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O outro ideólogo
Aí chega um sujeito completamente tosco, bruto e
consegue voto como o Lula conseguiu. A elite brasileira, em
vez de entender e falar assim, pô, nós temos a oportunidade
de mudar a política brasileira para melhor . Guedes fez
uma pausa e prosseguiu, parafraseando as críticas ao seu
candidato: Ah, mas ele xinga isso, xinga aquilo Amansa
o cara! Pergunto se é possível amansar Bolsonaro. Acho
que sim, já é outro animal  Revista Piauí, O Fiador, nº 144,
setembro de 2018.
Ninguém fala sobre outra coisa. O ideólogo foi o termo que
o Jornal Nacional deu para ele. E se saiu no JN é porque você
tem que saber de quem estamos falando. O ideólogo xinga para
valer os membros do chamado núcleo militar do governo,
indicou ministros, xingou um dos ministros que indicou. Xinga
os jornalistas em geral, Harvard, as universidades brasileiras,
e por aí vai. Se considera o maior intelectual brasileiro vivo.
Seus indicados formam a parte mais tragicômica de um governo que já conta com tantos expoentes. Segundo o ideólogo,
ele criou uma escola de gênios. Parte dos gênios integra o governo e é responsável por uma cota respeitável de declarações que
marcaram os primeiros quatro meses desse ano: nazismo é de
esquerda, brasileiros são canibais, chegando mais recentemente à perseguição de universidades que promovem balbúrdia,
o processo de Kafta e a celebração do método, que não existe,
de fazer avaliação de 7 milhões de crianças com 500 mil reais.
Talvez seja excesso de otimismo dar por certo que a imprensa, a inteligência nacional, as universidades, o modo de
ser do brasileiro, serão capazes de enfrentar esse ideólogo.
Digamos apenas que as chances são boas.
Mas é o outro ideólogo que preocupa mais. O ministro da
Economia não é um acadêmico, não é um economista aplicado,
não é um economista com experiência em gestão. Ele é
fundamentalmente um ideólogo, e agora, do novo governo.
Como fez tantas vezes, inclusive no Teatro Arino Ramos
Ferreira, é ele quem teoriza sobre a aliança entre liberais e
conservadores que constitui o atual governo. É ele quem opõe

essa aliança à suposta predominância na Nova República da
social-democracia representada, na sua visão, nas versões
PSDB e PT. Os governos do PT e, talvez, o do PSDB também,
não tiveram a figura de um ideólogo como Guedes.
Trata-se, é claro, de um ideólogo incomparavelmente mais
sério (afinal, a base de comparação é bem baixa) e incomparavelmente mais perigoso.
Os caminhos propostos por Guedes mantêm o país no
rumo tomado em 2015. A direção é a mesma, mas a proposta
é acelerar. A fórmula que propõe é profundamente antipopular.
Reduziu a pó a popularidade de dois presidentes em quatro
anos. Por que deveria ser diferente agora? Supondo a permanência da democracia, podemos prever que essa direção da
política econômica não durará tanto. E poderíamos dizer que a
democracia vai ser capaz de cuidar da ameaça que ele representa. Mas o que a trajetória de 2015 para cá mostra também é que,
ainda que finalmente essa política seja rechaçada, muita destruição ficará pelo caminho. E se alguém fizer uma coleção de
todas referências já feitas ao BNDES, pode ficar bem assustado.
O primeiro ideólogo é o mentor, o porta-voz de um presidente que não se destaca pela capacidade de articular argumentos,
que se expressa apenas por chavões. Então esse ideólogo articula em argumentos e teorias conspiratórias que mostram a impossibilidade de qualquer domesticação, de qualquer amansamento. Guedes estava errado, já podemos dizer com quatro meses.
Tem muita gente se sentindo moderno e progressista porque rejeita e despreza as imprecações do primeiro ideólogo, mas
referenda as do segundo. Critica o primeiro por dificultar o
trabalho do segundo.
Do nosso ponto de vista, o verdadeiro desafio é outro. Quem
põe em risco de forma estrutural nossas instituições e a
retomada do desenvolvimento é um espírito fundamentalista
e ganancioso que sabemos que não será domado. A única
esperança é que o segundo ideólogo seja destituído de poder
antes que suas ações gerem um cenário amplo e irreversível de
terra arrasada.

