u

Esportes

Copas União e
Sensação de Futebol
Soçaite abrem
inscrições. Página 4
AFBNDES
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Orquestra Sinfônica Juvenil
amanhã no Auditório

O concerto é uma realização da AFBNDES, em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação,
com o apoio do BNDES. A entrada será franca
A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca se apresenta amanhã, às
15h, no Auditório Arino Ramos Ferreira, no S1 do Edserj. No repertório, clássicos como Romeu e Julieta, do compositor russo
Piotr Ilitch Tchaikovsky, e a ópera O Barbeiro de Sevilha, do italiano Gioachino Rossini. O programa também inclui sucessos dos
Beatles e homenageia importantes compositores brasileiros, como
Heitor Villa-Lobos, Luiz Gonzaga e Tom Jobim. Página 3

 EDITORIAL

Sobre a reestruturação
no BNDES. Como fazê-la?

V

ocê já deve ter ouvido o boato
sobre a reestruturação em curso
no BNDES. Soubemos na última segunda-feira e conversamos com a
Diretoria e a Superintendência de RH na
terça-feira pela manhã. Um resumo do
que nos informaram é que de fato uma
reestruturação está em fase avançada de
elaboração, que ela consistirá num aumento no span mínimo gerencial, ou
seja, número de subordinados por
gerente, e que esse span mínimo variará
nas áreas segundo o critério de grau de
rotina das tarefas: áreas que contem com
tarefas mais rotineiras, que demandam
um foco de atenção menor dos gerentes,
terão maior span. O span específico para
cada área ainda não foi decidido, mas foi
descartada enfaticamente qualquer coisa
na dimensão que tem circulado pelos
corredores. Também fomos informados
que a principal razão da mudança é
deslocar mais pessoal para as áreas
operacionais.
Além do que nos foi diretamente informado nessa reunião, sabemos que há um
grupo influente de executivos que entende que há de existir uma reposta dos funcionários de forma que o próximo governo não nos encontre perdidos, sem direção nessa conjuntura negativa. Façamos
a reforma antes que outros a façam, é o
mote. Sem esse componente é difícil entender as mudanças em marcha  planeja-

mento estratégico, consultorias de RH e
reestruturações , que definitivamente
são menos comandadas de fora, por
Brasília, do que de dentro.
O que pensamos disso?
Em primeiro lugar, acreditamos que
há potencialmente no Banco uma ampla
maioria que entende que mudanças
organizacionais são necessárias e que
precisam ser postas em marcha, DESDE
QUE sejam conduzidas de forma participativa. Afinal, se as mudanças forem a
simples imposição de um determinado
grupo de executivos, porque o resto deveria se importar se a reforma vem de fora
ou de dentro? Que legitimidade haveria
para considerá-las como propostas da
instituição?
Em segundo lugar, a proposta da Diretoria precisa ser apresentada ao conjunto
dos funcionários  e aberta ao debate. O
mesmo deve ocorrer dentro de cada área.
O debate ajudaria a reestruturação, pelas
seguintes razões:
Para começar, exigiria que ela esteja
baseada num diagnóstico bem estabelecido. Entre as várias questões que precisam
ficar mais claras, é fato que existe um
desbalanceamento entre área operacional
e área meio? Se isso é fato, como exatamente a reestruturação resolve o problema
da falta de pessoal na área operacional?
Inibiria, também, a adoção de critérios
não legítimos. A contratação de consulto-

rias externas em si não deveria ser
considerada como medida suficiente para
garantir a legitimidade de mudanças organizacionais no Banco. Seu papel é apresentar diagnósticos sólidos, capazes de
fundamentar decisões cruciais, como o
são medidas que têm alto impacto sobre
a vida das pessoas. Sem legitimidade, a
reestruturação adicionará à pressão de
órgãos de controle, à sabotagem da TLP,
à pressão da opinião pública, a destruição
do clima organizacional. Em particular,
é vital que a preservação de cargos visivelmente reflita a percepção de quem são
as lideranças mais capazes, e não de quem
são os mais associados ao grupo
executivo mais influente.
Para os que estão convencidos do mérito das mudanças em curso e estão com
recursos de poder a seu dispor, a tentação
de implementar essas mudanças de qualquer forma, mesmo que impositivamente, deve ser grande. Lançamos o desafio, então: se são reformadores genuínos e estão preocupados com o futuro do
Banco, deveriam entender que o nosso
grande desafio não está numa mudança
específica, mas na forma como mudanças
devem ser realizadas internamente. Falar
retoricamente da qualidade dos funcionários do BNDES até os carrascos falam;
respeitar a qualidade dos funcionários
na prática é outra história e é essa a única
que nos interessa escutar.

