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Veja como foi o Ampliando Horizontes de março

Eleições na APA
Conforme cronograma Eleitoral da APA-FAPES/BNDES, segue a chapa e os nomes dos candidatos aos conselhos Deliberativo e Fiscal homologados pela
Comissão Eleitoral, composta por Semiramis Solange dos Santos Guerra (presidente da Comissão), Elizabete Tojal Leite (secretária), Joel Gonçalves
Barreto, Roberto Oliveira das Neves e Miriam Chiavegato Pereira.

ATO  Nº 2  DA  COMISSÃO  ELEITORAL  2022/2025

Tendo em vista o Calendário de Atividades da Eleição da APA-FAPES/BNDES – Triênio 2022/2025 a Comissão divulga os Candidatos concorrentes às vagas para a
Diretoria, para o Conselho Deliberativo e para o Conselho Fiscal.

Reiteramos, ainda, que o Associado que quiser votar por correspondência deverá solicitar à Comissão Eleitoral essa modalidade de votação até o dia 18/04/2022, pelo
telefone 3974-3597. Lembramos, também, que para o Conselho Deliberativo os Associados podem votar em até 7 (sete) candidatos e para o Conselho Fiscal em até 6
(seis) candidatos.

DIRETORIA CONSELHO  DELIBERATIVO

Presidente – Sebastião Bergamini Junior
Diretor Administrativo – Nilson Batista dos Santos
Diretora Administrativa Adjunta – Lucimar da Silva Lins de Lima Fonseca
 (Ex Lucimar Fernandes)
Diretor Financeiro – Antonio Miguel Fernandes
Diretora Financeira Adjunta – Rita de Cassia Correia de Souza
Diretor Jurídico – Aluizio Marques Mendes
Diretor Jurídico Adjunto – Marcelo José Cunha de Vasconcelos
Diretora Sociocultural – Madeilene Perez de Carvalho
Diretora Sociocultural Adjunta – Eliane da Costa Ribeiro
Diretora de Apoio Assistencial – Suely Domingues Canero
Diretor de Apoio Assistencial Adjunto – Hugo Francisco Santos

CONSELHO  FISCAL

(Dentre os sete eleitos, um deles será designado para Presidente pelos próprios colegas do
Conselho Deliberativo)
Angela Regina Pereira de Carvalho
Antonio Cabral Correia
Armando Jose Leal
Carlos Alberto Batista dos Santos
Izio Ajdelsztajn
Jorge Alexandre Mastrianni Paiva
Luiz Ferreira Xavier Borges
Marcio Augusto Verde
Maria Lucia Correa Camisão
Sonia Maria Ribeiro Faria Rodrigues Guedes

(Dentre os seis eleitos,  três serão titulares (os mais votados) e três serão suplentes)
Alfredo Gonçalves Nunes
Amélia Maria dos Santos Ribeiro
Ana Maria de Miranda
João Furtado de Aquino
Lucimar Ramos Fortunato
Luiz Carlos Schwarz
Orlando Zeferino de Oliveira
Oswaldo Luiz Humbert Fonseca
Silvando da Silva Cardoso
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A Diretoria de Apoio Assisten-
cial iniciou em março a programa-
ção anual do Ampliando Horizon-
tes que, assim como em 2021, ain-
da está sendo realizado de forma
virtual, através da plataforma
zoom. O primeiro encontro do ano
foi conduzido pela psicóloga Jor-
gete Botelho, que abordou o tema:
Imprevistos ocorrem. Como li-
dar com eles?

A especialista explicou que
acontecimentos incontroláveis
perturbam, provocam efeitos de
surpresa e desgosto, mas também
de descoberta, ao poderem enri-
quecer nossas vidas e proporcio-
nar aprendizagem.

Os participantes puderam refle-
tir sobre esses efeitos e também
sobre diversidade e adversidade,
com exemplos e reflexões sobre a
abordagem de tais fenômenos a
partir da aceitação da realidade
com certa boa vontade. “O diver-
so e o inesperado costumam esti-
mular o surgimento de suscetibili-
dades narcísicas referentes a pe-
quenas diferenças, causando mal-
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Auxílio Financeiro

Como lidar com os imprevistos
foi o tema do Ampliando

Horizontes de março

aconteceu

entendidos. Parece ser uma sina
humana entender o mundo segun-
do sua versão particular e ter uma
vivência preconceituosa do diver-
so, como algo que parece adver-
so. De qualquer modo, não há con-
trole sobre o inesperado. Tudo
passa pela tolerância à frustração
e aceitação da incerteza”, explica a

psicóloga. A dinâmica implemen-
tada pela especialista agradou
os associados que participaram
do evento. A diretora de Apoio
Assistencial Suely Canero, a
diretora adjunta Nelly toffano
e a assistente social Norma Eli-
sa Ventura também participaram
do encontro.

