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assadas as eleições e todo turbilhão de interesse e conflito que
elas geraram, estamos todos agora
na expectativa das mudanças que virão
para o país e para o BNDES com o novo
governo. A diretoria da AFBNDES está mobilizada buscando atuar nesse processo sempre orientada para preservar
os interesses do Banco e seus empregados.
Enquanto isso, o processo da reestruturação prossegue e permanecemos
trabalhando para que as mudanças que
estão sendo implementadas ocorram
com o maior grau de diálogo e consulta
possíveis ao corpo funcional.
Conseguimos, após alguns desencontros, traçar um caminho de colabo-

ração com a reestruturação na Área
Jurídica. Além de flexibilizar a possibilidade de movimentação após a realização da que está em curso, temos o
compromisso da Diretoria da AJ de sentarmos para discutir uma nova regra de
movimentação institucional (forçada)
mais em consonância com a do resto do
Banco. Ficamos de apresentar nossa
proposta em breve para a AJ.
A movimentação do nível médio,
que está sendo discutida na Diretoria
do BNDES, passou por um consulta
junto à AFBNDES e a um grupo daquele segmento. Realizamos também,
na sexta-feira, dia 26 de outubro, um
seminário sobre o novo processo de se-

leção de executivos, no qual críticas e
sugestões foram abertamente colocadas e debatidas entre a plateia e expositores da AARH. Houve, também,
um reconhecimento muito amplo entre
os presentes de alguns avanços já apresentados pelo processo de seleção.
Estamos orgulhosos de estar contribuindo para o aumento do grau de participação nos processos decisórios do Banco. Pequenos passos, trabalho de formiguinha, mas que contribui para a criação
de uma nova cultura na nossa instituição.
Importante informar que, com pouco
destaque, foi criado um canal de comunicação anônima sobre a reestruturação
no Colabore. Confiram.

A AFBNDES empresa
O atual grupo, que está na diretoria
da AFBNDES no seu segundo mandato,
tem procurado tratar todas tarefas da
Associação com o maior cuidado, competência e eficiência. O nome da chapa
na primeira eleição foi Reconstrução,
bastante coerente com o processo em
que nos vimos envolvidos, dado ao
estado da AF quando tomamos posse.
Nossa ação institucional tem sido reconhecida, mas é importante que todos
saibam que nossa ação, digamos, empresarial tem exigido o comprometimento
de uma série de colegas que nem sempre
recebem o crédito que deveriam. Quem
visitar o Clube da Barra e a Pousada Itai-

pava, vai observar mudanças. E elas ainda estão apenas começando. No Clube
já temos campos de futebol reformados
e um novo serviço de restaurante. Em
breve teremos quadras de tênis reformadas, piscina com aquecimento, e por aí
vai. Até o fim do ano o VÍNCULO fará
a cobertura completa das melhorias realizadas. Sabemos que muitos dos detalhes
que envolveram trabalho duro, dificilmente serão divulgáveis para um público mais amplo, mas, garantimos, envolveram muito tempo de diretores e funcionários dedicados da nossa Associação.
Como a matéria sobre telefonia nesta
edição mostra, os serviços estão melho-

Vernissage da Mostra Arte &
Click na sociedade acontece
hoje, às 18h30, na Sociedade
Brasileira de Belas Artes
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rando em qualidade e preço. A ampliação do número de sócios que passam a
fazer usos desses serviços é uma indicação
inequívoca do reconhecimento. Fazemos
apenas um apelo aos colegas em nome
da causa maior que nos une. Eventuais
transtornos são inevitáveis em períodos
de mudança acelerada. Procure a Diretoria da AFBNDES diretamente se
perceber algum problema mais sério.
A chance é de que seja um problema
localizado, e, é claro, que sempre estaremos abertos a negociar eventuais compensações. Nosso objetivo é atender
você e assim estender e aprofundar os
laços de solidariedade entre nós.

