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ACONTECE

AGE para autorizar
AFBNDES a entrar com
ação por danos morais

Processo judicial contra revista Exame e o jornalista
J.R. Guzzo precisa ser aprovado por associados em 7
de outubro, às 14h30, no Auditório Reginaldo Treiger

E

m junho deste ano, a AFBNDES moveu
ação judicial de indenização por danos
morais coletivos em face da Editora
Abril S.A. e do jornalista José Roberto Guzzo,
em virtude de artigo com conteúdo ofensivo ao
corpo técnico do BNDES, veiculado na edição
1185, de 15/05/2019, da revista Exame.
No artigo, intitulado Até tu, BNDES?, J.R.
Guzzo diz que durante os 13 anos e meio dos
governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma
Rousseff, o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social funcionou como uma
sociedade de ladrões. Mantendo o mesmo tom,
o jornalista faz críticas veementes ao corpo técnico
da Casa e ao ex-presidente Luciano Coutinho.
O processo foi distribuído sob o nº. 016839753.2019.8.19.0001 e tramita na 17ª Vara Cível da
Comarca da Capital. Ao analisar os documentos
juntados aos autos pela Associação, o juiz
Leonardo de Castro Gomes registrou o seguinte
despacho: Adeque-se a inicial à tese proveniente
do Tema n° 82 do STF: I - A previsão estatutária
genérica não é suficiente para legitimar a atuação,
em Juízo, de associações na defesa de direitos dos
filiados, sendo indispensável autorização
expressa, ainda que deliberada em assembleia,
nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da
Constituição Federal.
Assim, em cumprimento ao referido despacho,
a AFBNDES convoca os seus associados efetivos
para a Assembleia Geral Extraordinária que será
realizada na próxima segunda-feira, 07/10/2019,
às 14h30, no Auditório Reginaldo Treiger, localizado no S1 do Edserj (Centro de Estudos), conforme
edital disponível no VÍNCULO On Line.
É do entendimento da Associação que ações
como esta são necessárias na luta em defesa do
BNDES. Críticos caluniadores e irresponsáveis
devem ser punidos na Justiça. É fundamental que
o corpo funcional se mostre unido e apoie a
AFBNDES para que esse instrumento de pressão
possa ser utilizado, defende o presidente da
entidade, Arthur Koblitz.
Resposta da AFBNDES  No VÍNCULO
1347, de 30/05/2019, publicamos respostas da

Eventos

AFBNDES e do ex-presidente Luciano Coutinho
às acusações do jornalista da revista Exame.
Confira o posicionamento da Associação:
O artigo Até tu, BNDES é o texto jornalístico
que fez, até agora, as acusações mais duras, levianas
e indiscriminadas ao BNDES e ao seu corpo técnico.
Como meros leitores, não como empregados do
BNDES indignados com tais injúrias, deveríamos
esperar alguma proporcionalidade entre as acusações e as evidências apresentadas no texto. Porém,
não encontramos. O texto imputa a todo o corpo
funcional acusações graves, ao classificá-lo como
ladrão, mas não informa aos leitores que não
existe qualquer condenação ou evidência que comprove a participação dos funcionários em atos ilícitos.
Não há nem mesmo delação premiada que envolva
empregados do BNDES em atos de corrupção.
Sobre os financiamentos a Cuba, Venezuela e
Moçambique, todos foram feitos com garantias
do Tesouro Nacional aprovadas por conselhos
interministeriais, onde o BNDES não possuía
voto. Vale ressaltar que também é uma falácia
que o Banco obteve prejuízo, pois não perderá
sequer um real com essas operações.
Também não há notícia de que o BNDES viva
uma crise de inadimplência junto a caminhoneiros.
Trata-se de uma forma de empréstimo igualmente
segura, em que a garantia é o próprio caminhão.
Quanto à Odebrecht, a companhia era financiada
por instituições em todo o mundo. Bancos multilaterais, bancos privados, mercado de capitais. Os
desembolsos do BNDES para exportações de
serviços de engenharia da empresa correspondem
a menos de 10% da receita da Odebrecht no
exterior (entre os anos 2010-2016).
Importante esclarecer também que o Banco
esteve completamente protegido nos financiamentos ao Grupo X. O BNDES não chegou a se
envolver na Sete Brasil, ao contrário dos principais
bancos privados nacionais. De forma geral, a taxa
de inadimplência do BNDES é muito baixa. O
artigo erra completamente o alvo. O que sobra?
Acusações ofensivas e de cunho político sem
nenhum fato que as consubstancie. Não poderia
ser essa a definição no dicionário de calúnia?.

Ano 49 - nº 1364

Assembleia sobre PLR
na sexta-feira (11)
Está marcada para sexta-feira, 11 de outubro, às 14h30, em
primeira convocação, e às 15h, em segunda convocação, a Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Bancários do Rio
para deliberar sobre o Acordo de Participação nos Lucros e Resultados de 2019. O Edital de Convocação será publicado no início
da próxima semana pelo Seeb-Rio. A proposta de Acordo foi
enviada pelo Banco aos empregados na última sexta-feira (27).