Divulgação

Esse foi um dos muitos slides apresentados pela psicóloga Jorgete Botelho durante o primeiro Ampliando Horizontes do ano

Em cada slide apresentado, Jorgete Botelho estimulava a reflexão e a troca de
experiências entre os participantes do encontro
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atualidades

CNPC altera
resolução de
retirada de
patrocínio

O Conselho Nacional de Previdência Com-
plementar (CNPC) aprovou, na reunião ex-
traordinária do dia 10/03, mudanças na re-
solução CGPC nº 11/2013, que trata da reti-
rada de patrocínio de planos das entidades
fechadas de previdência complementar
(EFPC).

Com as alterações aprovadas, a retirada
de patrocínio passa a ser denominada “res-
cisão unilateral de convênio de adesão”,
com os mesmos efeitos do fim do vínculo
empregatício do participante com a patroci-
nadora. O participante do plano tem a op-
ção de permanecer na condição de assisti-
do e de autopatrocinado ou, ainda, optar
pelo benefício proporcional diferido – essa
possibilidade já estava prevista na resolu-
ção anterior.

A retirada de patrocínio (ou rescisão uni-
lateral de convênio de adesão) não se apli-
ca aos planos de benefícios de servidores
públicos titulares de cargos efetivos patro-
cinados pela União, Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios.

A partir da publicação da nova resolução,
caberá à Superintendência Nacional de Pre-
vidência Complementar (Previc) normatizar
a definição dos procedimentos necessários
à retirada de patrocínio. Isso ocorreu pela
decisão de simplificar a norma com a retira-
da dos itens que eram considerados de ope-
racionalização da retirada de patrocínio.

Especialistas demonstram preocupação
com a possibilidade de ressalvas no termo
de retirada, que é um documento privado,
firmado entre o patrocinador que se retira e
a entidade, o que poderia ser considerado
um “cheque em branco”, à revelia do parti-
cipante e assistido.

Fonte: ANAPAR

Notícias da FAPES
FAPES aumenta taxas de juros
de empréstimos e financiamentos

Conforme previsto no Regulamento apli-
cável aos Programas de Empréstimos e Fi-
nanciamentos do Plano Básico de Benefíci-
os (PBB), a Fundação reavaliou as taxas de
juros das operações financeiras oferecidas
aos participantes do PBB, considerando o
aumento da taxa de juro atuarial e as despe-

sas de administração da carteira de emprés-
timos e financiamentos.

As novas taxas passarão a vigorar a par-
tir de abril de 2022, sendo utilizadas para a
atualização dos saldos devedores dos con-
tratos vigentes e, também, para as novas

contratações pelos participantes. Para con-
sultar o saldo, o participante deve acessar o
Portal de Serviços ou App FAPES > Servi-
ços > Meus Empréstimos. Em caso de dúvi-
das, deve entrar em contato com a Funda-
ção pelo via Fale FAPES, localizado na aba
“Atendimento” do Portal de Serviços.

Beneficiários do PAS e dependentes já
podem se vacinar contra a gripe

A vacinação contra a gripe para benefici-
ários e dependentes do PAS pela FAPES
teve início no dia 4 de abril, nas unidades da
rede credenciada e em domicílio. A previsão
é que a campanha termine no dia 03 de ju-
nho. Para se vacinar não é necessário o pe-
dido médico, bastando apenas apresentar a
carteirinha do PAS. Este documento está dis-
ponível no celular, ao baixar o App FAPES .

A vacina de 2022 inclui proteção contra
influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B, é
indicada a partir dos seis meses de idade e
recomendada para toda a população, inclu-

sive gestantes e pessoas que já tenham sido
vacinadas contra a Covid-19. Se você esti-
ver com sintomas gripais ou em quarentena
por Covid-19, vacine-se somente após o tér-
mino destes e com autorização de seu médi-
co. A vacina da gripe está contraindicada
apenas para pessoas com alergia grave a
ovo de galinha (que já tiveram reação anafi-
lática) e portadoras de doenças neurológi-
cas comprovadamente diagnosticadas, tais
como síndrome de Guillain-Barré. Para cri-
anças de 6 meses a 9 anos recomendam-se
duas doses na primeira vez que forem vaci-
nadas, respeitando o intervalo de um mês

entre elas. Nos anos seguintes, deve ser
feita uma revacinação anual com apenas
uma dose.