Plenária amanhã sobre o plano de saúde no pós-emprego
e a desvinculação ao INSS. O PBB teve
seu regulamento alterado publicado no
Diário Oficial da União em 18/12/2018,
em conjunto com a implantação do plano
de equacionamento do déficit.
Assim, com a desvinculação, alguns
empregados que ainda não estão elegíveis pelo INSS, valendo-se da possibilidade aberta com o novo regulamento,
começaram a solicitar sua aposentadoria
pela FAPES. Ocorre que a AARH interpreta que a aposentadoria solicitada nesses termos não confere ao empregado o
benefício do plano de saúde no pósemprego. Tal interpretação causou surpresa às Associações e aos demais membros da Mesa FAPES, uma vez que é
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Ação contra a
Resolução
CGPAR: últimos
acontecimentos

EDITORIAL

A pedido das Associações de Funcionários do Sistema BNDES, foi instituída a Mesa FAPES, com representantes
do BNDES, da Fundação e dos participantes ativos e assistidos, com o objetivo de discutir a sustentabilidade do
Plano Básico de Benefícios (PBB) no
longo prazo e o equacionamento do déficit. Foram cerca de seis meses de discussão e ao final chegou-se ao consenso
sobre manter o Plano de Benefício Definido (BD) com ajustes, que envolveram,
entre outras medidas, cobrança de contribuição extraordinária, redução de benefícios (pensão e pecúlio por morte),
alteração das condições de elegibilidade
(elevação da idade mínima para 60 anos)

Seminário

completamente estranha ao espírito da
negociação.
Com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre a situação, as Associações
estão convocando plenária com os empregados para esta sexta-feira (10), às
15h, no Teatro Arino Ramos Ferreira.
Além dos representantes das AFs, participarão da plenária o superintendente da
AARH, Henrique Silva, e o conselheiro
deliberativo da FAPES Jorge Claudio de
Oliveira Lima. O diretor-superintendente da Fundação, Bruno Dias, e o presidente do Conselho Deliberativo da FAPES,
Carlos Haude, também foram convidados, mas não poderão participar pois estarão viajando.

Na última segunda-feira (6), os
representantes das Associações do
Sistema BNDES estiveram em contato com os advogados do escritório
Ayres Britto para definir os últimos
detalhes da ação judicial para anular
a Resolução 23 da CGPAR.
O contrato de prestação de serviços advocatícios foi assinado pelas
partes e, em breve, os associados receberão por e-mail os boletos bancários relacionados à contribuição extraordinária que custeará os honorários
do escritório, conforme decidido em
assembleia. O primeiro boleto se refere
às duas primeiras parcelas (ajuizamento da ação e atuação em 2ª instância).
A adesão dos associados se dará
de forma automática quando do pagamento do boleto. Em caso de dúvida,
o setor jurídico da AFBNDES pode
ser acionado pelo e-mail afjuridico@
afbndes.org.br ou pelos ramais 146
(Victor Marques) e 119 (Lúcia Helena Marques)  tel. 2532-0163.

Reunião hoje sobre
Acordo de Jornada
de Trabalho
As Associações de Funcionários
do Sistema BNDES recebem, até amanhã (10), sugestões dos empregados
para o novo Acordo de Jornada de Trabalho (AJT). O material deve ser encaminhado para o e-mail ajt2019@
afbndes.org.br.
O atual AJT tem validade até 1º
de julho de 2019 e, nesta quinta-feira
(9), ocorrerá a primeira reunião da
representação dos empregados com a
Área de Recursos Humanos do Banco
para discutir o instrumento.
É provável que o Banco apresente
sua proposta para o novo Acordo,
que terá validade até julho de 2021.