Inscrições para a Prova de
Verão do Circuito das
Estações estão abertas até o
dia 23, no Atendimento da AF
Página 6

A Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados, aprovou por unanimidade ontem (7), o
PDC 956, que pede a sustação da resolução CGPAR nº 23. As entidades
representativas dos trabalhadores de diversas categorias compareceram ao
plenário para acompanhar
a votação.
Depois da CTASP, o
projeto, de autoria da deputada Erika Kokay (PTDF), segue para nova
votação na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), e em seguida para o Plenário da
Câmara dos Deputados.
Após a aprovação na Câmara, o PDC será submetido ao Senado Federal.
Em caso de nova aprovação, o projeto suspenderá
os efeitos da resolução
que inviabiliza os programas de autogestão de saúde. Uma vez aprovado pelas duas Casas, não há
possibilidade do PDC ser
vetado pelo Executivo.
Na sessão, o deputado
Darcisio Perondi (MDBRS) apresentou requerimento para a redistribuição do projeto para a Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), que
ainda será decidido pela
Mesa Diretora da CTASP.

Copa União define as duas
últimas vagas para o G4.
Copa Sensação volta a ser
disputada no domingo
Página 6
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OPINIÃO
BNDES/ONDE TUDO COMEÇOU

Um panorama da política de
desenvolvimento de Vargas
MARIA CELINA DARAUJO (*)

O

modelo de desenvolvimento do
segundo governo Vargas continuou a se caracterizar por desenvolvimento industrial, nacionalismo,
dirigismo estatal e aproximação com o
capital estrangeiro. Baseava-se na concepção de que o desenvolvimento se faria com base na articulação de um tripé:
empresa pública, empresa privada nacional e capital internacional.
Nesse período processou-se uma reestruturação do Estado, com a criação de
novas agências voltadas para a formulação de políticas econômicas, como a Assessoria Econômica da Presidência da República e a Comissão de Desenvolvimento Industrial (CDI). Com elas firmava-se
a concepção de um Estado ativo na formulação e execução de políticas econômicas, cujo papel não podia ficar restrito
às injunções externas. Desenvolvimento
era a palavra de ordem dos anos 1950,
assim como, nos setores getulistas e de esquerda, o nacionalismo era a linha mestra.
A política econômica do governo envolvia um Plano de Reaparelhamento Econômico e um programa industrial com a
formulação de várias políticas setoriais.
No campo da infraestrutura foram criados o Fundo Rodoviário Nacional, cujo
objetivo era aumentar a malha rodoviária
do país, e o Plano Nacional do Carvão,
visando à produção de energia por meio
da modernização dos processos de extração e beneficiamento do minério. Formulou-se também uma política de aparelhamento de portos e ferrovias, criou-se
o Fundo Nacional de Eletrificação e
propôs-se a criação da Eletrobrás, que só
seria aprovada em 1961. Os pontos altos
foram a criação da Petrobras e do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE).
Do ponto de vista do desenvolvimento
regional, criou-se a Superintendência do
Plano de Valorização Econômica da
Amazônia e o Banco do Nordeste. Além
disso, foram criadas várias autarquias
visando ao desenvolvimento agrícola e à
colonização do país, como o Banco Na-