A FAPES estimula que todos os seus be-
neficiários participem ativamente da campa-
nha, porque o Brasil vivenciou recentemen-
te um grande surto de influenza A, causada,
principalmente, pela nova variante Darwin
da cepa H3N2, e pelo subtipo H1N1. As
informações sobre as clínicas que estão
habilitadas para realizar a vacinação con-
tra a gripe estão disponíveis no site da
Fundação.

Cobrança de dívidas de associados
A Diretoria Jurídica da APA está pro-

movendo, desde o início deste ano, a
cobrança das dívidas de associados
para com a entidade. Todos os associa-
dos devedores estão sendo comunica-
dos, em correspondência individual, por
e-mail ou por correspondência, via correi-
os (para os que não tenham e-mail cadas-
trado). Assim, quem tiver seu e-mail ou
endereço atualizado no cadastro da APA e
não receber nenhuma comunicação, não
tem pendência para acertar. O associado
que deseje obter mais informações  sobre

sociação, é composta com recursos de to-
dos os seus associados e a Diretoria da en-
tidade, na sua atuação como Administrador,
tem a obrigação de proteger todo o patrimô-
nio da associação e, entre essas obrigações,
está a cobrança dos créditos vencidos que
a associação possui, tendo a APA, inclusi-
ve, já contratado o escritório Itaparica So-
ciedade de Advogados, para realizar as co-
branças dos créditos que não puderam ser
recebidos administrativamente pela APA”,
esclarece o diretor Jurídico, Hamilton de
Mesquita Pinto.

este assunto ou sobre outras questões ju-
rídicas devem enviar e-mail para a Dra.
Marta  (dirjuridico@apabndes.org.br).

Os associados que não entrarem em con-
tato, no prazo de 30 dias a contar do recebi-
mento da correspondência, para tratar da
dívida referida, acertar seu pagamento ou
apresentar os eventuais documentos que
comprovem o seu pagamento, a dívida será
enviada ao escritório de advocacia. “Esta
atuação da Diretoria Jurídica se justifica por-
que a APA-FAPES/BNDES, como toda as-



Ano XXI – edição 242 – 12 de abril de 2022

4

Debate virtual aborda
tentativa de alterar leis
dos Fundos de Pensão

 

Proposta sobre fundos de
pensão é alvo de críticas

O governo prepara um projeto de lei que-
brando a exclusividade dos fundos de pen-
são estatais sobre os empregados de suas
respectivas companhias públicas e permi-
tindo a portabilidade dos atuais detentores
de planos de previdência complementar para
qualquer instituição financeira - inclusive
bancos privados, se for a vontade dos par-
ticipantes.

A proposta está em fase adiantada de ela-
boração no Ministério da Economia. Por
enquanto, trabalha-se com a perspectiva de
propor essas mudanças ao Congresso Na-
cional por um projeto de lei, e não medida
provisória.

Os fundos de pensão estatais têm uma
carteira ativa de mais de R$ 550 bilhões, se-
gundo dados do próprio ministério. Isso sig-
nifica que, se apenas 10% das poupanças
para aposentadoria forem transferidas para
outras instituições, significa uma movimen-
tação de R$ 55 bilhões no mercado de previ-
dência complementar.

Apenas os três maiores fundos do setor
público - Petros (Petrobras), Previ (Banco
do Brasil) e Funcef (Caixa) - detêm R$ 442
bilhões. Eles reúnem 498 mil participantes,
dos quais 243 mil ainda são ativos (fazem
contribuições). Caso o projeto seja aprova-
do, um funcionário do BB não precisará ne-
cessariamente manter um plano na Previ e
um engenheiro da Petrobras terá outras pos-
sibilidades além da Petros, por exemplo.