AFBNDES
em festa
neste sábado
A AFBNDES comemora 64
anos neste sábado (14) com grande arraiá, das 17 às 24h, no Clube da Barra. O evento terá recreação, barraquinhas de jogos, comidas típicas, forró ao vivo e apresentação da Quadrilha Geração
Realce. A entrada é franca para
sócios e convidados. Página 3

Nova palestra
jurídica em 17
de julho
O Estatuto da Ordem e as
Prerrogativas dos Advogados
é o tema da nova palestra que a
diretoria jurídica da AFBNDES
promoverá na terça-feira, 17 de
julho, a partir
das 15h, no
Auditório do
8º andar do
Edifício Ventura Oeste,
com Luciano
Bandeira
Arantes, presidente da Comissão de Prerrogativas do Rio de Janeiro e tesoureiro da OAB/RJ.
Livro  Será lançado nesta
quinta-feira (12), às 17h, na
Livraria da Travessa (Rua Sete
de Setembro 54), o livro
Compliance Anticorrupção 
A Lei das Estatais e a Defesa
do Estado Democrático de Direito, de Leandro de Matos
Coutinho, publicado pela Editora Lumen Jurus.
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ACONTECE

Fortalecendo a luta pela Saúde

Mesa PAS, seminário sobre planos de autogestão das estatais no Rio e Dia
Nacional de Protesto em Defesa dos Planos de Saúde na agenda

N

a tarde da próxima sexta-feira (13) será realizada na sala 2203 do Edserj nova reunião da Mesa PAS,
constituída para estudar a situação do Plano de Assistência à
Saúde do BNDES frente às Resoluções da CGPAR, que estabelecem mudanças nos planos de
autogestão das empresas estatais.
Participam da Mesa representantes das Associações do Sistema BNDES, conselheiros e dirigentes da FAPES e representantes da Área de Administração e
Recursos Humanos do Banco.
No dia 29 de junho foi realizado, em Brasília, o Seminário
Nacional em Defesa dos Planos
de Saúde de Autogestão das Estatais Federais. Na ocasião, houve a análise de aspectos técnicos,
jurídicos e os impactos nos planos de saúde de cada empresa.

Segundo Luiz Borges, da APA
e UnidasPrev, o evento promoveu a união de diversas categorias, como bancários e petroleiros, que têm seus programas de
assistência médica questionados pelas normas da CGPAR.
Como passo seguinte, será
realizado um novo seminário sobre o tema no Rio de Janeiro em
23 de julho, no Auditório do
Banco, reunindo representantes
de empregados de estatais federais. Promovem o evento as Associações de Funcionários do Sistema BNDES, a APA e a UnidasPrev. Também está programado, a nível nacional, um Dia
de Luta em Defesa dos Planos
de Saúde em 25 de julho. As
entidades que representam os
usuários do Plano de Saúde do
BNDES pretendem participar
da mobilização, inclusive com

Mensagem de adeus
Nosso amigo Norival se foi, mas
deixa em nossos corações as recordações de muitos bons momentos: de alegria, de descontração, mas também de
trabalho diligente, de superação de dificuldades, de conversas francas e abertas, de conselhos sábios, próprios de um
coração bom e generoso que compartilhava experiências e vivências.
Foi uma grande perda para todos nós
do BNDES, que tivemos a oportunidade de desfrutar de sua convivência desde 21 de novembro de 1977, nos enriquecendo com sua amizade, companhia
e bom humor.
Por isso, agradecemos imensamente
à família do nosso colega e amigo
Norival pelo tempo que pudemos conviver com ele, que será sempre lembrado pelo profissionalismo, honestidade,
lealdade, inteligência, competência e
sensibilidade para lidar com as adversidades e conflitos humanos.
Certos de que o Paraíso está em festa com sua chegada, nutrimos a esperança de um dia nos reencontrarmos
com aquele que, para muitos de nós, foi
como um irmão.
Com nossas mais sinceras condolências e com os votos de que Norival descanse em paz!
Os Amigos do BNDES
(*) O associado Norival Mageste da
Cruz, que trabalhou no Escritório do
BNDES em São Paulo, faleceu no último dia 2 de julho.