As operações envolvendo o
grupo Odebrecht
Em nota, AFBNDES analisa operações envolvendo o grupo
Odebrecht e critica posicionamento da Administração do BNDES
e entrevista do presidente Gustavo Montezano ao Estadão: Na
prática, Montezano trabalha para reascender o mito da caixapreta. Ao tentar entregar a encomenda que levou à sua nomeação,
não se importa em manchar a imagem do Banco. Finalmente, e
com efeito não menos nefasto, seus supostos esclarecimentos ao
invés de aumentar a transparência do BNDES e promover um
debate qualificado sobre o aperfeiçoamento de políticas de
desenvolvimento, visam apenas desacreditar por completo a
política industrial e a ação do crédito como instrumento
contracíclico, servindo, assim, para justificar a redução do escopo
de atuação do BNDES que sua administração pretende implementar. Confira a íntegra do texto na página 2.

Vitória em ações
relacionadas à CGPAR e à
exclusão de genitores do PAS
As Associações de Funcionários do Sistema BNDES e a APA
conseguiram liminar favorável na ação que pede a anulação da
Resolução 23 da CGPAR, que afeta os planos de saúde das
estatais federais e, por conseguinte, o PAS  Plano de Assistência
e Saúde do Banco. Antecipo a tutela recursal e defiro o pedido
de concessão de tutela de urgência formulado na origem,
suspendendo os efeitos da Resolução 23/2018-CGPAR em relação
aos representados das agravantes, escreveu o desembargador em
relação ao recurso interposto pelas Associações.
A AFBNDES também foi parcialmente vitoriosa no pedido de
liminar na ação civil pública que questiona a constitucionalidade/
legalidade da exclusão de genitores do PAS. Leia mais na página 3.

Estacionamento no Clube
durante o Rock in Rio
A AFBNDES colocará à disposição dos associados o
estacionamento do Clube da Barra para aqueles que forem ao
Rock in Rio. A portaria estará funcionando, no entanto, o automóvel
deverá ser retirado até as 5h da manhã. O sócio precisará enviar
mensagem prévia para admclube@afbndes.org.br, informando nº
da matrícula, RG e nº da placa do carro.

2

www.afbndes.org.br

INSTITUCIONAL

Operações envolvendo o grupo
Odebrecht

Posicionamento da AFBNDES em relação à nota do Banco e à entrevista
de Gustavo Montezano ao jornal O Estado de São Paulo

A

AFBNDES manifesta publicamente sua insatisfação e
discordância com a nota divulgada pela Administração
do Banco, bem como a entrevista concedida pelo
presidente do BNDES, Gustavo Montezano, ao jornal O Estado
de São Paulo, em 30/09/2019, sobre operações envolvendo o
grupo Odebrecht. Acreditamos que o trabalho técnico e executivo
prometido pelo presidente fica comprometido por seus
compromissos com a retórica eleitoral oficial.
Na análise apresentada, para aumentar o impacto de supostos
erros, Montezano usa questionáveis métodos de atualização dos
valores envolvidos e opta por divulgar a perda máxima (supondo
que nada venha a ser recuperado pelo BNDES) ao invés da perda
provável nas operações associadas à Odebrecht. Inclui na mesma
análise, por exemplo, operações garantidas pelo FGE (Fundo de
Garantia à Exportação). Dos R$ 14,6 bilhões alardeados, R$ 3,7
bilhões correspondem a operações de comércio exterior
devidamente seguradas pelo FGE  cujo funding é parcialmente
proveniente de prêmios de risco pagos pelos próprios países
financiados. Em nenhuma análise econômica poderiam ser
computados como perdas para o Banco.
Dos R$ 10,9 bilhões que poderiam ser considerados perdas,
R$ 9,5 bilhões se devem a um único projeto da Odebrecht
apoiado pelo Banco: o que envolvia a empresa de etanol do
grupo. Ao considerar apenas a perda máxima da operação de
crédito, ignora-se o fato de que o BNDES detém grande parte dos
ativos operacionais em garantia, sem contar com as receitas
provenientes da venda de energia. Ou seja, excluído o que está
com garantia do FGE e assumindo que o Banco deve recuperar
50% dos créditos no projeto de Etanol, o valor da perda seria de
R$ 6,4 bilhões, menos da metade dos R$ 14,6 bilhões anunciados.
O BNDES foi apenas um dos vários financiadores do
projeto de Etanol, que em sua origem contou, inclusive, com a
maioria de investidores internacionais (pois se houve erro na

avaliação do projeto, esse foi do governo e de investidores
privados nacionais e internacionais também). A Odebrecht e
todos os seus sócios internacionais perderam cerca de R$ 7
bilhões com o projeto. É importante ressaltar também que o
BNDES desembolsou dezenas de bilhões de reais (valores
históricos) com o setor de etanol como um todo, beneficiando
dezenas de projetos, indo muito além da citada empresa.
Outro aspecto que não foi abordado nas manifestações para a
imprensa e que nos causa estranhamento, principalmente para
quem enfatiza a importância do impacto do Banco sobre o
desenvolvimento vis-à-vis à lucratividade das operações, é o
impacto do projeto sobre a região em que se deram os
investimentos  como aumento do emprego, do PIB regional e
da arrecadação tributária, mesmo que esses dados estejam
disponíveis no BNDES.
Assim, como quando veio a público as denúncias
relacionadas a compradores de jatinhos por meio de programa
realizado pelo BNDES, informando até o CPF dos
controladores das empresas, possivelmente violando o sigilo
bancário de operações que foram contratadas via bancos
privados, são indisfarçáveis os intuitos políticos eleitorais desse
novo esclarecimento.
Na prática, Montezano trabalha para reascender o mito da
caixa-preta. Ao tentar entregar a encomenda que levou à sua
nomeação, não se importa em manchar a imagem do Banco.
Finalmente, e com efeito não menos nefasto, seus supostos
esclarecimentos ao invés de aumentar a transparência do
BNDES e promover um debate qualificado sobre o
aperfeiçoamento de políticas de desenvolvimento, visam apenas
desacreditar por completo a política industrial e a ação do
crédito como instrumento contracíclico, servindo, assim, para
justificar a redução do escopo de atuação do BNDES que sua
administração pretende implementar.