O aval para a migração dos participantes
seria faseado, obedecendo faixas etárias, a
fim de evitar o esvaziamento súbito do caixa
de algum fundo de pensão. Oficialmente, a
equipe econômica deverá “vender” o proje-
to argumentando que ele dará mais liberda-
de aos beneficiários dos planos e estimula-
rá a busca por fundos com maior rentabili-
dade, tirando recursos daqueles que têm tido
histórico desfavorável. Auxiliares do minis-
tro Paulo Guedes citam casos como o da
Fapes,  que tinha meta atuarial de 9,6% em
2020. A rentabilidade apurada no ano foi de
só 5,9%. Outro exemplo negativo, muito
mencionado no Ministério da Economia, é

Nas últimas semanas, a imprensa tem no-
ticiado a intenção do Governo em alterar,
por meio de um projeto de Lei, as leis com-
plementares 108 e 109 de 2001, que tratam
do regime de previdência complementar de
entidades abertas e fechadas. Para explicar
o assunto e discutir os perigos que essa
medida representa aos participantes, a Ap-
cef/SP realizou uma live, no último dia 29,
com a participação do diretor de Formação
da Federação Nacional das Associações do
Pessoal da Caixa (Fenae), Jair Pedro Ferrei-
ra. Uma das mudanças é a possibilidade
da transferência de recursos das entida-
des fechadas para entidades abertas,
como os bancos privados. “É mais um
ataque do Governo aos fundos de pen-
são. Não custa lembrar que a previdência
complementar fechada não visa o lucro, e
a proposta tem o objetivo de transferir o
patrimônio previdenciário dos participan-
tes ao sistema financeiro, que só tem ob-
jetivo de lucrar”, avalia Jair.

Para o presidente da Apcef/SP, Leonardo
Quadros, as mudanças propostas pelo go-
verno também aprofundam a aplicação da
nociva Resolução 25 da CGPAR (Comissão
Interministerial de Governança Corporativa
e de Administração de Participações Socie-
tárias da União). “Transformar planos BD
[Benefício Definido] ou CV [Contribuição
Variável] em Contribuição Definida, entre as
outras mudanças previstas, desmonta o
conceito de previdência complementar, e traz
um prejuízo irreparável aos participantes.
Precisamos nos organizar para lutar contra
mais este ataque”, alertou.

o do Postalis. Diante dos seguidos rombos
do fundo de pensão dos Correios, cerca de
30 mil aposentados estão tendo desconto
de 17,92% de seus benefícios por 23 anos -
até 2039.

Uma preocupação entre as autoridades é
que déficits atuariais sem a possibilidade
de reversão são equacionados não apenas
com contribuições extras dos participantes,
mas também com recursos das próprias es-
tatais. Se elas não tiverem caixa suficiente,
requerem um aporte do Tesouro.

O governo sustenta que a portabilidade
servirá de incentivo para a busca de maior
rentabilidade e menores taxas de adminis-
tração pelos fundos estatais, aumentando a
responsabilidade de seus gestores com as
carteiras. Para além dos argumentos ofici-
ais, contudo, integrantes da equipe econô-
mica afirmam nos bastidores que o projeto
também busca “travar” um eventual uso po-
lítico dos fundos por futuras administrações.

Na prática, segundo pessoas que lidam
diretamente com a elaboração do projeto de
lei, a mera possibilidade legal de migração
dos participantes representaria um “segu-

ro” contra interferência política e direciona-
mento dos fundos para financiar obras con-
sideradas polêmicas.

Um caso emblemático foi a atuação dos
fundos estatais para investir na usina hi-
drelétrica de Belo Monte (PA). Petros e Fun-
cef ainda têm 10%, cada uma, na Norte Ener-
gia - concessionária responsável pela usina
no rio Xingu.

No governo Dilma Rousseff, os fundos
também foram aventados como alternativas
para viabilizar concessões de rodovias e até
do trem-bala que seria construído entre o
Rio de Janeiro e São Paulo.

Com a Eletrobras privatizada e o BNDES
encolhido, apostando especialmente no cré-
dito para pequenas e médias empresas, Gue-
des e seus auxiliares afirmam que os fundos
de pensão das estatais poderiam ser usa-
dos com a finalidade de apoiar projetos de
infraestrutura sem o devido retorno. Para
eles, o fim da exclusividade funcionaria como
solução de mercado contra esse tipo de “in-
terferência”.

Fonte: Valor Econômico

APA
COM VOCÊ EM

TODOS OS MOMENTOS.



5

 Ano XXI – edição 242 – 12 de abril de 2022

crônica

A consulta médica
Jober Rocha*

*Aposentado do BNDES, economista e
doutor pela Universidade de Madrid,
Espanha.

Cardíaco, com quatro stents nas co
ronárias, diabético, hipertenso,
com hiperplasia prostática e insu-

ficiência renal, todos os meses necessi-
tava de uma consulta médica de acompa-
nhamento.