André Nassif na
Biblioteca do Banco
O economista André Nassif estará
na sala de leitura da Biblioteca do
BNDES, no dia 24 de maio, às 16h,
para falar sobre Desenvolvimento
brasileiro: entraves e perspectivas.
A promoção é da AFBNDES.
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Vídeos com
Mendonça de
Barros no
YouTube
Vídeos do encontro do dia
30 de abril com o ex-presidente
do BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros, estarão disponíveis nesta quinta-feira no
canal da AFBNDES no
YouTube.
No evento, promovido pela
Associação no Teatro Arino
Ramos Ferreira, Mendonça de
Barros disse que o corpo técnico do Banco está no meio de
um corredor polonês. Será
preciso criar um mecanismo de
resistência. E vocês terão de
fazer isso sem a liderança da
diretoria, o que é difícil, porque eu sei que essa é uma instituição presidencialista. O expresidente se posicionou contra
as devoluções antecipadas da
dívida do Banco com a União e
afirmou que a maior defesa do
BNDES é a sua história.
Com o mesmo mote  o
BNDES é a sua história , a
AFBNDES promoverá um seminário, no dia 30 de maio, às
10h30, na sala 708 do Edifício
Ventura Oeste, com dois exdiretores do Banco: Eduardo
Rath Fingerl e Wagner
Bittencourt.

Palestra sobre a
crise da
macroeconomia
Na próxima semana, a
AFBNDES colocará disponível, em seu canal no YouTube,
a palestra do professor Daniel
Negreiros Conceição, da UFRJ,
sobre A crise da macroeconomia. Um resumo da fala de
Negreiros está presente no
VÍNCULO On Line, no artigo
Teoria Monetária Moderna,
Finanças Funcionais e a superação de dois mitos econômicos persistentes. Para o professor, o primeiro mito se refere à hipótese de que economias capitalistas são naturalmente equipadas com propriedades perfeitamente autorreguladoras. O segundo mito se refere à necessidade de governos
centrais equilibrarem seus orçamentos para evitar que as
suas dívidas se tornem insustentavelmente grandes.
A palestra foi realizada anteontem (7), no Ventura Oeste,
com a participação do economista José Carlos de Assis
como comentarista, que aproveitou o evento para fazer críticas à reforma da Previdência.

Em Defesa dos Bancos Públicos
Presidente da AFBNDES, Thiago Mitidieri participou
ontem do lançamento da Frente Parlamentar Mista

O

esvaziamento e a ameaça de privatização de instituições do setor público levaram 209 parlamentares, vinculados a 23 diferentes partidos políticos, a criarem a Frente Parlamentar Mista em Defesa
dos Bancos Públicos, lançada ontem (8) na
Câmara dos Deputados. De forma a enriquecer
a discussão também foi realizado o seminário
Bancos Públicos e Desenvolvimento.
O objetivo da Frente é dar voz, dentro do
Legislativo, a uma mobilização que reúne políticos, trabalhadores, centrais sindicais, universidades e entidades da sociedade civil em
defesa das empresas públicas. Os organizadores decidiram tomar tal iniciativa após
frequentes declarações de integrantes do governo em favor da privatização total da área
financeira.
A Frente é um movimento importante de
apoio dos congressistas aos bancos públicos.
Todos no Brasil conhecem as três bancadas
mais atuantes no Parlamento: a da bala, a do
boi e a da bíblia. Mas onde está a bancada do
desenvolvimento, da indústria, da infraestrutura, da inovação, da casa própria, do BNDES? Ter bancos públicos fortes é importante
para qualquer país e economia. E os parla-