uma palestra sobre os planos de
autogestão no Ventura Oeste
(mais detalhes no próximo
VÍNCULO).
Plano de lutas  O plano de
lutas aprovado no dia 29 de junho, em Brasília, conta com 11
itens: (1) realizar campanha de
divulgação e apoio ao PDC 956
de autoria da deputada federal
Érika Kokay (PT-DF), que propõe a sustação dos efeitos da
resolução CGPAR 23; (2) convocar trabalhadores para audiência pública a ser realizada
na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público
(CTASP) na Câmara dos Deputados; (3) organizar visitas aos
gabinetes dos deputados e outras estratégias de abordagem
junto aos parlamentares; (4) definir 25 de julho como Dia de
Luta em Defesa dos Programas
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de Assistência à Saúde das Empresas Estatais; (5) realizar mobilização em frente ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão na data da
audiência pública; (6) elaborar
carta aberta aos órgãos componentes da CGPAR, aos parlamentares, ao Ministério Público
do Trabalho, ao Ministério da
Saúde e à ANS, entre outros; (7)
elaborar nota a ser divulgada nos
meios de comunicação e distribuída à população; (8) realizar
campanhas nos moldes do Saúde
Caixa: eu defendo para os demais planos de estatais; (9) avaliar, de forma criteriosa e articulada, as possibilidades de judicialização da luta; (10) firmar posicionamento pelo fortalecimento
do SUS; e (11) articular encontro de trabalho entre as assessorias jurídicas das entidades.
reprodução - contraf/cut

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 Junior
Institucional 1  Fernando Newlands
Institucional 2  Celso Evaristo Silva
Jurídico 1  Felipe Miranda
Jurídico 2  Rodrigo Tavares Borba
Jurídico 3  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,
Claudio Abreu, Eduardo Scotti Debaco,
Eloah Manoel, Eva Maria Moreira,
Fabiano Dias de Mattos, Luciana
Chaves Rocha, Lucimar Fernandes,
Marcelo Valente, Maria Celia Louzada,
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
Elieser Gorito Silva
E-mail: ouvidoria@afbndes.org.br

Reuniões para
definir Pauta
continuarão em
12 e 16 de julho
Serão realizadas nos dias 12 e 16 de julho, das 14h30 às 17h, nas salas 802 e 804
do Edifício Ventura Oeste, respectivamente, mais duas reuniões para o recebimento
de propostas à Pauta de Reivindicações de
2018 no Sistema BNDES. Nessas oportunidades os funcionários poderão sugerir e
defender propostas para serem negociadas
com a administração do Banco.
Na reunião da última segunda-feira (9)
ficou decidido que as Associações de Funcionários receberão, até as 12h do dia 18 de
julho, sugestões à Pauta por e-mail
(negociacao2018@afbndes.org.br). O objetivo é ampliar o espaço de participação dos
empregados na formulação do documento.
Depois que a minuta da Pauta de Reivindicações estiver fechada, as Associações de
Funcionários darão publicidade ao texto,
inclusive fazendo uma pesquisa com o corpo
funcional para identificar as cláusulas mais
relevantes para formar o eixo da campanha.
Importante destacar que em 2018 estaremos
renovando cláusulas de Acordos anteriores
que foram conquistas ao longo dos anos.

Diretoria

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 22222579, Fax 24 2222-4987.