Luto pelo Brasil e contra as privatizações
Nesta quinta-feira (3), dia em que a Petrobras completa 66 anos, trabalhadores, sindicalistas e movimentos sociais irão às ruas
para defender a estatal e as empresas públicas em várias capitais do país. No Rio de Janeiro, o ato está sendo chamado de Dia de
luto pelo Brasil, contra as privatizações, em defesa da Amazônia, por empregos, pela saúde e contra os cortes na educação. A
concentração está marcada para a Candelária às 16h, com caminhada, pela Av. Rio Branco, até a sede da Petrobras. O Sindicato dos
Bancários do Rio participa do movimento.
Privatização é tema do JE  A edição de outubro do Jornal dos Economistas (www.corecon-rj.org.br/) volta ao tema da
privatização, processo radicalizado no governo Bolsonaro, que pretende vender até empresas lucrativas e estratégicas como a
Eletrobrás, para não citar os planos de entrega da Petrobras. Ladislau Dowbor, da PUC-SP, critica o maniqueísmo do debate entre
privatização e estatização. Há atividades que funcionam melhor no setor privado e outras que precisam ficar com o Estado. Mas
não é essa a racionalidade que guia as privatizações atuais, em geral negociatas para que grupos privados, nacionais e
internacionais, se apropriem de patrimônio público, sustenta. Marcio Pochmann, da Unicamp, faz um histórico do liberalismo e
processos de estatização e privatização no Brasil: Os pressupostos do anarcocapitalismo ganharam relevância no governo
Bolsonaro, engajado em desfazer, não reestruturar, o setor produtivo estatal, entregando-o a empresas privadas nacionais ou
estrangeiras. Antonio Lacerda, do Cofecon, entende que a privatização não é a solução para os problemas econômicos do país,
porque gera receitas de uma só vez, que apenas financiam gastos correntes; não origina novos investimentos; tende a aumentar as
despesas em dólar sem produzir receitas na mesma moeda; e pode criar monopólios privados. Adhemar Mineiro, da UFRRJ,
ressalta que a venda de empresas públicas dará aos investidores externos e internos a chance de se apropriarem de ativos, sem que
haja expansão da capacidade produtiva. Marcelo Carcanholo, da UFF, critica a panaceia da privatização, apresentada como solução,
por exemplo, para o déficit fiscal, mesmo no caso da venda de estatais lucrativas; ou para a redução da dívida pública,
desconsiderando que ela tem outros determinantes: A privatização é um grande negócio... para quem compra.

Diretoria
Presidente  Arthur Koblitz
Financeiro  Fabio Pais
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
Aloísio dos Santos Marins, Carlos
Roberto Batista dos Santos, Creuza
Ferreira Novaes, Edianne C. Novaes,
Eduardo S. Debaco, Erica de O.
Carneiro, Flávia G. Lisbôa, Francisco
Carlos P. dos Santos, Juliana D.
Romeiro Viana, Laura O.Vidon,
Luciana C. Rocha, Luiz Ferreira Xavier
Borges, Marleide L. Cunha, Marúcia de
A. Cabral, Nelson Tucci, Nereida R.
Cavalheiro Barros, Oswaldo Luiz
Humbert Fonseca, Pauliane de Oliveira,
Sandra N. de Andrade, Tiago Lezan
SantAnna e Vera Lúcia Barreto

Conselho Fiscal
Titulares: Alfredo Gonçalves Nunes,
Madeilene Perez de Carvalho e Orlando
Zeferino de Oliveira.
Suplentes: Flavio Neves Salomone, Luis
Carlos Schwarz e Carlos Leonardo
Araújo Delgado

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,
Madame Machado, Itaipava, Petrópolis,
RJ, CEP 25745-001, Tel. 24 2222-2579,
Fax 24 2222-4987.
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ACONTECE