Este acompanhamento era feito por um
cardiologista, que já sabia bem de todos
os meus problemas e, por vezes, modifi-
cava remédios ou acrescentava outros à
grande lista deles (nove medicamentos
diários para os diversos males que me
acometiam).

Ocorre que, nos dias programados de
consulta, a faina começava cedo. Um ba-
nho bem demorado, escovando até os
mais íntimos cantinhos; uma roupa bem
caprichada e, por fim, um discreto perfu-
me masculino para retirar qualquer odor,
porventura, desagradável que houvesse
permanecido ainda.

Os leitores, eu percebo, a esta altura do
texto, já estarão fazendo um mau juízo ao
meu respeito. Felizmente, não é nada dis-
so que vocês estão pensando.

Ocorre que, ao invés de um senhor
cardiologista, trata-se de uma jovem
cardiologista, cujas características fí-
sicas eu passarei a descrever: Jovem,
bonita, idade ao redor dos trinta e cin-
co anos, dois grandes olhos que pare-
cem castanhos esverdeados, sempre
está elegantemente vestida, possui de-
dos finos com unhas esmaltadas, cabe-
los castanhos longos e presos em um
‘rabo de cavalo’.

Quanto às suas características intelec-
tuais e emocionais, é inteligente, bem for-
mada em sua profissão, de fala fluente e
delicada com o paciente, procurando sem-
pre pesquisar bem os sintomas e tratá-
los com a melhor e mais moderna técnica
disponível.

Vocês devem estar se perguntando qual
a razão para eu dizer tudo isto. Já verão
qual é o meu grande problema.

O problema é que quando chega a mi-
nha vez de ser atendido e entro na sala,
sentando-me na cadeira, fico como que
hipnotizado por aquela figura que está
diante de mim.

Após ela medir a minha pressão, que
quase sempre está alta, embora estivesse
normal quando saí de casa; ouvir a taqui-
cardia do meu coração, embora estivesse
com sessenta batimentos em casa, come-
ça a receitar novos medicamentos.

Enquanto ela fala, eu fico olhando os
seus grandes olhos redondos, as longas
pestanas, a sobrancelha bem desenhada,
as pequenas orelhas com seus brincos de
ouro e pequenas pedras faiscantes, o fino
nariz, os lábios finos e bem torneados.

Imerso naquela observação e em meus
pensamentos, não prestei nenhuma aten-
ção ao que ela me dizia.

Só dei por mim com ela perguntando:
– o senhor entendeu tudo?

Fico alguns minutos olhando bestifica-
do, para, em seguida, dizer:

– não senhora, eu não entendi nada.
Poderia repetir!

Ela, pacientemente, prepara-se para co-
meçar tudo de novo, imaginando que pos-
so estar desenvolvendo uma demência
senil, até então, não detectada.

Buscando evitar que ela repita tudo no-
vamente, sabendo, de antemão, que não
irei prestar atenção em nada, peço-lhe
com delicadeza:

– a senhora poderia mandar depois pelo
whatsapp?

Ela concorda e nos levantamos da
mesa. Trocamos cordiais apertos de mão
e me dirijo para a saída, feliz e triste ao
mesmo tempo, sabendo que no mês se-
guinte irei passar por tudo aquilo de
novo. E mais, tenho na semana que vem
uma consulta dermatológica com outra
jovem, tão bela e interessante quanto
esta cardiologista.

Quem manda as mulheres da atualidade
serem mais inteligentes e mais estudio-
sas do que os homens. Hoje em dia é difí-
cil encontrar um médico e fácil encontrar
uma médica para nos consultar.

Embora eu já tenha quase oitenta anos,
meu sentimento de estética permanece
inalterado. Sei reconhecer e admirar o
belo, quando o encontro, sem nenhum
outro objetivo que não o de admirar a

plicações sobre as dosagens dos medi-
camentos das receitas, feitas por essas
médicas de hoje em dia.

capacidade que possui a Natureza em cri-
ar coisas belas.

Sei que minhas consultas não continu-
arão por muito tempo mais; porém, en-
quanto durarem, eu, na minha senilidade,
jamais conseguirei prestar atenção às ex-
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aconteceu

O Instituto da Brasilidade iniciou, dia 16
de março, a agenda de palestras e debates
para a construção de um Novo Ciclo de In-
dustrialização Nacional. Os convidados Ana
Costa (BNDES) e Luciano Coutinho (ex-pre-
sidente BNDES) debateram o tema “Indús-
tria mundial no século XXI: situação atual e
perspectivas.