mentares dessa Frente têm plena consciência
disso, ainda mais se considerando o momento
que vivemos, com 14% de desemprego. O ultraliberalismo vigente é o verdadeiro suicídio
nacional, comentou o presidente da AFBNDES, Thiago Mitidieri, que esteve em
Brasília participando do evento.
Precisamos apontar os riscos da privatização. Seria algo muito perverso pois estaríamos
retirando da sociedade importantes mecanismos de desenvolvimento. Hoje, por exemplo,
a Caixa é responsável por sete em cada dez
moradias financiadas no país, afirmou o presidente da Fenae, Jair Ferreira.
Para a deputada Érika Kokay, essa organização suprapartidária vai analisar todos os
projetos que estão tramitando na Casa. A defesa dos bancos públicos não é prerrogativa
de partidos de esquerda ou da oposição, é
uma bandeira que atinge todos os brasileiros
e brasileiras, pontuou. Para Kokay, que também está envolvida na luta contra a Resolução
CGPAR 23, a atuação da Frente é intrínseca
ao poder Legislativo, mas também representa
um canal de diálogo com os poderes Judiciário
e Executivo, com o Ministério Público e, particularmente, com a sociedade civil.

Diretoria
Presidente  Thiago Mitidieri
1º Vice-Presidente  Arthur Koblitz
2º Vice-Presidente  William Saab
Financeiro  Fabio Pais
Patrimonial  Carlos Germano Régio
Amazonas
Administrativo  Antonio Ricardo
Mesquita
Institucional 1  Fernando Newlands
Institucional 2  Celso Evaristo Silva
Jurídico 1  Felipe Miranda
Jurídico 2  Juliana Noronha
Novos Negócios e Marketing 
Eric Flores Coelho
Assistidos  Armando José Leal
Ouvidoria  Andre Nicolay
Assistência Social e Educação 
Sônia Guedes
Cultural 1  Márcio Verde
Cultural 2  Carlos Henrique de Lima
Social  Armando Luiz Guimarães
Esportes  Paulo Rebouças.

Conselho Deliberativo
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

Visões alternativas sobre a Reforma da Previdência
Enquanto proposta
tramita na Câmara,
AFBNDES promove
debate no Ventura no
dia 17 com Fabio
Giambiagi, do BNDES,
e a professora Denise
Gentil, da UFRJ
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, voltou ontem ao
Congresso Nacional para audiência pública na Comissão
Especial que discute a reforma
da Previdência. A última visita
de Guedes à Câmara foi em abril,
para uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), primeira fase de tramitação da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 6/2019. Na
ocasião, o ministro se desentendeu com alguns deputados contrários à reforma.
A Comissão Especial terá
40 sessões para analisar o mérito
da proposta de reforma da Previdência. A apresentação de
emendas deve ser feita nas pri-

fotos de reprodução

meiras reuniões do colegiado.
Um cronograma foi apresentado anteontem aos deputados e
prevê a realização de 10 audiências públicas antes do debate
do mérito. Caso seja aprovado
pela Comissão, o texto seguirá
para o plenário da Câmara, onde
precisa ser aprovado em duas
votações com o aval de três
quintos dos 513 deputados em
votação nominal, o equivalente
a 308 votos. Depois a proposta
ainda seguirá para o Senado.
No próximo dia 14, a Frente
Parlamentar Mista em Defesa
da Previdência Social promoverá, em Brasília, um encontro de
economistas em defesa da Previdência Social e contra a PEC
6/2019. O evento tem o objetivo
de formalizar um manifesto em
defesa da Previdência Social e
de seu regime de repartição.
A Frente defende uma abordagem imparcial do tema da
reforma pela mídia, proporcionando debates com especialistas que possuem opiniões divergentes, o que não tem sido
observado nos principais veícu-

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
Fabio Giambiagi

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

Publicação semanal da AFBNDES

Denise Gentil
los de comunicação brasileiros.
Com esse objetivo, a AFBNDES promoverá, no dia 17 de
maio, às 10h30, nas salas 701,
702 e 703 do Edifício Ventura
Oeste, o debate Visões alternativas sobre a Reforma da Previdência, com Fabio Giambiagi,
economista do BNDES, e Denise Gentil, professora da UFRJ.
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Diagramação, ilustração e projeto
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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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EVENTOS