Associações têm liminar
favorável na ação contra
Resolução 23 da CGPAR

N

bárbara becker

a última sexta-feira
(27), o desembargador
federal Jirair Aram
Meguerian decidiu
favoravelmente a recurso
interposto pelas Associações de
Funcionários do Sistema
BNDES e pela APA contra a
decisão de indeferimento do
pedido de liminar formulado
pelas entidades nos autos da ação
coletiva movida em face da
União para anular a Resolução
23 da CGPAR, que afeta os
Paulo Roberto Gonçalves na assembleia de 15/4
planos de saúde das estatais
federais e, por conseguinte, o PAS  Plano de Assistência e Saúde do BNDES.
Matéria semelhante já havia sido examinada pelo desembargador na ação proposta pela
Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB) e pela Associação dos
Aposentados e Funcionários do Banco do Brasil (AAFBB), ocasião em que o magistrado
decidiu a favor dos associados daquelas entidades.
Pelo exposto e com base nos mesmos fundamentos, antecipo a tutela recursal e defiro o
pedido de concessão de tutela de urgência formulado na origem, suspendendo os efeitos da
Resolução 23/2018-CGPAR em relação aos representados das agravantes, escreveu o
desembargador em relação ao recurso interposto pelas Associações do Sistema BNDES.
Vale ressaltar que a decisão foi proferida de forma monocrática pelo desembargador relator,
motivo pelo qual ainda cabe a interposição de recurso por parte da União perante o colegiado
da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Assembleias  A decisão de ingressar na Justiça para anular a Resolução 23 da CGPAR
foi tomada em assembleias gerais das Associações do Sistema BNDES em 15 de abril.
Nelas também foi definida a condução do processo pelo escritório de advocacia do exministro do STF Ayres Britto.
As assembleias aprovaram ainda a contribuição extraordinária de até 0,65% da remuneração
do associado (que serve de base para o cálculo da contribuição mensal às Associações) para o
custeio da ação. O percentual foi baseado no rendimento de associados das entidades em
março de 2019. Como já foi informado, o escritório Ayres Britto apresentou orçamento no
valor de R$ 700 mil. A primeira parcela já paga pelos associados cobriu a petição inicial e a
atuação do escritório em 2ª instância após a sentença. A esse respeito, a AFBNDES ressalta a
necessidade de que todos os associados procedam o respectivo pagamento.
Em caso de sucesso, os efeitos da sentença só beneficiarão o conjunto dos filiados às
Associações do Sistema BNDES (AFBNDES, AFBNDESPAR, AFFINAME e APA) no
momento do ingresso da ação.
Impacto no PAS  A Resolução 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.
A luta das Associações do Sistema BNDES contra a Resolução 23 da CGPAR também está
sendo feita no âmbito da Mesa PAS. As entidades ainda seguem acompanhando o Projeto de
Decreto Legislativo (PDC) de autoria da deputada Erika Kokay (PT-DF), que tramita na
Câmara Federal e pede a suspensão da Resolução, e o movimento dos empregados de outras
empresas estatais.

Liminar parcial na ação
que questiona legalidade
da exclusão de genitores
do Plano de Saúde
Foi publicada, na última quinta-feira (26), decisão que
deferiu o pedido de liminar formulado pela AFBNDES nos
autos da ação civil pública que questiona a
constitucionalidade/legalidade da exclusão de genitores do
Plano de Assistência e Saúde (PAS). O pedido de liminar
consistia na abstenção de futuras exclusões desta natureza
por parte do Banco, bem como na reintegração dos
dependentes já excluídos.
Inicialmente, a desembargadora federal Nizete Lobato
Carmo havia decidido pelo indeferimento do pleito. No
entanto, após pedido de reconsideração da decisão protocolado
pela Associação, a magistrada resolveu proceder a retratação.
Nessa ambiência, premida pelas garantias da dignidade da
pessoa humana e à saúde, art. 1º, III, e art. 6º, da Constituição da
República, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar
que o BNDES mantenha, por ora, como beneficiários do plano
de saúde institucional os genitores de funcionários que, na data
do ajuizamento da ação de origem, gozavam do benefício, salvo
se, aplicada a defasagem apontada, 88,40%, desde 2015,
estiverem fora do alcance da Resolução BNDES nº 1.676/
2008, ponderou a desembargadora.
Apesar de excelente, tal decisão necessita de ajustes em
relação aos associados que já se encontravam excluídos do
plano antes da propositura da ação. Nesse sentido, o
escritório de advocacia responsável pelo caso já está
trabalhando no recurso cabível para esclarecer tal questão,
que é de suma importância.

Financeiro

Clube da Barra atinge
superávit
Desde que assumiu, em julho de 2016, a Administração
da AFBNDES vem buscando reestruturar seus serviços e
suas unidades com o objetivo de promover uma gestão
administrativa e financeira mais eficiente, buscando garantir
a sustentabilidade dos seus ativos e alcançar mais eficácia em
todas as suas áreas de atuação. Uma das metas que se
pretende alcançar, com o apoio dos conselhos Deliberativo e
Financeiro, é a reversão dos históricos resultados financeiros
deficitários em suas unidades de lazer: Clube da Barra e
Pousada Itaipava.
Após muito trabalho, os primeiros resultados positivos
começaram a aparecer no Clube da Barra. A Diretoria
Financeira da AFBNDES apresentou o resultado deste ano
do Clube, consolidado até o mês de agosto, com números
positivos nos últimos meses. O superávit nas contas de julho
e agosto foi resultado de ações que visaram o equilíbrio,
agindo tanto no aumento das receitas quanto na diminuição
das despesas, tais como: parcerias que aumentaram a taxa de
ocupação nos campos de futebol e nas churrasqueiras,
admissão de novos sócios especiais, substituição das antigas
lâmpadas a gás nos refletores dos campos por lâmpadas LED
e maior eficiência na gestão das despesas administrativas.
Este é o prosseguimento de um trabalho com muitos
projetos ainda por implantar, e que estes resultados positivos
ajudarão a financiar.
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SAÚDE E BEM-ESTAR