cional de Crédito Cooperativo, o Instituto ternacional. O Acordo Militar BrasilNacional de Imigração e Colonização, a Estados Unidos, de março de 1952, é um
Comissão Nacional de Política Agrária, exemplo disso. Por ele os Estados Unidos
o Serviço Social Rural, embrião tímido se comprometiam a fornecer equipade uma assistência ao trabalhador do mentos, materiais e serviços em troca de
campo, e a Subcomissão de Jeeps e Tra- minerais estratégicos. A fragilidade tectores, primeira agência a fazer, no Brasil, nológica e científica do país era enfreno planejamento da indústria automobilís- tada através da criação, por exemplo, do
tica, afinal implantada pelo governo de Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq)
Juscelino Kubitschek.
e da Coordenação de Aperfeiçoamento
Como pano de fundo para a política do Pessoal do Ensino Superior (Capes).
de desenvolvimento, foi criado o BNDE,
No plano financeiro, Vargas e seus
uma das mais expressivas agências de ministros da área econômica operaram
fomento que o país conheceu e que foi uma difícil manobra visando a conter a inresultado de uma demanda da Comissão flação e o déficit no balanço de pagamenMista Brasil-Estados Unitos. Isso implicou mudandos para o Desenvolvi- Como pano de
ças na política de câmbio
mento Econômico. A Coque acabaram se tornando
missão, por sua vez, foi fundo para a
fator crucial para a procriada em 1951 para estudar política de
moção do desenvolas exigências técnicas e le- desenvolvimento, vimento industrial dentro
gais para que o Brasil pudo processo conhecido
desse formular e implemen- foi criado o
como substituição de
tar projetos prioritários nas BNDE, resultado
importações.
áreas de energia, transporte de uma demanda
Ao fim do período, o
e agricultura. Mais precisasetor industrial foi o que
da Comissão
mente, propunha-se estudar
apresentou maior dinaas condições de financia- Mista Brasilmismo, com um crescimento e de viabilidade téc- Estados Unidos. mento de 8% ao ano e
nica para os projetos que
com uma expansão signiintegravam o Plano de Reaficativa da ocupação de
parelhamento Econômico do governo.
mão de obra. Floresceram também os
Na vertente nacionalista, em janeiro debates e as controvérsias sobre o papel do
de 1952 o governo reformulou a lei de Estado na economia, o planejamento e o
remessa de lucros, limitando em 10% o protecionismo. De toda forma, nos anos
envio dos lucros das companhias estran- seguintes o modelo Vargas foi predomigeiras para o exterior. Vargas voltaria a nante. Lançou as bases para o desenvolinsistir nesse ponto e, em novembro de vimentismo de Juscelino Kubitschek e
1953, estabeleceu nova lei para lucros inspirou os governos militares até as
extraordinários. Ao fazê-lo, argumentava: crises do petróleo dos anos 1970 e 1980.
Em vez de os dólares produzirem cruzeiros, os cruzeiros é que estão produzindo dólares e emigrando. Essas leis, (Extraído de https://cpdoc.fgv.br/
embora difíceis de fiscalizar, eram sufi- producao/dossies/AEraVargas2/
cientes para inquietar os setores econô- artigos/EleVoltou/
micos associados ao capital internacio- PoliticaDesenvolvimento)
nal. Não tinham tanto efeito prático sobre
o dinheiro enviado para o exterior, mas (*) Professora de graduação e pósgraduação na PUC-Rio. Foi pesquisadora
traziam insegurança para os investie professora titular do Centro de
mentos estrangeiros.
Pesquisa e Documentação de História
Getúlio se movia por um difícil caContemporânea do Brasil, da Fundação
Getúlio Vargas  CPDOC/FGV-RJ.
minho entre autonomia e cooperação in-

Thiago Mitidieri e Arthur Koblitz eleitos no Corecon-RJ
O presidente da AFBNDES, Thiago Mitidieri, foi eleito conselheiro efetivo no pleito que renovou parte da direção do
Corecon do Rio de Janeiro, em 30 e 31 de outubro. O vice-presidente da AFBNDES, Arthur Koblitz, que concorreu como
suplente, também foi reeleito. Mais informações, no site do Corecon (http://www.corecon-rj.org.br/).
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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
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Cultural 2  Carlos Henrique de Lima
Social  Armando Luiz Guimarães
Esportes  Paulo Rebouças.
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Esclarecimento do Plano Vivo

E

m 1º de julho de 2016, encontramos a AFBNDES com os
planos de telefonia das operadoras Claro e TIM. Logo em
seguida fizemos uma pesquisa de preferência com os associados, tendo um resultado de 55% Vivo, 35% Claro e 3% TIM e 2%
outras operadoras.
No ano de 2017, focamos em fazer uma auditoria no contrato em
vigor com a Claro e encontramos descumprimento contratuais, o
que nos gerou ressarcimento no valor de R$ 365.000,00.
Em janeiro de 2018, depois de um ano e meio de negociações,
conseguimos assinar um excelente contrato com a Vivo (a tal sonhada operadora, que era considerada a melhor e mais cara), com
valores menores do que a TIM, conforme tabelas abaixo.
Começamos o ano de 2018 já com as duas operadoras preferidas
dos associados, a tradicional Claro e a mais pedida Vivo. Os dois
contratos eram muito bons, mas o mercado começou a acenar para pacotes ilimitados de voz e SMS. Solicitamos as operadoras que mudassem nossos pacotes também para ilimitados, entretanto a Claro