A data da Assembleia Geral Extraordinária que aprovará a Pauta de Reivindicações e definirá a Comissão de Negociação
será conhecida na próxima semana.
Bancários  A segunda rodada de negociação dos bancários com a Fenaban está marcada esta quinta-feira, 12 de julho.
Ontem, os bancários promoveram atos cobrando dos bancos que assinem um préacordo de ultratividade com a categoria,
garantindo tudo o que está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) até a
assinatura de um novo acordo. Estamos dispostos a negociar e esperamos o mesmo
dos bancos: que demonstrem disposição
para debater com seriedade a pauta dos bancários na rodada agendada para 12 de julho,
destacou Juvandia Moreira, presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro (Contraf-CUT).

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

Vínculo On Line

Todas as quintas
www.afbndes.org.br
As opiniões emitidas nos artigos
assinados são de responsabilidade de
seus autores e não refletem a opinião da
AFBNDES e do BNDES.
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EVENTOS

O céu é tão lindo, a noite é tão boa!

A Caipira comemorativa da AFBNDES acontecerá no Clube da Barra neste
sábado (14), das 17 às 24h. A entrada é franca para sócios e convidados

V

ai ser dos bons o arrasta pé que acontecerá
nesse sábado (14), das
17 às 24h, no Clube da Barra, em
comemoração aos 64 anos da
AFBNDES. O arraiá será nos salões da unidade de lazer e o estacionamento interno estará liberado para o conforto e a segurança
dos presentes.
As barracas de comidinhas
típicas terão tudo o que há de
bom: cachorro-quente, churrasquinho, caldos, milho, bolos,
cocadas, pé de moleque, algodão doce e maça do amor. Também integram o cardápio de delícias: batata frita gratinada, bolinho de feijoada, linguiça de
capote, pastéis de diversos sabores e muito mais.
A quadrilha Geração Realce
apresentará o enredo Nos trilhos da literatura. Composta por
60 brincantes, o show da premiada quadrilha tem como marca registrada a coreografia bem
marcada e a beleza das fantasias.
A trilha sonora da noite ficará
por conta do Trio Cansanção,
que comandará a festa com muito xote, xaxado e baião.

paulo rodrigues

Festival de
Massas para os
pais na Pousada
A quadrilha
Geração
Realce deu
um show na
caipira de 16
de junho, e
promete
repetir a
dose
Além da recreação da Turma do Salsicha,
os pequenos poderão se divertir
nas barraquinhas de jogos: pescaria, boca do
palhaço, bola da lata e argola.
Todos ganharão prendas e estalinhos de brinde.
A corretora de seguros Wood
Interbrok, parceira da AFBN-

DES, e a
Porto Seguro, apoiadoras do evento, estarão
com uma
máquina de Fotoparty, espaço
para retratos com moldura personalizada, onde todos poderão tirar, grátis, fotos de recordação.
Sucesso na segunda Caipira da Pousada  O último sába-

O repertório faz parte da série Os Grande Clássicos
apresentação, a série Os Grandes Clássicos, com trechos de
Tchaikovsky, Rossini, VillaLobos, Gershwin, Stravinsky,
Holst, Beatles, Tom Jobim e
Luiz Gonzaga.
Criada em 2017, a OSJC tem
cento e vinte integrantes, alunos

do foi de diversão na Pousada
Clube Itaipava com a segunda
edição deste ano da Caipira na
Serra. A Turma do Salsicha começou cedo a animação e distribuiu brindes para a garotada. As
barraquinhas de comidas típicas
e de brincadeiras foram um verdadeiro sucesso. O Trio Rapacuia
esquentou a noite com muito forró
pé-de-serra e fez a trilha sonora
para a quadrilha improvisada.

PERCA
reprodução

Orquestra
Sinfônica
Juvenil amanhã
no Auditório

A Secretaria Municipal de
Educação, em parceria com a
AFBNDES, apresenta amanhã
(13), às 15h, no Auditório do Banco, concerto da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, com entrada franca. No programa da

As mostras culturais da
AFBNDES estarão abertas para visitação pública
até o dia 27 de julho, das
13 às 17h, na SBBA (Rua
do Lavradio 84, Centro).

u Serviços

u NÃO

Grupo formado por
alunos das escolas
municipais do Rio
apresentará a série Os
Grandes Clássicos,
amanhã (13), às 15h,
no Auditório Arino
Ramos Ferreira. A
entrada será franca