Baile Anos
Dourados no
Clube terá evento com música ao vivo e almoço especial. Na Clube da Barra

Domingo de festa para as mães
Pousada, mamães participam de jantar musical no sábado

O

Dia das Mães, domingo, 12 de maio, será
comemorado no Clube
da Barra (Av. Ayrton Senna
550, Barra da Tijuca), das 11 às
16h, com almoço especial e
apresentação da banda O Som
das Comunidades, formada por
Thaísa Ventura (voz), Luiz Nascimento (violão), Fernando Dias
(flauta) e Marlon Coqueiro (bateria), tocando muito pop rock,
MPB e samba. A entrada será
franca para sócios e convidados.
Evento para as mães na
Serra  A Pousada Clube Itaipava preparou um final de semana
cheio de atividades para comemorar o Dia das Mães. No sábado (11), haverá jantar musical,

bbecker

A 18ª Tarde Dançante, edição
Anos Dourados, produzida pela
Frisson Eventos, acontecerá no
Clube da Barra, no dia 16 de
maio, quinta-feira, das 14 às 19h.
Haverá sorteio de brindes e
show com a Banda Status e cantor Rodrigo Rosado. Os ingressos antecipados custam R$49,00.
Reservas pelos telefones 986262499 e 98729-6647 (Ângela).
CULTURAL

Momento em família no Dia das Mães do ano passado
também embalado pelo O Som
das Comunidades, e no domingo,
(12) almoço com cardápio espe-

cial. A AF ofertou a estadia para
as mamães associadas (acompanhadas por um hóspede pagante).

Almoço dos Aposentados terá show de Marco Vivan
O Churrasco para Aposentados da
AFBNDES e da APA será realizado no Clube da Barra no dia 23 de maio, quinta-feira,
das 12 às 16h. A festa contará com almoço,
DJ e apresentação do cantor Marco Vivan,
com repertório eclético e dançante. Vivan
tem 20 anos de carreira e em 2011 seu show
fez sucesso em dois eventos da AF: Queijos e
Vinhos na Pousada e Coquetel de Final de
Ano no Clube.
Para participar, o associado aposentado 
que poderá levar um acompanhante  deverá
u NÃO

se inscrever até 17 de maio no Atendimento
da AF ou através do e-mail promoeventos@
afbndes.org.br, informando nome completo e
do acompanhante, matrícula de sócio e telefone. Interessados em levar mais de um convidado podem comprar o ingresso no caixa
da Associação, a R$ 60,00
Transporte  Para utilizar o ônibus fretado pela APA, deve-se entrar em contato para
informações sobre trajeto, horários e preço
através do e-mail eventos@apabndes.
org.br ou pelo telefone 2262-2726, ramal 5.

PERCA

Alegria  A Natureza-Morta no MAM Rio
divulgação

A exposição AleRaul Mourão e a própria Adriana Varejão
gria  A Naturezasão alguns dos artistas
Morta reúne mais de
que integram a mostra,
40 obras  entre pinque fica em cartaz até o
turas, esculturas, vídia 7 de julho.
deos, fotografias e insServiço  O MAM
talações  produzidas
fica na Av. Infante Dom
por 35 artistas de difeHenrique 85, Parque do
rentes gerações, preFlamengo, e funciona
sentes nos acervos do
de terça a sexta-feira,
Museu de Arte Moderdas 12h às 18h, e sábana. Com o mesmo título
dos, domingos e feriade uma instalação de
Natureza-morta, de Guignard, no MAM
dos, das 11 às 18h. InAdriana Varejão, a mosGuignard, Milton Dacosta, gressos custam R$ 14,00 (inteitra busca revelar não só a dimensão mais histórica do gê- Vicente do Rego Monteiro, a ra) e R$ 7,00 (meia). Às quartasnero natureza-morta, mas tam- portuguesa Lourdes Castro, Wil- feiras a entrada é franca. Aos
bém possibilidades de releituras ma Martins, Ivens Machado, domingos, ingresso-família (pacontemporâneas desse conceito. Karin Lambrecht, Artur Barrio, ra até cinco pessoas): R$ 14,00.