em contrapartida exigiu um reajuste de 65% nos valores. Fomos então a Vivo e obtivemos o pacote ilimitado com upgrade de dados sem
reajuste do preço, pressionando assim a Claro a retirar o aumento.
Nesse mês de transição, devido a uma portabilidade de 168
linhas da Claro para a Vivo, da mudança automática das 600 linhas
já na Vivo para o novo plano e da migração de 20 linhas, ocorreram
atrasos fora do normal nas migrações e na portabilidade, ou seja,
em de 10 meses tivemos um crescimento de 225 linhas. Procuramos
por telefone os sócios envolvidos para dar explicações e informar
os novos prazos. Estamos certos de que o novo serviço atrairá tanto
sócios que dele ainda não fazem uso, como também novos sócios
para Associação. Desde já pedimos desculpas aos associados que
estão entre as 20 linhas que tiveram problema. Lembramos que o
processo e os prazos são de total responsabilidade da Vivo, e que
estamos dando todo o suporte via pagamento de recarga, cessão de
linhas temporárias e amparo jurídico para as quaisquer reclamações
dos associados.
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Oito motivos para subir a Serra na Primavera
Confira a diversidade dos passeios nos circuitos históricos, culturais, gastronômicos,
ecológicos e de moda da região. Tudo a poucos quilômetros da Pousada Clube Itaipava

P

etrópolis é o destino mais
visitado da região serrana do Rio  um prato cheio
para quem gosta de aventura em
meio à natureza e atrai tanto
aqueles interessados em história
e cultura, quanto os amantes da
gastronomia e das compras. Nesta época do ano os ipês amarelos
 são setenta plantados nas vias
do Centro Histórico  deixam a
região ainda mais charmosa.
A Pousada Clube Itaipava
fica a menos de 40 minutos de
carro do Centro da região, com
ótimas opções para programas
em família e em grupo de amigos. Confira o roteiro com algumas atrações e comece a planejar sua próxima estadia:
Circuito Cervejeiro de Petrópolis  Criado em 2014, o
Circuito Cervejeiro de Petrópolis, especializado em cervejas
artesanais, conta com cervejarias abertas à visitação turística,
que proporcionam o conhecimento sobre o processo de fabricação, os diversos estilos de
cerveja e a degustação, tais como a Cervejaria Bohemia, no
Centro Histórico; a Cazzera, no
Valparaíso; a Cervejaria Cidade
Imperial, no Bingen; a Cervejaria do Grupo Petrópolis (fabricante da cerveja Itaipava), em
Pedro do Rio; a Cervejaria
Real, em Itaipava; a Cervejaria
Buda Beer, no Valparaiso; e
a Brewpoint, no Quitandinha.
Deguste  A Deguste, feira
de cervejas artesanais, acontece
no Centro Histórico de Petrópolis todo segundo final de semana
do mês, sexta à noite e sábado.
Em Itaipava o evento é realizado
todo primeiro sábado do mês.
A feira reúne os produtores de
cerveja da região, mesmo aqueles que não estão abertos à visitação turística, proporcionando
uma variedade de sabores para
todas as preferências. O evento
conta ainda com foodtrucks,
atrações musicais e entretenimento para as crianças.
Catedral São Pedro de Alcântara  A construção em estilo neogótico francês abriga o
Mausoléu onde estão os restos
mortais da Família Imperial
(dom Pedro II, dona Teresa
Cristina, Princesa Isabel e Con-

fotos de reprodução

À esquerda, o Museu
Imperial; acima o Parque
da Serra dos Órgãos

Palácio de
Cristal, uma das
mais visitadas
atrações do
Centro Histórico
de DEu) e também podem ser
vistas esculturas de Jean Magrou, Bertozzi, e vitrais e pinturas de Carlos Oswald. O altar
gótico contém relíquias de São
Magno, Santa Aurélia e Santa
Tecla, trazidas de Roma pelo
Cardeal D. Sebastião Leme. A
Catedral fica na Rua São Pedro
de Alcântara 60, Centro, e funciona diariamente, das 8h às
18h, com entrada franca.
Museu Imperial  O Palácio em estilo neoclássico foi
construído com recursos da dotação pessoal do Imperador
Pedro II, que ali passava longas
temporadas com sua família até
a Proclamação da República,
em 1889. Foi transformado em
museu por decreto do presidente
Getúlio Vargas, em 1940, e inaugurado em 1943. Possui significativo acervo de peças relativas
ao período imperial brasileiro,
destacando-se como peça principal a coroa do Imperador Pedro II. O Museu Imperial fica