No segundo dia de debates, (23/03), os
pesquisadores Leonardo Burlamaqui (CE-
BRI/UERJ) e Elias Jabbour (UERJ) falaram
sobre “A indústria na Ásia: a China como a
fábrica do mundo.

Dando sequência aos seminários, no dia
30/03, Ronaldo Carmona,  professor de Geo-
política da Escola Superior de Guerra (ESG)
e Carlos Medeiros (UFRJ), participaram de
um debate sobre a relevância da indústria
europeia e estadunidense no mundo. Os
debates são transmitidos em tempo real pelo
canal do instituto no YouTube.

Presidido por Darc Antonio da Luz
Costa, o Instituto da Brasilidade é um
lugar de discussões sobre os rumos do
Brasil, onde se debate conjuntura e es-
trutura de forma a compreender melhor
o que é o Brasil, seu processo de de-
senvolvimento, formação cultural e in-
serção no mundo. Segundo seus diri-
gentes, a instituição busca, a partir dos

Instituto da Brasilidade promove debates
sobre a industrialização nacional

cursos  “intérpretes do Brasil” e forma-
ção política, além dos ‘seminários da
brasilidade’, abordar e analisar as nos-
sas origens, problemas e soluções. Tem

como missão debater em profundidade
o Brasil, sua formação nacional, cultu-
ra, política, economia, desenvolvimen-
to e inserção internacional.

Divulgação

Série de palestras e debates organizada pelo Instituto da Brasilidade propicia a análise de importantes temas ligados à modernização dos meios de produção

O professor de Geopolítica Ronaldo
Carmona foi um dos convidados para
debater a relevância da indústria da

Europa e dos Estados Unidos

Recadastramento

da APA

A APA continua realizando

a atualização do cadastro de

todos os associados. O pro-

cedimento é importante até

mesmo para os que não te-

nham feito alterações recentes

nos seus dados, já que a enti-

dade implantou um novo sis-

tema que facilita o acesso ao

atendimento. A APA possui

certificado digital SSL (Secu-

re Sockets Layer), tecnologia

global de segurança padrão

que criptografa a comunicação

entre  navegador e servidor,

garantindo a segurança e o

sigilo de todos os dados

transmitidos.

Para fazer a atualização, bas-

ta  preencher uma ficha que se

encontra no endereço: http://

www.apabndes. org.br/cadas-

tro. Mais informações podem

ser obtidas  com o funcioná-

rio Ricardo Pessanha, através

do email  eventos@apabndes.

org.br ou  (21) 97191-7502

(whatsapp).
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Associados da APA têm

desconto especial nos

seguintes estabelecimentos:

Informações detalhadas através dos canais exclusivos:

   (21) 99958-1319 - (21) 99546-9787 - www.confieassistencia.com.br

SHEFFIELD
METHOD

INGLÊS E PORTUGUÊS
Aulas particulares ou em grupo, ministradas por experiente

professor graduado em Letras.

(21) 97403-7174   -   smidiomas@gmail.com

Dolce Amore

A Dolce Amore Cestas
Personalizadas oferece mais que

uma cesta! Oferecemos experiências
unicas e personalizadas, perfeitas

para agradar familiares,
amigos,clientes e muito mais.

Os produtos são artesanais e frescos, por isso
pedimos 48h de antecedência para sua
encomenda. Para datas comemorativas,
trabalhamos com cestas especiais e temáticas
e 10 dias de antecedência para produção.

Telefone: (21) 99723-6066

Instagram: @dolceamorecestaspersonalizadas

Atendemos também pelo ifood.com.br

(21) 2114-5252
         99539-9100

Dr. Fabio Antonio Fitipaldi
Cirurgião Dentista - Implantodentia - Periodentia

Rua Sete de Setembro, 88 - sala 803 - Centro
Rio de Janeiro - RJ
(21)  2232-0702 / 3173-2581 / 99914-6090 /
 99444-2061
E-mail: fabiofitipaldi@outlook.com.br

10%
Clínico geral
Dentística
Periodontia
Implante
Prótese (convencional e sob implante)

de desconto para os associados nas
seguintes especialidades:

Rua Barata Ribeiro 316-A

Promoção exclusiva
para associados

da APA. Descontos de
40% sobre o valor final

em 10 X sem juros.