Dia Mundial Sem Carro movimentou o
BNDES na última sexta, 27
A corretora de seguros Wood Interbrok, a operadora financeira Sicredi Rio e a loja de artigos
esportivos Manah Waves, parceiras da AFBNDES, ofereceram três bicicletas para sorteio

V

inte benedenses participaram dos bondes de bicicleta que saíram de
Niterói e da Zona Sul do Rio em direção ao Banco na última sextafeira, quando foi realizado o Dia Mundial Sem Carro no BNDES.
O deslocamento para o trabalho em transporte público ou alternativo faz
parte da proposta do grupo Bicicletas do Desenvolvimento, que organizou
a atividade do dia 27. Aprofundar o debate sobre os temas que envolvem
mobilidade urbana e como o uso do carro afeta o dia a dia das grandes
cidades também está entre as prioridades dos ciclistas benedenses.
Em sua segunda edição no BNDES, o Dia Mundial Sem Carro deste ano
apresentou como tema Mova-se para ter uma cidade mais sustentável e
fomentou o diálogo sobre questões sociais e financeiras que envolvem a
bicicleta como meio de locomoção. Outro marco da data foi a ampliação do
bicicletário do Edserj. Novas regras também foram criadas para facilitar a
circulação dos empregados pelo prédio com roupas esportivas 
reivindicações antigas dos ciclistas que usam a infraestrutura do prédio.
Márisson Veiga, subsíndico do CEdserj, conta que o Condomínio já
havia percebido que o bicicletário estava ficando cada vez mais cheio:
Alguns meses atrás, quando o pessoal do Bicicletas do Desenvolvimento
nos trouxe uma série de demandas, vimos que boa parte delas estava de
acordo com nosso diagnóstico e plano de melhorias. Então aumentamos
para 54 o número de vagas no bicicletário (antes eram 29), ampliamos o
número de bancos e ganchos nos vestiários, disponibilizamos mais um
chuveiro no vestiário masculino do S3 e passamos a autorizar o uso de
bermudas nas áreas comuns do térreo ao S5, com o objetivo de facilitar a
circulação dos ciclistas nos acessos do prédio até os vestiários.

bárbara becker

Parceiros da Associação e organizadores do Dia Mundial Sem Carro no BNDES

Desafio das Áreas e sorteio de bikes

wsantos

As Áreas foram desafiadas a diminuir o uso do automóvel no dia 27. O resultado
mostrou que houve a diminuição de 20% na utilização das vagas da garagem. No ano
passado, esse número ficou em 13%. A Área que mais se mobilizou foi a AP (Área de
Planejamento), com redução de 60% no uso do estacionamento, de acordo com os
organizadores. Em segundo lugar ficou a Área de Saneamento, Transporte e Logística,
com 37%; e, em seguida, a Área de Operações e Canais Digitais, com 36%.
Angela Pereira, da corretora de seguros Wood Interbrok, Eduardo Dutra, da

operadora financeira Sicredi Rio, e Carlos Cosenza, da loja de artigos esportivos
Manah Waves, parceiras da AFBNDES que ofereceram bicicletas para sorteio entre
os participantes das atividades do dia, estiveram presentes na abertura das palestras
O impacto social do uso da bicicleta no Rio de Janeiro e Quanto custa o
deslocamento casa-trabalho-casa no estado do Rio de Janeiro.
Uma bicicleta será sorteada entre os integrantes da AP, vencedora do desafio entre
as Áreas. Outra será sorteada entre as 33 pessoas que assistiram às palestras e para
aqueles que vieram trabalhar de bike; e uma terceira bicicleta será sorteada para os
prestadores de serviço do Banco, com o intuito de envolver esta coletividade na
campanha. A data dos sorteios será divulgada em breve pelo Setor de Marketing da AF.

Corrida
Em domingo nublado,
corredores fazem a festa da
Primavera
Com 14 mil inscritos, foi realizada na
manhã do último domingo (29), no Aterro do

Flamengo, a Prova da Primavera do Circuito das Estações,
com percursos de 5, 10 e 21 quilômetros. Vinte e nove
corredores se inscreveram pela AFBNDES e foram atendidos,
em tendas próximas ao Monumento aos Pracinhas, pela
Runners Rio, empresa de assessoria esportiva contratada pela
Associação. A próxima corrida do Circuito das Estações será a
Prova do Verão, em 1º de dezembro. Na foto, os benedenses
Ludmila, Fernando, Caroline e Pedro.
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EVENTOS