Expoarte e
Expofoto até
27 de julho

e alunas de escolas municipais
do Rio, com idades entre oito e
17 anos, e integra o Programa
Orquestra nas Escolas, da Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa visa formar 80
mil instrumentistas na rede até
2020 e despertar o interesse pe-

la vivência cultural.
Comandados pelo maestro
Anderson Alves, os jovens ensaiam na Cidade das Artes, na
Barra, na Escola Municipal Rivadávia Correa, no Centro, e na
Escola Municipal Orsina Fonseca, na Tijuca. As aulas acontecem duas vezes por semana no
pós-turno escolar. Os estudantes
ganham bolsa auxílio, vale transporte e escolhem o instrumento
de sua preferência, entre viola,
violino, contrabaixo acústico,
flauta doce, trompete, trombone, clarinete, percussão, além
de canto coral.

Na Pousada Clube Itaipava
a comemoração do Dia dos Pais
será no final de semana de 11 e
12 de agosto. No sábado à noite
haverá festival de massas, música e cortesia de uma garrafa de
vinho. No domingo, almoço com
cardápio especial. Os pais associados não pagarão estadia,
desde que estejam acompanhados por outro hóspede pagante,
sócio ou não. Reservas abertas
no Atendimento da AFBNDES.

Independência na
Pousada Itaipava
Estão abertas até o dia 18 de
julho, no Atendimento, as inscrições para o feriadão da Independência (7 a 9 de setembro),
na Pousada Clube Itaipava. O
sorteio será realizado em 20 de
julho, com divulgação no quadro de avisos no dia 23/7. A 1ª
chamada será feita de 30 de
junho a 1º de agosto.

Empório Paladar
até amanhã na AF
Até amanhã (13) é possível
conferir os produtos da Empório Paladar e Aroma no Atendimento da Associação. São azeites aromatizados, pastinhas, geleias, vinhos, conservas de azeitona e palmito, cachaças e biscoitos.
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

Inverno com sol e roupa nova

Prova do Circuito das Estações, domingo passado, no Aterro do Flamengo,
marcou a estreia da nova camisa do Grupo de Corridas da AFBNDES

N

uma manhã ensolarada, o Aterro do Flamengo recebeu, no último
domingo (8), a Prova do Inverno
do Circuito das Estações 2018.
Três dezenas de benedenses
participaram do evento, que
marcou a estreia da nova camisa do Grupo de Corridas da
AFBNDES.
A próxima corrida do Circuito das Estações  Prova da
Primavera  está marcada para
30 de setembro, no Aterro do
Flamengo. Os corredores benedenses, como sempre, terão o
apoio de assessoria técnica contratada pela AFBNDES.
A nova camisa da AF está à
venda no Atendimento da entidade, localizado na sobreloja-mezanino do Edserj, por R$ 35,00.
Imagens  Caixa de fotos da
corrida de domingo está disponível no site da Associação e no
Facebook da AF.

Torneio Real
Madrid de 23 a 28
de julho no Clube
Continuam abertas as inscrições para o Torneio de Futebol
da Fundação Real Madrid no
Rio de Janeiro. O evento, que será realizado de 23 a 28 de julho
no Clube da Barra, contará com
a presença de treinadores espanhóis. As inscrições estão abertas no site www.frmclinicsbrasil.
com. O valor é de R$ 1.300,00
por participante. Sócios da AFBNDES têm 10% de desconto.
Os interessados devem procurar
o Atendimento da Associação,
que disponibilizará até trinta
cupons individuais de desconto.

fotos de wsantos

Roberto, Pedro, Cida, Migon, Eric e Wu participaram da Prova do Inverno no domingo

FUTEBOL NO 2º SEMESTRE

Copas União e Sensação recebem
inscrições a partir de segunda (16)