Fale com o representante: Luiz Braga
(21) 2547-9463  / 99355-1818  / 99181-9405
luiz.braga@todeschinicopacabana.com.br

Convênio válido apenas
na loja de Copacabana: Av. Brás de Pina, 1310 – Vila da Penha

    Tels.: 2481-1544 e 3683-4844

Todo tipo de Ferramentas
elétricas e acessórios.

Autorizada
BOSCH, MAKITA , SKIL , DREMEL, DEWALT,
BLACK & DECKER e STANLEY

Desconto de 20% para
associados da APA

O Núcleo Rosane Braga oferece diversas
técnicas que irão abrir um campo de

possibilidades na sua vida

Av. Jornalista Ricardo Marinho, 360 -  sala 144
Barra da Tijuca – RJ

Acupuntura e Auriculoterapia
Alinhamento Energético
Astrologia e Alquimia
Coaching Quântico
Fisioterapia
Meditação (adulto e criança)
Oráculos: Flores / Ísis / Anjos /
Xamânico
Neurolinguística (PNL)
Reiki / Terapias Florais
Barras de AccessTM
Cura Multidimensional
Arcturiana

Desconto de 10% p/
associados da APA

97964-8487
99996-5390
98761-6239

Av. Rio Branco, 156 – subsolo lj 138 - Tel.: (21) 2517-3201

Desconto de
10%

nas compras
à vista

(21) 3190-7091
  (21) 97986-2124

SPAZIO
Depilação a laser

Avenida Rio Branco, 120 - loja 14
Galeria do Comércio

(ao lado da Confeitaria Colombo)
Centro - Rio de Janeiro/RJ

RPG (Souchard) - Pilates Fisioterapia
Shiatsu  Fisioterapia Dermato

Funcional (estética)

Botafogo: R. Voluntários da Pátria, 190
salas 816 e 916
Barra da Tijuca: Av. Embaixador Abelardo
Bueno, 600 - sala 111 - Indic Tower

Tels.: (21) 2246-5563
        99114-8155

Desconto de 15% para
associados da APA
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Araruama –  Centro. Alugo apt vista Lagoa
andar alto varanda sala quarto c/armário
embutido, banheiro, cozinha com armários
tanque interfone portaria 24hs garagem.
Aluguel R$1.000,00 condomínio R$454,00.
Vilma Gama – (21) 9964-07805.

Araruama – Vendo casa tipo duplex (143
m2), na Pontinha, em condomínio tranquilo,
a menos de 300 metros da Lagoa de Ararua-
ma. 1º Piso: Ampla sala de Estar, Sala da Jan-
tar, Cozinha, Escritório e Lavabo. 2º Piso: 03
Quartos (01 Suite e 02 com Varanda) e Ba-
nheiro Social. Área Externa: Área de Servi-
ço, Piscina, Lavanderia e Garagem. Tratar
com Marise – (21) 98711-2428.

Gol – Vendo novo Gol 1.0L MC4, da Vo-
lkswagen, mot.CSE615624, branco cristal,
álcool/gasolina, pot: 84hp. anos: mode-
lo:2022 e fabricado:2021, cp.total: 05 LU,
carga útil: 409, mod.fáb: 5U7TA4, por
R$52mil. Lucrécia – (35) 98707-7570.

Honda/Fit LX – Vendo, ano 2016/2017,
cinza automático, com 30 mil Km, per-
feito estado, IPVA 2021 pago. R$ 60 mil.
Lucimar – (21) 99966-7075.
 
Honda – Vendo HRV EX 2016, automáti-
co, bancos couro, central multimídia, ras-
treador, 37.800 km. R$71 Mil. Aceito ofer-
ta. Jorge Farias – (21) 98805-8500.

Renault – Captur Intense 2.0 Automático
17/18-19. 200Km, branco c/ teto preto.
Único dono. Documentação Ok. R$ 75 mil.
José Mauro – (21) 99966-6020.

classificados
Imóveis 

Imóveis 

A APA pede aos associados que
utilizam este espaço que, tão logo
a  negociação tenha sido concre-
tizada, entrem em contato com a
entidade, pelo email secretaria@
apabndes.org.br, solicitando a
exclusão do referido anúncio.
Dessa forma, evitamos divulga-
ção desnecessária e liberamos
espaço para que outro colega
possa utilizá-lo.

Imóveis 

Barra – Alugo Parque das Rosas, 77m2, 2
quartos, Rosa do Sol, varandão, suíte,
Vaga, infraestrutura completa, próximo Bar-
ra Shopping. R$ 2.300,00 + taxas. Informa-
ções c/ Israel Blajberg – (21) 99483-8045.