Baile Anos
Dourados terá
show do Trio
MX3 no Clube
Festa a caráter
acontecerá em 26 de
outubro, das 19 às 24h,
no Clube da Barra.
Ingressos estão à venda
no Atendimento da AF
e na secretaria da
unidade de lazer
O Clube da Barra terá noite
em clima de nostalgia com o
Baile Anos Dourados, no
sábado, 26 de outubro, das 19 às
24h, aberto a associados e convidados. O evento, especial para
aqueles que apreciam dançar ao
som de boa música, terá a
apresentação do Trio MX3,
comandado pelo cantor Paulo
Maxx. Para entrar no clima dos
antigos bailes, o evento será a
caráter.
Os ingressos estão à venda
no Atendimento da AFBNDES
(mezanino do Edserj) e na secretaria do Clube da Barra (Av.
Ayrton Senna 550, Barra da
Tijuca). Os convites custam R$
60,00 (casal) e R$ 40,00
(individual). O evento é uma iniciativa do associado Ney Alberto.
Cardápio do bar  Para o
Baile Anos Dourados, o Bistrô
Next preparou o seguinte cardápio: batata frita (R$ 18,00), batata frita Clube da Barra (R$
20,00), calabresa (R$ 23,00), caldo
de feijão (R$ 8,00), churrasquinho (R$ 28,00), gurjão de frango
(R$ 24,00), gurjão de peixe (R$
28,00), isca de frango (R$ 22,00),
pastel de carne ou queijo (R$ 5,00).

Domingueira
Dançante no
Clube da Barra
A 19ª edição da Domingueira
Dançante, edição Anos Dourados, produzida pela Frisson
Eventos, acontecerá no salão do
Clube da Barra no dia 13 de
outubro, domingo, das 14 às
19h. O baile terá show da Banda
Status e do cantor Rodrigo
Rosado. Informações e convites
pelos telefones 98626-2499 e
98729-6647 (Ângela).

Domingo será de festa
para as crianças no Clube

Baby Shark irá recepcionar os pequenos na portaria da
unidade de lazer. Além disso, muitas brincadeiras, cama
elástica, futebol de sabão e distribuição de brindes
fotos: bárbara becker

A

Festa das Crianças no Clube da Barra
acontecerá neste domingo, 6 de outubro,
das 11 às 16h, com entrada franca para
sócios e convidados. O evento vai reunir toda a
família num dia repleto de brincadeiras e gincanas
para alegrar crianças de todas as idades.
A garotada será recebida pelo personagem do
Baby Shark, das 12 às 13h30. Vai ter acrobacia
na cama elástica, o divertido futebol de sabão,
bolamania, tatuagem e maquiagem artística. Os
recreadores da Turma do Salsicha vão passar a
tarde comandando muitas brincadeiras com
distribuição de brindes.
Também haverá teatro de bonecos com os
animadores da Family Fun Eventos. O teatrinho
está marcado para as 14h e contará a clássica
história de Pinóquio, o boneco de madeira que

sonha em ser um menino de verdade e acaba se
metendo em várias aventuras.
Futebol infantil no Clube  No domingo (6),
a partir das 9h15, também haverá amistoso de
futebol infantil entre os times das escolinhas do
Bangu e do Show de Bola da Freguesia, no campo
1. Às 10h15, as crianças com mais de 8 anos
entram em campo. O campo 2 estará aberto para
a pelada dos papais.
Pousada Itaipava  O Dia das Crianças será
celebrado na Pousada Clube Itaipava no sábado,
12 de outubro, com tarde especial comandada
pela Turnê da Alegria. Estão programadas oficina
de pinturas faciais, escultura com bolas, camarim
fashion, animação na piscina e muitas brincadeiras.
Informações sobre hospedagem no Atendimento
da AFBNDES (sobreloja-mezanino no Edserj).
divulgação

Não perca
Minha terra tem
palmeiras, na Caixa
Cultural
A Caixa Cultural recebe até 20 de outubro
a exposição Minha terra tem palmeiras. A
mostra reúne 50 obras de 15 artistas
contemporâneos brasileiros para discutir a
formação da memória cultural do país e refletir
sobre a identidade nacional, das suas origens
românticas no século XIX aos dias de hoje.
O ponto de partida da exposição é o poema
Canção do exílio, ícone do primeiro momento do
romantismo brasileiro, escrito por Gonçalves Dias,
em 1857. São obras de Afonso Tostes, Anna Bella
Geiger, Ayrson Heráclito, Daniel Murgel, Flávia
Junqueira, Jaime Lauriano, Marcos Cardoso,
Raquel Versieux, Vicente de Mello, entre outros.
A Caixa Cultural fica na Av. Almirante Barroso

Obra Bori
Cabeça de
Tempo de
Ayrson
Herácleto
em cartaz
na Caixa
Cultural
25, Centro, e funciona de terça-feira a domingo,
das 10h às 21h. A entrada é franca.

Juliana Perdigão apresenta Folhuda hoje no Quintas
 Hoje (3), às 19h, o Quintas no BNDES apresenta o
show da cantora Juliana Perdigão com o repertório de
seu mais recente disco, Folhuda. O Trabalho é
composto por canções de sua autoria feitas a partir de
poemas de autores brasileiros. Além destas, Juliana
apresenta músicas de autores consagrados, como
Gilberto Gil e Jards Macalé. A senhas gratuitas serão
distribuídas às 18h na recepção do Espaço BNDES.

Serviços

Feriadão da
República na
Pousada Itaipava
A 1ª chamada de reservas
para o feriado da República
(15 a 17 de novembro), na
Pousada Clube Itaipava,
acontecerá de 7 a 9 de outubro.
A lista de espera está aberta no
Atendimento da AFBNDES.

Investimentos no
Atendimento da
AFBNDES
A XP Investimentos estará
com estande todas as quintasfeiras de outubro no
Atendimento da AFBNDES,
oferecendo as melhores
oportunidades de investimento,
de acordo com o perfil e
necessidade do cliente. Mais
informações com a assessora
de investimento Sandra
Bittencourt, pelo telefone (21)
99540-2150.