na Rua da Imperatriz 220, Centro. Visitação aberta de terçafeira a domingo, das 11h às
17h30. O ingresso custa R$
10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia).
Entrada franca para crianças
até 6 anos e maiores de 65 anos.
Museu Casa de Santos Dumont  O local foi residência
de verão de Alberto Santos Dumont, pai da aviação, sendo conhecido como A Encantada.
O museu conta com acervo de
objetos, livros, cartas e mobiliário que pertenceram ao inventor,
bem como o chuveiro e a escada
de entrada, com degraus que só
se pode acessar começando com
o pé direito. No Centro Cultural
14 Bis, anexo à Casa, pode-se
assistir a um curta metragem
sobre Santos Dumont. O espaço
tem acessibilidade e maquetes
táteis para atender às necessidades das pessoas com deficiências e/ou com restrição de mobilidade. O museu fica na Rua do
Encanto 22, Centro, e funciona

de terça-feira a domingo, das 9h
às 17h30. O ingresso custa R$
8,00 (inteira) e R$ 4,00 (meia).
Entrada franca para crianças até
6 anos e maiores de 65 anos.
Palácio de Cristal  O palácio com estrutura pré-moldada
em ferro fundido foi encomendado a uma fundição francesa
pelo Conde DEu, sendo montado em Petrópolis pelo engenheiro Eduardo Bonjean. Foi
inaugurado em 1884 com a finalidade de abrigar as já tradicionais exposições de produtos
hortícolas e pássaros da região,
que aconteciam em instalações
provisórias no local. No palácio,
em abril de 1888, foram libertados os últimos escravos de Petrópolis, em uma bela festa com
a presença da Princesa Isabel.
O Palácio de Cristal fica na Rua
Alfredo Pachá s/ nº, Centro.
Visitação gratuita de terça-feira
a domingo, das 9 às 18h.
Circuito Moda Petrópolis
 Fazem parte do Circuito Moda

Petrópolis, a Rua Teresa e a Feirinha de Itaipava. Há variedade
em roupas e acessórios  tanto
no varejo como no atacado 
para atender aos mais diferentes
gostos e idades. São shoppings,
estandes, lojas e galerias dedicadas às mais variadas vertentes
da moda, oferecendo novidades
e tendências nas estações do
ano. A Rua Teresa funciona na
segunda-feira, das 14 às 18h;
de terça a sábado, das 9 às 18h,
e domingo, das 10 às 16h. Saiba
mais em www.rteresa.com.br.
A Feirinha de Itaipava fica na
Rodovia BR-040, acesso no Km
63, indo do Rio de Janeiro, e funciona sábado, domingo e feriados, das 10 às 19h. Saiba mais
em www.feirinhadeitaipava.
com.br.
Parque Nacional da Serra
dos Órgãos  O Parque Nacional da Serra dos Órgãos foi
criado em 1939 para proteger a
paisagem e a biodiversidade do
trecho da Serra do Mar na Região Serrana do Rio de Janeiro.
São 20.024 hectares protegidos
nos municípios de Teresópolis,
Petrópolis, Magé e Guapimirim, onde se destaca a rica flora
e fauna da Mata Atlântica. Oferece áreas para caminhadas,
trekking, banho em cachoeira e
a famosa Travessia, caminhada
de três dias entre Petrópolis e
Teresópolis. A entrada fica na
Estrada do Bonfim s/no, em
Corrêas. Para mais informações
sobre os passeios e para comprar ingressos, acesse o site
www.parnaso.tur.br.
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EVENTOS

Fabiano & Bonatto serão uma das
atrações da Festa de fim de ano

Com apresentações musicais para todos os gostos, evento acontecerá no
dia 29, na Fundição Progresso. Convites para sócios e dependentes estão
disponíveis até o dia 22 deste mês, no Atendimento da Associação