Barra – Alugo apto Parque das Rosas, 2
qtos, sendo 1 suíte, banh social, dependên-
cia de empregada, varandão, andar alto, vis-
ta praia. Armários embutidos novos em to-
dos os cômodos, condomínio c/ slão de fes-
ta, piscina, sauna, churrasqueira, quadra de
tênis, futebol, academia, ônibus comunitá-
rio, parquinho infantil, garagem. Tratar di-
retamente com proprietário. Alfredo – (21)
98722-5132 / Marisa (21) 98524-2818.

Barra – Vendo apto Rua Maria Luíza Pi-
tanga, 85. Fotos e informações acessan-
do www.emcasa.com/imoveis/rj/rio-de-
janeiro/barra-da-tijuca/rua-maria-luiza-
pitanga/id-21385. Madeilene –  (21)
98305-7798.

Botafogo – Vendo cobertura duplex 150m2,
Rua Barão de Lucena, 3 quartos, 2 suítes, 1
closed, banheiro social, armários, terraço
c/ churrasq, porteiro 24hs, câmeras, 2
vgas + visitante, infraestrutura completa.
Ana Lucia – (21) 99388-2713.

Botafogo – Alugo apto temporada. Sala, quar-
to, cozinha, banheiro, 1 vaga garagem. Mobi-
liado. Condomínio inclui Internet,  tv a cabo
e telefone. Valéria Rocha –  (21)  2275-3024. 

Botafogo – Vendo lindo conjugadão. Mais
informações: Madeilene –  (21)  98305-7798.

Copacabana – Vendo apartamento 50 metros
quadrados, quadra da praia, vista mar, Pra-
ça do Lido. Ruth – (21) 98858-3096. 

Copacabana – Vendo apto Posto 4, segun-
da quadra, 3 quartos, dependências, re-
formado (gás, elétrica, esgoto, hidráuli-
ca) c/split, frente. R$1.000.000,00, tenho
pressa. Tenho fotos praia. Luzia  – (21)
97903-8888.

Copacabana – Alugo apto mobiliado, re-
formado, qto/sala separados, junto Me-
trô Siqueira Campos, duas quadras praia,
próx. Comércio. R$ 1.900,00.  Tenho fo-

Flamengo – Vendo apto, Rua Cruz Lima,
4 quartos (1suite), 145m², 1 V. garagem,
próximo metrô, dependências, armários,
to ta lmen te  re formado ,  f inanciado
FAPES. R$1.700.000,00. Alonso – (21)
98162-3333.

Flamengo – Alugo apto, Rua Buarque de
Macedo, 3 qtos, dependências comple-
tas, armários embutidos, 2 vagas, va-
randa. R$ 4.300,00 + taxas. Rafael (apo-
sentado) – (24) 98866-7515.

Jardim Botânico – Vendo apto, Rua Jar-
dim Botânico, 137 m², frente, living, 4 quar-
tos (2 suítes), banheiro social, armários,
varandas, quarto de empregada, 2 vagas.
R$ 1.750.000,00. Angela Lyra – (21)
99414.5706.

Laranjeiras – Vendo apartamento, Rua
Moura Brasil (próximo Fluminense
Atlético Clube), 2 quartos, dependência
empregada, vaga de garagem. Mattos –
(21) 98807-3650.

Pavuna – Condomínio Grenn House II, casa
duplex, nada a fazer, sala, 02 qts, 01 suíte,
01 banh social, coz, piscina, quadra espor-
te, salão festa, bar. Condomínio R$ 270,00.
Docs OK R$ 190 mil.  Agendar visita. Vera
Couto – 99253-5498.

Autos

A APA comunica com pesar
o falecimento dos colegas

Duilio Gomes dos Santos,
aposentado do Sistema BNDES,
em 14/02/2022.

Antonio Alves de Medeiros,
aposentado do Sistema BNDES,
em 27/02/2022.

Suely Monnerat   ,
aposentada do Sistema BNDES,
em 06/03/2022.

    que nos deixaram

Aos familiares, os nossos sentimentos.

Diversos
Sabão caseiro e pasta brilho inox –  Ideal
para limpar panelas e pias inox, além de blin-
dex e janelas de alumínio. Temos também
mudas de ora pro nobis e porta-álcool gel
artesanal. Faça o seu pedido. Sandra Valéria
Contato pelo Whatsapp  – (21)-99632-2803.

tos.   Telma (aposentada) – (21) 98627-3193.