Cultural

Expoarte e
Expofoto em
cartaz na SBBA
A 27ª Expofoto e a 35ª
Expoarte podem ser visitadas
até o dia 25 de outubro, de
segunda a sexta-feira, das 13 às
17h30, na Sociedade Brasileira
de Belas Artes (Rua do
Lavradio 84, Centro). As
exposições apresentam o
trabalho de 63 artistas. As
mostras contam com a
participação de alunos das
turmas de pintura da SBBA e
convidados especiais. As
exposições são promovidas
pela AFBNDES, com o apoio
da APA/BNDES, e tem a
curadoria do diretor cultural
Márcio Verde.
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ESPORTES

Cinco equipes
garantidas no
G6 da Copa
Sensação

Times que ficarem de fora disputarão
repescagem. Forma de disputa
disponível no VÍNCULO On Line

fotos: ivayr borges

Em grande jogo, o Chile bateu o até então líder Peru
Em
segundo lugar está El Niño (20 pontos), que empatou em 3
ruguai (19 pontos), Equador (19), Peru (18), Argentina
a
3
com
o SPB. Jeferson Filho, Daniel Nunes e Reyne Martins fizeram
(18) e Paraguai (13) já garantiram presença na próxima
os
gols
do
El Niño. Márcio Ramos (2) e Marcos Antônio Ramos desfase da Copa Sensação de Futebol Soçaite da AFBNDES
contaram.
Na
disputa pelo ponto extra, o SPB levou a melhor, vencendo
 os quatro primeiros com a vantagem do empate. A última vaga do
por
3
a
2.
O
El
Niño
chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas virou o placar.
G6 será decidida na próxima rodada, marcada para 13 de outubro.
Valente, o SPB buscou o empate e a vanQuem estiver fora desse grupo disputará
tagem nos pênaltis. A equipe, com 12 ponuma repescagem (forma de disputa
PRÓXIMA RODADA
tos, manteve-se na quinta posição.
disponível no VÍNCULO On Line).
O G4 da Copa União é completado
Na rodada passada (28), o Uruguai
Sábado  12 de outubro
por Joiúdos United, que está na quarta
empatou em 0 a 0 com o Paraguai. Na
9h10: El Niño X Suor & Cerveja (U/1)
posição com 14 pontos. No domingo, a
disputa pelo ponto extra, a celeste levou
9h10: SPB X Vingadores (U/2)
equipe empatou em 2 a 2 com Peladeia melhor (4 a 3). Outro empate aconteceu
10h30: Pressão Alta X Peladeiros (U/1)
ros, mas ficou com o ponto extra na
no jogo entre Equador e Bolívia: 1 a 1,
10h30: Chapolin X À Bangu (U/2)
disputa de pênaltis (1 a 0). Guilherme
com gols de Fernando Roriz e Ricardo
11h50: Sandolin X Joiúdos (U/1)
Bittencourt Alencar e Alan Aparecido de
Beserra, respectivamente. Na disputa pelo
Jesus fizeram os gols do Joiúdos. Danilo
ponto extra, deu Equador (3 a 2). O até
Domingo  13 de outubro
Salarini e Esdras de Jesus descontaram.
então líder Peru foi goleado pelo Chile
9h10: Paraguai X Peru (S/1)
Perdendo por 2 a 0, o Peladeiros buscou
por 4 a 2 e caiu duas posições na tabela.
9h10: Brasil X Bolívia (S/2)
o empate, mas permanece na lanterna da
Thiago Dias, Flávio Spinelli, Moysés
10h30: Colômbia X Venezuela (S/1)
competição, com apenas dois pontos.
Alves e Carlos Eduardo Millet fizeram os
10h30: Chile X Equador (S/2)
A sexta posição da tabela continua
gols da seleção chilena. Edson e Paulinho
11h50: Argentina X Uruguai (S/1)
com
o Suor & Cerveja (9 pontos), mesmo
Lima descontaram. Com a goleada, o
depois
da derrota frente ao Chapolin por 4
Chile entrou na briga pelo G6.
* U (União), S (Sensação); 1 (campo 1), 2 (campo 2).
a
1.
Heitor
Alencar, Marcos Lopez, Rafael
No terceiro empate da rodada,
Portella
e
Eduardo
Ribeiro marcaram para
Argentina e Venezuela ficaram no 3 a 3.
o colorado. Rodrigo Souza descontou. O
Mário Oliveira, Edson Ferreira e Bruno Aguiar fizeram os gols dos
hermanos. José Emanuel de Oliveira (2) e Marcus Altomar descontaram. Chapolin está em sétimo lugar, também com nove pontos.
Vingadores (8º colocado, com 8 pontos) e Pressão Alta (9º/6
Quem também foi bem na rodada foi o Brasil, que goleou a Colômbia
por 4 a 0  gols de Fábio Mello (2), Thiago Guedes e Vinícius Gomes. pontos) também jogaram no domingo, com vitória do primeiro por
2 a 1, com gols de Paulo Roberto
Classificação  Uruguai (19
Leão. Moysés Alves descontou.
pontos), Equador (19), Peru
Faltando uma rodada para o
(18), Argentina (18), Paraguai
fim da primeira fase da Copa
(13), Bolívia (9), Venezuela (9),
União, À Bangu, El Niño e SanChile (8), Brasil (7) e Colômbia
dolin já garantiram lugar nas
(0). Artilheiro: Fernando Roriz
quartas de final com a vantagem
(Equador), com 11 gols.
do empate (forma de disputa no
À Bangu se isola na
VÍNCULO On Line).
liderança da Copa União
A última vaga do G4 está
sendo disputada por Joiúdos e
À Bangu goleou Sandolin no
SPB. O primeiro pega o Sandolin
domingo (29), por 4 a 2, e se isono dia 12 de outubro (uma
lou na liderança da Copa União
pedreira); e o segundo joga
de Futebol Soçaite da AFcontra Vingadores. A disputa
BNDES, com 22 pontos ganhos.
O Á Bangu derrotou o Sandolin e agora é líder isolado
também será acirrada pelas
O craque Pedro Kelly fez 1 a 0
aos 23 do primeiro tempo. Na etapa complementar, o À Bangu fez outras três vagas do G8, entre Suor & Cerveja, Chapolin, Vingadores
2 a 0 aos 2min com Felipe Andriotti e ampliou para 3 a 0 aos 15 com e Pressão Alta. No próximo final de semana não haverá rodada no
golaço de Pedro Kelly. Sete minutos depois, o Sandolin marcou seu Clube da Barra.
Classificação  À Bangu (22 pontos), El Niño (20), Sandolin
primeiro gol com Mário Bastos e chegou ao segundo tento em gol
contra do goleiro Breno. Já nos acréscimos, Márcio Rocha serviu (18), Joiúdos United (14), SPB (12), Suor & Cerveja (9), Chapolin
Rodrigo Rodrigues, que fechou o marcador em 4 a 2. Com 18 (9), Vingadores (8), Pressão Alta (6) e Peladeiros (2). Artilheiro:
Vinicius Barreto (El Niño), com 10 gols.
pontos, o Sandolin segura a terceira posição da tabela.