Abertas as
inscrições para
35ª Expofoto e
27ª Expoarte
Estão abertas até o dia 14 de
junho, no Atendimento da AF,
as inscrições para a 35ª Expoarte e para a 27ª Expofoto da
AFBNDES. O vernissage será
no dia 10 de setembro, às 18h30,
na Sociedade Brasileira de
Belas Artes (Rua do Lavradio
84, Centro). As exposições ficarão abertas de 10 de setembro a
25 de outubro, das 13 às 17h.
Expoarte  Os artistas plásticos poderão inscrever até duas
obras nas categorias pintura,
desenho, gravura, escultura, instalação e objeto. Se forem apresentadas emolduradas, deverão
conter penduradores ou outros
apetrechos necessários à sua
montagem e uma etiqueta de
identificação no verso, contendo o nome do autor, dimensões
e título da obra.
Expofoto  Os fotógrafos
poderão inscrever até dez trabalhos. É necessário que sejam
entregues cópias em papel fotográfico do material (tama-nho
10x15cm), mídias (CD, DVD ou
pen drive, no caso de fotos digitais) ou negativos (nas fotos
analógicas). As ampliações das
fotos para a montagem da mostra ficarão por conta da AF.

Exposições no
Atendimento
Arisla Kafka estará no Atendimento da AF até amanhã (10),
comercializando bijuterias,
peças em prata e acessórios.
XP Investimentos todas as
quintas de maio  A XP Investimentos está hoje (9), no Atendimento, com oportunidades de
investimento, de acordo com o
perfil e necessidade do cliente.
Mary Kay todas quartas
de maio no S2 no Edserj  A
marca de cosméticos Mary Kay
estará todas as quartas-feiras,
até o dia 22 de maio, das 14 às
17h, na Sala de Treinamento
(S2 do Edserj), com serviços
gratuitos e venda de produtos.

Reservas para o
Arraiá na Pousada
O Arraiá na Serra, organizado pela AF, acontecerá em 6
de julho na Pousada Clube
Itaipava (dias de estadia: 6 e 7
de julho). A festa contará com
barraquinhas de comidas e bebidas típicas e muitas brincadeiras. As reservas acontecerão no
dia 21 de maio, às 10h30, por
ordem de chegada, no Atendimento da AF. Cada associado
poderá reservar três quartos
neste dia.
Corpus Christi na Pousada Itaipava  Estão abertas as
reservas para o feriado de Corpus Christi (20 a 23 de junho)
na Pousada Clube Itaipava.

Emissão de
carteirinha social
O associado que ainda não
tirou a carteira social da AF pode solicitar a emissão do documento no Atendimento do
Edserj ou no Clube da Barra.
Além de facilitar o acesso às
unidades recreativas, o documento permite a utilização de
outros serviços da AFBNDES.
Atendimento AFBNDES  Edserj:
Av. República do Chile 100,
sobreloja/mezanino, de 2ª a 6ª,
das 10 às 17h. Tel. 2532-0163.
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ESPORTES
paulo rodrigues

Muitas emoções
no final da fase
de classificação
Vaga no G-4 e fuga da degola na
rodada do dia 19 de maio: a última
do Cariocão 2019 na primeira fase