E

stá chegando a hora da
festa mais esperada do
ano pelos associados da
AFBNDES. A Festa de Confraternização da Associação
acontecerá no dia 29, quintafeira, das 20h à 1h, na Fundição
Progresso, com atrações para
satisfazer todos os gostos, como
o bloco de funk carioca Carrossel de Emoções, os sertanejos
Fabiano & Bonatto e a Banda
de rock Rota 70.
Fabiano & Bonatto já são
conhecidos pelo público da AF.
Os sertanejos botaram para quebrar na festa de confraternização do ano passado e incendiaram o Clube da Barra no evento
de Carnaval para os aposentados este ano. Os cantores são
um dos representantes da renovada música sertaneja e mesclam ao ritmo tradicional batidas do pop, do rock, do arrocha
e do funk. Com repertório dançante, repleto de hits do momento e clássicos caipiras, a dupla

paulo rodrigues

Exposições até
amanhã (9) no
Atendimento
Até amanhã (9) o Atendimento da AFBNDES receberá os
seguintes expositores: Reserva
e Reserva Mini (moda masculina e infantil), Empório Paladar
(vinho, pasta, cachaça, geleia,
café, massa, azeite aromatizado,
entre outros), Arisla Kafka (bijuteria e acessórios), Oneida
Queiroz (joias) e Especiais Importantes (brinquedos artesanais, lúdicos e circenses, com
fabricação sustentável).

Suspensas as
adesões aos
planos Claro e Vivo
A AFBNDES suspendeu, temporariamente, as adesões aos
planos Claro e Vivo, bem como
os seguintes serviços: linhas novas, migrações, gestor on-line,
transferência de titularidade,
tarifa zero, cancelamento de
linhas e outros itens tarifados.
Fabiano & Bonatto na festa de fim de ano de 2017 no Circo Voador
pretende repetir a alegria no palco da Fundição Progresso.
Convites até 22 de novembro  Os ingressos serão
entregues somente ao sócio titular, que poderá solicitar o seu
convite e de seus dependentes.
O convite, nominal e intrans-

u NÃO

ferível, deverá ser apresentado
na entrada da festa, junto a documento com foto. Interessados
em levar convidados poderão
comprar o ingresso no Atendimento da Associação. A classificação etária do evento é de
18 anos.

PERCA

20º Festival do Rio vai até domingo
reprodução

A 20ª edição do Festival do Rio
acontece até o dia 11 de novembro,
em vinte salas de cinema da cidade.
Ao todo, são 200 títulos, de 60 países,
divididos em seis mostras: Panorama,
Expectativa 2018, Première Latina,
Première Brasil, Midnight e Film Doc.
No roteiro, os últimos trabalhos
de diretores consagrados e premiados
como Lars Von Trier, com A casa
Jesuíta Barbosa e Bruna Linzmeyer em "O
que Jack construiu; Gus Van Sant,
Grande Circo Místico", que encerra o festival
com A pé, ele não vai longe; JeanLuc Godard (Imagem e palavra); Mike e Rio Zona Norte (1957), ambos de Nelson
Leigh (Peterloo); Spike Lee (Infiltrado na Pereira dos Santos  morto em abril deste ano
Klan); Jafar Panahi (3 Faces); Julian , Pixote: a lei do mais fraco (1981), de
Schnabel (No portal da eternidade); Nadine Hector Babenco, e Central do Brasil (1998),
Labaki (Cafarnaum); Olivier Assayas (Vi- de Walter Salles. O festival será encerrado
das Duplas); e Pablo Trapero (A quietude). com a estreia de O Grande Circo místico,
São 84 filmes brasileiros inéditos mais de Cacá Diegues, representante do Brasil no
quatro longas clássicos do cinema nacional Oscar em 2019. Confira a programação
em versões restauradas: Rio 40 graus (1955) completa no site www.festivaldorio.com.br.

Vernissage
da mostra
Arte & Click
será hoje (8)
Acontecerá hoje (8),
às 18h30, o vernissage
da mostra Arte & Click
na Sociedade na Sociedade Brasileira de Belas Artes (Rua do Lavradio 84,
Centro). A exposição reúne os trabalhos de seis
fotógrafos e 18 artistas
plásticos, entre associados e convidados, e ficará aberta à visitação de 9
de novembro a 19 de dezembro. A realização é
da AFBNDES em parceria com a APA, com
apoio de AFBNDESPAR
e AFFINAME, e curadoria do diretor cultural
Márcio Verde.

Réveillon, feriado
da República e da
Consciência Negra
O resultado do sorteio para
o Réveillon (29 de dezembro a
1º de janeiro) na Pousada está
disponível nos quadros de aviso
e no site da Associação. A 1ª chamada da reserva acontecerá de
12 a 14/11. O evento contará com
jantar especial e música ao vivo.
República e Consciência Negra  Ainda há vagas para o feriadão, de 15 e 20 de novembro.