A

s copas União e Sensação de Futebol
Soçaite, que fizeram a festa dos boleiros da Associação até o mês de
junho, terão nova edição no segundo semestre
deste ano. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (16) e seguirão até 30 de julho, no Atendimento da AFBNDES e na Secretaria do Clube da Barra. O início das competições está previsto para os dias 18 e 19 de agosto.
A Copa União de Futebol Soçaite da AFBNDES  2º semestre  será composta por times que disputaram a edição do primeiro semestre e novas equipes que desejarem integrar
a edição. A inscrição deve ser efetuada pelo
representante de cada time, que poderá registrar no máximo 20 jogadores.
Os associados que optarem por não participar desta competição poderão jogar a Copa
Sensação de Futebol Soçaite  2º semestre ,
que terá a definição das equipes por meio de
sorteio (mão no saco). Para esta disputa, a
inscrição será individual.
Poderão jogar as duas competições sócios
de qualquer categoria da AFBNDES, e respectivos dependentes  exceto os empregados do
Clube da Barra e dependentes (sócios F).

A taxa de inscrição será de R$ 160,00 por
jogador, podendo ser dividida em até três vezes, sem juros, no cartão de crédito. Os goleiros
estão isentos da taxa e não necessitam ser
associados. Terão, entretanto, que ser inscritos
nas competições. O jogador que tiver interesse
em participar dos dois campeonatos receberá
o desconto de 50% na segunda inscrição.
Sócios especiais  A AFBNDES oferece
três opções de plano de adesão ao seu quadro
social, na categoria Sócio Especial (B e
C), com descontos progressivos. É uma boa
oportunidade para quem quiser indicar um amigo ou familiar para participar das copas União
e Sensação (com aprovação da diretoria da AF).
Confira as opções: Plano Tradicional 
mensalidade de R$190,00 para pagamento
até o dia 10 de cada mês (R$220,00 após o
vencimento, mais multa e juros). A cobrança
é feita no boleto bancário enviado por correio;
Plano 6  para pagamento no cartão de crédito
em seis vezes sem juros (desconto de R$20,00
na mensalidade, ficando em R$170,00); Plano
12  para pagamento no cartão de crédito em
12 vezes sem juros (desconto de R$40,00 na
mensalidade, ficando em R$150,00).

Colônia da Gecrear
começa na
segunda-feira
No período de 16 a 27 de julho, das 8 às 19h, acontecerá a
Colônia de Férias da Gecrear,
no Clube da Barra, com diversas
opções de turnos. A atividade é
ótima opção de entretenimento
para a garotada entre 3 a 14
anos no período das férias
escolares. Os associados da
AFBNDES têm 10% de desconto na inscrição e podem parcelar
o valor total em duas vezes sem
juros. Informações pelos telefones 2294-1795, 99992-7002,
98933-3489 e 98853-3489 ou
e-mail barra@gecrear.com.br.
Oficina de percussão do
Quizomba  O Quizomba, conhecido bloco carnavalesco
que desfila na Lapa desde
2001, oferece 10% de desconto
no valor da oficina de percussão para os interessados em
ingressar na bateria. Atualmente acontecem duas oficinas no
Rio, no Circo Voador e Jockey
Club, e uma em São Paulo, na
Vila Madalena. Inscriçãopelo
e-mail oficinas@quizomba.
com.br, e pelos telefones (21)
3502-0666 e (21) 99958-9433.
u Classificados

Tijuca  Alugo apto, 3 qtos, garagem, frente, dependências, 75m², sol
da manhã, próx metrô Afonso Pena.
Ana (2220-7130 / 99630-2994).
Barra da Tijuca  Vendo apto, 2 qtos,
sala, 1 suíte, vista mar, 2° andar, aceito Fapes, ônibus centro, balsa, ônibus
circular. R$420mil. Luiz (97017-0473).
Diversos  Alugo Copacabana (Rainha Elizabeth) 3 qts, R$ 3.500,00+taxas. Tijuca, 2qtos c/garagem. R$
2.000,00+taxas. Petrópolis, qto/sala,
R$900,00+taxas. Afonso (986690402).
Centro  Vendo sala comercial reformada, próximo ao TRT-RJ. Rua
do Lavradio. Ayrton (99364-7098).
Recreio  Vendo cobertura, 3 qtos,
sendo 2 suítes, piscina, 238,76m², sauna, churrasqueira, 3 vagas, sala porcelanato. R$1.480.000,00. Sandra
Barros (99201-1146/2052-7543).