A

O Madureira, de Levi (à dir), ainda luta pela classificação

última rodada do Campeonato Carioca de Futebol Soçaite da AFBNDES será realizada no domingo, 19 de maio, no Clube da
Barra. Na oportunidade, estará
em disputa a última vaga para o
G-4 da competição, envolvendo
as seguintes equipes: Portuguesa (10 pontos), Olaria (9) e Madureira (8). A Portuguesa enfrentará o America; o Olaria
pegará o Bangu; e o Madureira
jogará contra o Boavista.
Já estão garantidos no grupo
dos quatro melhores, que terão
vantagem do empate na próxima fase: Volta Redonda (17
pontos), Cabofriense (17) e
America (15). Volta Redonda e
Cabofriense farão o grande clássico do Cariocão até agora; e o
America jogará com a Portuguesa de olho no segundo lugar.
Nesta rodada também conheceremos o único time que ficará

de fora da próxima fase. Três da etapa complementar, Mar- com Luis Carlos Escafura.
No único empate do dia,
equipes correm este risco: Boa- celo Eduardo da Silva deixou
vista (5 pontos/saldo de menos tudo igual novamente. Quando Bangu e Madureira ficaram no
11); Bangu (6 pontos/saldo de a partida caminhava para as pe- 2 a 2. Victor Bittencour fez 1 a
menos 7); e Madureira (8 nalidades máximas, o artilheiro 0 para o time de Moça Bonita
pontos/saldo de menos 3). O Cris Soares voltou a brilhar: 3 a 2. aos 22min. Aos 29, Vinícius
O América, também inte- Gomes empatou para o Madutime de Conselheiro Galvão vive
situação inusitada: disputa uma grante do G-4, venceu o Olaria reira. No 2º tempo, veio a virada
vaga no G-4 e, ao mesmo tempo, por 2 a 1, de virada. Leonardo do time de Conselheiro Galvão,
joga para escapar da eliminação. Rodrigues abriu o marcador aos 3min, com Marcelo Santos
Na última rodada, o Volta para o time da Rua Bariri por Fininho. Dez minutos depois,
Redonda venceu o Americano volta dos 11min de jogo. Logo Yurhi Almeida empatou para o
por 1 a 0, gol de Mario Oliveira depois, José Carlos de Souza Bangu, de pênalti: 2 a 2. Nos
aos 22min da primeira etapa. O empatou. A virada do America tiros livres para definir o ponto
Americano jogou muito bem, só veio aos 28min da etapa final, extra, deu o time de Madureira, que venceu o adversário
mas não conseguiu fazer frenpor 4 a 3.
te ao líder do campeonato.
PRÓXIMA RODADA
Classificação  Volta
A Cabofriense, por sua
Redonda (17), Cabofriense
vez, derrotou a Portuguesa Domingo  19 de maio
(17), America (15), Portupor 3 a 2. Na etapa inicial, o
Boavista X Madureira (1)
guesa (10), Americano (9),
time da Ilha do Governador 9h:
Bangu X Olaria (2)
Olaria (9), Madureira (8),
fez 1 a 0 aos 7min com Mar- 9h:
10h30: Cabofriense X V. Redonda (1)
Bangu (6), Boavista (5).
cus Altomar. Aos 13, Julio
10h30: America X Portuguesa (2)
Artilheiros: Cristiano
Salarani decretou o empate;
Soares (Cabofriense), com
e aos 23, Cristiano Soares * (1) Campo 1, (2) Campo 2.
11 gols.
virou para 2 a 1. Aos 12min
Folga: Americano.

CORRIDAS

SOLIDARIEDADE

Prova do
Inverno com
inscrições a
partir do dia 14

AF arrecada livros para
pré-vestibular da Maré

Ingressos para feijoada
beneficente na AF

A AFBNDES está promovendo uma campanha
de doação de livros para o projeto Livro Labirinto,
que estimula a literatura no Complexo de Favelas
da Maré. O objetivo é arrecadar títulos selecionados
pela Uerj para o seu vestibular em 2019, beneficiando os 240 estudantes que cursam o pré-vestibular
comunitário gratuito mantido pela Redes da Maré.
A primeira prova contecerá no dia 9 de junho
e será sobre o livro Hora de alimentar serpentes, de Marina Colasanti, que é a grande
prioridade. Os exemplares da obra devem chegar
até o dia 24 de maio. Para participar, basta entregar o livro no Atendimento da AF.
O segundo exame, sobre o livro Gota d´água,
acontecerá em 15 de setembro. As provas sobre
Vidas secas e Antes de nascer o mundo
acontecem em 1º de dezembro. Mais informações: https://redesdamare.org.br/br/.