Assembleia do
Consórcio
A 59ª assembleia do Consórcio AFBNDES será realizada em
21 de novembro, às 12h, no Atendimento. As mensalidades vencem na próxima 2ª feira, 12/11.
Atendimento AFBNDES 
Edserj: Av. República do Chile
100, sobreloja/mezanino, de
2ª a 6ª, das 10 às 17h. Tel.
2532-0163.
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ESPORTES

Cinco equipes disputam as duas
últimas vagas do G4 da Copa União
El Niño e À Bangu já estão garantidos nas quartas de final da competição

A

última rodada da 1ª fa- ceis. A partida foi definida aos
se da Copa União, que 20, quando em ataque fulmiserá realizada neste nante Antonio Carlos fez o tersábado (10), promete fortes emo- ceiro gol do À Bangu.
ções. Restam duas vagas no G4,
O Suor & Cerveja ainda tem
e Chapolin, Pressão Alta, Suor chance de chegar ao G4, mas
& Cerveja, Sandolin e Vingado- vai depender de uma combinares estão na luta. Vantagem para ção de resultados (mesmo
estes dois últimos times, que ven- recebendo os três pontos da
cendo seus confrontos estarão partida contra o Atlético HG,
com a vaga garantida.
que saiu da competição), pois
El Niño e À Bangu já estão folgará na próxima rodada . A
classificados. A disputa agora vitória na última rodada por 4 a
é para saber qual dos dois será 2 sobre o Peladeiros ajudou a
o campeão simbólico da 1ª fase, continuar na luta. O time aurineVitória dará título simbólico
com chance maior para o El Ni- gro definiu o placar no primeiro
ño, líder com dois pontos à fren- tempo, quando ganhou por 4 a
1, gols de Willian Félix (aos 9, tando o time de Marcus Altote do alvirrubro.
Na parte debaixo da tabela, 11 e 21min) e Daniel Peçanha mar. Mas quem acabou marcanSPB e Peladeiros disputam a (aos 20), com Paulo Marcelo do foi o El Niño, que abriu o
última vaga do G8. Com dois descontando para Peladeiros marcador, aos 22min, com Carpontos a mais, o time de Ney Al- aos 6. No segundo tempo o Pe- los Eduardo. No segundo temberto leva a vaga com uma vitó- ladeiros parecia outra equipe, po, o El Niño segurou a pressão
ria. O Joiúdos United não tem pressionado bastante o adversá- inicial e definiu o placar com
mais chance de classificação.
rio. Aos 10min, Marcio Bernar- Rafael Oliveira (7 e 29).
Na rodada passada, realizada do fez o segundo gol para a equiVingadores e Chapolin emno último domingo (4), no Clu- pe celeste, fechando o placar.
pataram em 1 a 1. O Vingadores
O El Niño consolidou a li- dominou o primeiro tempo, mas
be da Barra, o time do Sandolin,
que liderou as oito primeiras derança ao vencer, por 3 a 0, o não transformou essa vantagem
rodadas da competição, sofreu Pressão Alta, que andou assus- em gols. No início do segundo
a segunda derrota seguida: 3
tempo, o Chapolin surprea 1 para o À Bangu. O alvirendeu aos 4min, com o gol
PRÓXIMA RODADA
rubro aproveitou o fato de o
de cabeça de Heitor Alencar.
adversário estar atuando com Sábado  10 de novembro
Quando parecia que iria
um jogador a menos e abriu 9h:
perder a partida, o VingadoPressão Alta X Sandolin (U/1)
o placar aos 9min, com Pedro 9h:
res conseguiu empatar, aos
El Niño X Peladeiros (U/2)
Henrique. Mas o Sandolin 10h15: SPB X Joiúdos (U/1)
28, com Thiago Fonseca,
reagiu aos 12, empatando 10h15: Vingadores X À Bangu (U/2)
após um passe sensacional
com Cristiano Soares após
de Fabio Bandeiro de Melo.
uma bela troca de passes. Domingo  11 de novembro
Na disputa de pênaltis, Paulo
Natureza X Chapecoense (S/1) Leão desperdiçou a cobranNo segundo tempo, aos 3, À 9h:
Cruzeiro X Grêmio (S/2)
Bangu marcou o seu segundo 9h:
ça, enquanto Heitor Alencar
gol por intermédio de Rodri- 10h30: Internacional X América (S/1) converteu e deu o ponto extra
go Chaves. A pressão aumen- 10h30: Sport X Palmeiras (S/2)
para o Chapolin.
tou por parte do Sandolin,
Classificação  El Niño
(U) Copa União, (S) Copa Sensação;
que obrigou o goleiro Gerson
(21
pontos/9 jogos), À Ban(1) Campo 1, (2) Campo 2.
Breno a realizar defesas difí- Folgam: Chapolin (U) e Suor&Cerveja (U). gu (19/9), Chapolin (18/10),

