competição,
Cristiano Soares, com 9 tentos. Cris protagonizou mais uma rodada de festa do
time de Cabo Frio, com dois gols. Alessandro do Valle não quis ficar para trás
e também marcou duas vezes. O placar
foi completado por Marcus Vinícius
Silva e Jefferson Araújo. Thiago Martins, Carlão Focetola (para a alegria da
galera) e Bruno Pitta descontaram para
o Americano, que agora ocupa a quinta
posição da tabela.
A vice-líder Portuguesa viu a Cabofriense se afastar com o empate em 1 a
1 frente ao Olaria, gols de Gilles Botelho,
em penalidade máxima, e Rodrigo Chaves, respectivamente. E o pior é que na
disputa de pênaltis pelo ponto extra, foi
derrotada pelo time da Rua Bariri por 4
a 3. Com o resultado, o Olaria, do excelente goleiro Diego Louzada, pulou do 7º
para o 6º lugar.
Na terceira posição agora está o Volta
Redonda, que goleou o Boavista por 7 a
0, com quatro gols do bom de bola Viní-

Promoção 300 de
Graça do Plano
Claro AFBNDES

A Cabofriense, de Júlio Salarini (14): liderança com o melhor ataque

cius Barreto. Mário Oliveira, Victor para os de melhor performance na priBarbosa e Willian Gonçalves completa- meira fase (os vencedores jogam a final;
ram o marcador. O time de Saquarema os perdedores disputam o 3º lugar); e
sentiu os desfalques e continua na lanter- Guanabara  2º colocado versus o 7º; e 3º
na da competição, com apenas um ponto. colocado versus 6º  vantagem do emO América passou agora para o G-4 pate para os de melhor performance na
após vitória sobre o Bangu por 3 a 1. Os primeira fase (os vencedores jogam a
gols vieram no segundo tempo, com o final; os perdedores disputam o 3º lugar).
A terceira fase
Mequinha arrasacolocará frente a
dor. Luis Escafura
PRÓXIMA RODADA
frente (sem vanta(Sorato), dois, e
gem) os campeões
Carlos Millet mar- Domingo  14 de abril
das taças Rio e Guacaram para o Améri9h:
America X Cabofriense (1)
nabara. O vencedor
ca. Victor Bitten9h:
Bangu X Boavista (2)
levará o título do
court descontou. O 10h30: Olaria X Americano (1)
Bangu está em pe- 10h30: Volta Redonda X Madureira (2) Cariocão. O terceiro
lugar será conhenúltimo lugar.
cido no confronto
Forma de dispu- * (1) Campo 1, (2) Campo 2.
Folga: Portuguesa.
entre as duas equita  O Cariocão está
pes de melhor ponsendo disputado em
três fases. Na atual, classificatória, as tuação nas fases 1 e 2 (excetuando-se os
nove equipes jogam entre si. As oito campeões das taças).
Classificação  Cabofriense (12), Pormelhores avançam. Na segunda fase, as
oito equipes classificadas serão divi- tuguesa (10), Volta Redonda (9), Amédidas em duas taças: Rio  1º colocado rica (8), Americano (6), Olaria (6), Maduna fase classificatória versus o 8º; 4º co- reira (5), Bangu (3), Boavista (1). Artilocado versus o 5º  vantagem do empate lheiro: Cris (Cabofriense), com 9 gols.

Botafogo  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  Alugo sala modernizada,
36m², 5° andar. Av. Rio Branco, próximo Metrô Carioca. Paulo Brêda (22406711/99984-6261/99695-8019).
Centro  Vendo sala comercial reformada, 33m², próximo ao TRT-RJ
(R. do Lavradio). Ayrton (99364-7098).
Copacabana  Alugo apto, quarto e
sala, 2 banheiros, área, jardim de inverno, 1 vaga na garagem, mobiliado. Rua Francisco Otaviano, Arpoador.
R$ 2.300,00. Thaís (98121-9445).
Copacabana  Vendo apto, 250m²,
4qtos, 2 banheiros sociais, 2 dependências, 1 banheiro de serviço, garagem escritura, andar alto, vistão mar,
esquina c/ Av. Atlântica. Jacira
(2052-7553).
Leblon  Vendo apto, 90m², claro,
vista ampla, sala, 2qtos, dependências completas, s/ garagem. Av. Ataulfo de Paiva com Visconde de Albuquerque. R$ 1.350mil. Vânia (99973-2761).
Méier  Vendo casa, 3qtos, 2 suítes,
1 banheiro social, cozinha, sala, garagem p/ 5 carros, dependência, lavanderia, quintal. Rua Galdino
Pimentel 199. R$ 1.200.000,00. Vitória (98759-6667).
Petrópolis  Excelente casa em Secretário, Condomínio Anápolis Country Club, total infra. Fernanda. Fotos
e preço: http://ljimoveis.com.br/
casa-secretario-1828/imovel.
São Conrado  Cobertura duplex,
4qtos, piscina, churrasqueira, 2 vagas, dep. completas, totalmente reformada, vista maravilhosa mar e montanha, armários Florense. Fernanda
(96868-0670/99246-8246).
Land Rover  Discovery Sport HSE,
Diesel, 7 assentos, preto, interior preto, 2018/2018, teto panorâmico,
5.200km. R$240.000,00. Fábio
(2052-6007/99118-5808).
Mitsubishi  ASX, 2012, 4x4, completo, com incríveis 22 mil km, IPVA
2019 quitado, urgente, tabela FIPE.
Athayde (98810-5300).
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 (sobreloja-mezanino do Edserj) ou
via e-mail afatendi@afbndes.org.br.

A AFBNDES, em parceria com a Claro, lançou a promoção 300 de Graça, na qual o associado que contratar uma linha nova do
plano de voz ganha 300 minutos de graça para ligações locais (só terá o custo da taxa de administração). É importante ressaltar que,
em caso de ligações interurbanas, as mesmas serão tarifadas. A promoção não contempla plano de internet e visa as pessoas que só
fazem o uso de telefone em ligações locais. Mais informações no Atendimento da AF.