Os amigos da Casa do Papai Noel estão
promovendo uma feijoada beneficente para arrecadar fundos para a compra dos presentes que
serão distribuídos na campanha de Natal do
instituto. O evento acontecerá no dia 18 de maio,
sábado, das 13 às 17h, no Clube Monte Sinai
(Rua São Francisco Xavier 104, Tijuca), com
show do cantor Enio Barone e feijoada completa
sem balança. Os ingressos custam R$ 60,00 (crianças até 10 anos não pagam) e estão à venda no
Atendimento da AF ou pelo telefone 3891-4000.
A Casa do Papai Noel existe desde 1975 e viabiliza visitas do bom velhinho a hospitais, creches,
asilos e orfanatos, além de assistir 82 famílias
por mês. O benedense Sandro Cavalcante é voluntário há 17 anos do projeto e há onze interpreta
o Papai Noel na visita a instituições. Para mais
informações, acesse: http://papainoel.org.

De 14 de maio a 14 de junho
estarão abertas, no Atendimento
da AF, as inscrições para a Prova
do Inverno do Circuito das Estações, marcada para 14 de julho
no Aterro do Flamengo. A prova
terá percursos de 5Km (largada
às 7h30), 10 e 16Km (largada às
8h). Associados e convidados
contarão com apoio de assessoria esportiva. Sócios terão
custo de R$ 95,00; não sócios,
R$ 125,00  com pagamento em
dinheiro. Informações: esportes
@afbndes.org.br.

Nova fase do
convênio com a
Bodytech
A partir de 1º de junho, a
parceria entre a AFBNDES e a
academia Bodytech entrará em
nova fase. Além do Fitness e
do Fitness Total, serão oferecidos mais seis planos: Estadual
e Estadual Total; Platinum e
Platinum Total; e Exclusive Corpore e Exclusive Corpore Total.
A cobrança via débito automático é realizada no dia 15 (ou
dia útil anterior) do mês, com a
inscrição até o dia 10. Para os
sócios que fizerem a adesão entre os dias 11 e 25 de cada mês,
a 1ª mensalidade deverá ser paga no ato da inscrição, no caixa
da AF. Será cobrada taxa de administração no valor de R$11,00
ao mês. Mais informações e
adesões no Atendimento da AF.
u Classificados

Botafogo  Alugo apto, 3qtos (1suíte), armários, garagem, portaria 24h,
lazer, Rua da Passagem. R$ 3.100,00
+ taxas. Gabriel (3747- 6327).
Gávea  Vendo apto, reformado,
3qtos (suíte closet), banheiro, lavabo, dependência, varanda, 2 vagas,
play piscina. Rua Manuel Ferreira.
R$2.600.000,00. André (99188-1889).
Tijuca  Vendo apto, 4qtos, 1 suíte,
armários, sala 2 amb, lavabo, coz.
planejada, varanda, garagem, infra
total, 98m². Cond. Hydra. R$ 900
mil. Marilsa (99609-9326).
Salvador/Bahia  Vendo apto, varanda, vazio, 3qtos, 1 suíte, dependência, infra, 2 vagas, entrar e morar.
Moradas da Pituba. Rua João B. Cerqueira. R$ 420 mil. Vera (99253-5498).
Jetta  Jetta VW, 2.0, TSI, Highline,
2013/2014, gasolina, preto, 37.000km,
teto solar, todas as revisões feitas em
concessionária. R$ 65 mil. Maurício
(99921-5776).
Serviços  Prestação de serviços
imobiliários, certidões e RGI (Cartórios), ITBI e etc, prefeitura. Paulo
Renato. Despachante, aposentado do
BNDES. E-mail: prms47@gmail.com.
Paulo (2453-1690/98887-3029).