reprodução

da primeira fase ao El Niño
Sandolin (17/9), Vingadores
(17/9), Pressão Alta (16/9), Suor
& Cerveja (15/9), SPB (12/9),
Peladeiros (10/9), Joiúdos (2/
9). Artilheiros: Leandro Fernandes (Sandolin) e Rafael Oliveira
(El Niño), com 11 gols cada.

Copa Sensação
volta no domingo
A última rodada para o fim
da primeira fase da Copa Sensação de Futebol Soçaite da AFBNDES acontecerá neste domingo (11). Chapecoense, América MG e Palmeiras já garantiram, matematicamente, lugar
no G4 da competição. Os quatro
melhores colocados disputarão
o título do Brasileirão. Já as
equipes colocadas do 5º ao 8º
lugar jogarão a Copa do Brasil.
Classificação  Chapecoense (14 pontos), América MG
(13), Palmeiras (11), Internacional (10), Sport (7), Grêmio
(7), Natureza (5), Cruzeiro (7).
Artilheiro: Otávio Batista (Internacional), 7 gols.

Inscrições para a
Prova de Verão do
Circuito Estações
até o dia 23
Estão abertas até o dia 23 de
novembro, no Setor de Atendimento da AFBNDES, as inscrições para a Prova de Verão do
Circuito das Estações, marcada
para domingo, 2 de dezembro,
a partir das 8h, no Aterro do
Flamengo (Monumento aos
Pracinhas), com percursos de 5
e 10Km. Sócios e dependentes
pagam R$ 95; não-sócios e
convidados, R$ 125,00, com
pagamento em dinheiro.
Durante a prova nossos corredores contarão com o apoio
da Runners Rio, parceira da AF
(aquecimento, massagem e lanche). Os kits e chips serão entregues no dia da corrida.
u Classificados

Botafogo  Alugo apto, 2qtos (1suíte), próx. Metrô e Bodytech, 80m²,
silencioso, reformado, sala, sacada,
dependências, vaga, estrutura. Rua
São Clemente. Tereza (99421-1955).
Centro  Vendo apto, 1 suíte, mobiliado/reformado, sala ampla, copa coz,
portaria 24h. Rua Ubaldino do Amaral. R$350mil. Adriana (99174-2374).
Centro  Vendo sala comercial, reformada, 33m², próx TRT-RJ (Rua
do Lavradio). Ayrton (99364-7098).
Diversos  Alugo 3 qtos Copacabana,
próx Corte Cantagalo (c/garagem),
play/piscina. Outro na Rainha Elizabeth, sem garagem. Tijuca 2 qtos, c/
garagem. (Metrô Afonso Peña).
Afonso (98669-0402).
Maracanã  Vendo apto, 3qtos, sala
ampla, 119m², próx Metrô Maracanã, dependências, 1 vaga, 2 p/andar.
R$760mil. E-mail: mcallan@globo.
com. Jacqueline (99113-0339).
Tijuca  Vendo loft, duplex, 97m²,
2qtos, sala integrada cozinha, decoração arquiteta, moderno, infra completa. Rua Bom Pastor, próx Saens
Peña. Victor (99248-6957).
Tijuca  Alugo apto, 3qtos, garagem, frente, dependências, 75m²,
metrô Afonso Pena, sol da manhã.
Ana (2220-7130/99630-2994).
Serviços  Prestação de serviços imobiliários, certidões e RGI (cartórios), ITBI e etc, prefeitura. E-mail:
prms47@gmail.com. Paulo (24531690/98887-3029).