U

Convênio
Guarde Perto  Desconto
de 15% nas mensalidades de
locação de espaço (box) para os
associados que precisam de um
local para guardar itens pessoais
e profissionais com praticidade
e segurança. Depósitos em Botafogo, São Cristovão, Centro e
Barra. Informações: 4042-0055
e site www.guardeperto.com.br.

Classificados
Barra da Tijuca  Vendo apto, 2
qtos, armários embutidos, ar-condicionado, piso porcelanato, área de
lazer, piscina, churrasqueira, quadra
polivalente, academia, salão festas.
Madeilene (98305-7798).
Centro  Vendo apto, rua Ubaldino
do Amaral, mobiliado/reformado,
sala ampla, copa-cozinha, 1 suíte,
próx. ao BNDES, portaria 24h. R$
280 mil. Adriana (98817-3796).
Copacabana  Alugo vaga de garagem em prédio seguro com porteiro
24h, rua Raul Pompéia. R$ 400,00.
Sérgio (99156-5021).
Jacarepaguá  Vendo ou alugo apto
na Taquara, 80m², 2 qtos, sala ampla, cozinha com área serviço, dependência, 2 banheiros, 2 varandas,
vaga escritura. Viviane (2052-6401).
Lagoa  Vendo apto, claro, arejado, 3
qtos, 1 qto empregada, suíte, 2 banheiros, área serviço, 2 vagas, aceito
financiamento. Ângelo (99274-1750).
Laranjeiras  Vendo apto, 3 qtos c/
armários, 114m², sala em 2 ambientes, dependências, vaga, andar alto,
ar-condicionado, prédio familiar,
farto comércio, documentação ok.
Raphael (99417-0678).
Niterói  Vendo linda casa, 400m²,
c/fachada de vidro e madeira, acabamento alto padrão, grande área
arborizada (13.500m²), piscina, campo futebol / vôlei, 2 churrasqueiras,
casa hóspede (52m²), casa apoio
(60m²). Paola (2172-6916).
Sentra  Sentra SV, 2.0, CVT, 14/15,
flex, preto, doc. 19, placa Mercosul,
33.000km. Júlio (99289-6951).
Serviços  Fisioterapeuta, especialista em reabilitação e atendimento a
idosos. Atende em domicílio em toda
a cidade. Mais de 15 anos de experiência. Tatiane Pinheiro (98343-0444).
Fiesta  Ford New Fiesta, 11/12,
preto, 4p, 81.000km, único dono,
revisões em autorizada, direção elétrica. R$ 24 mil. Raul (99392-4704).
Serviços  Prestação de serviços
imobiliários, certidões e RGI (cartórios), ITBI etc, Prefeitura. Despachante, aposentado do BNDES. Paulo Renato (2453-1690/98887-3029).
E-mail: prms47@gmail.com
Icaraí/Niterói  Alugo apto, sala,
2qots + reversível, varanda gourmet,
1 vaga, prédio novo, com total
infraestrutura. José Maurício (979202010 / 2052-8273).
Tijuca  Sala comercial, frente, porteira fechada, consultório médico,
reformadíssima, doc ok. R$ 250 mil.
Rua Conde de Bonfim/junto hortifrut.
Vera Couto (99253-5498).
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