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Como lidar com os imprevistos
é o tema do Ampliando
Horizontes de março

Leia também: Informe Jurídico
                                          Página 2

APA divulga minuta de proposta
do novo Estatuto da APA

A Diretoria de Apoio Assistencial inicia a
programação anual do Ampliando Horizon-
tes que, assim como em 2021, ainda será de
forma virtual, através da plataforma zoom.
Neste mês de março, o encontro será con-
duzido pela psicóloga Jorgete Botelho, que
abordará o tema: Imprevistos ocorrem. Como
lidar com eles?

A especialista explica como o assunto
será tratado: “Os imprevistos podem nos
abalar emocionalmente. Ao se desespe-
rar perante o desconhecido, dificilmente
conseguimos encontrar uma saída e vi-

ver de uma forma equilibrada. Nesse en-
contro, vamos analisar como se pode en-
frentar essas situações”.

Anote na sua agenda:

O Ampliando Horizontes será 24/03/22
(5ª feira), das 15h às 16h30. O link de aces-
so já foi divulgados nas mídias digitais
da APA.

Mais informações ou dúvidas com a As-
sistente Social Norma Elisa Ventura, pelo
email: assistentesocial@apabndes.org.br.

Ilustração

Associados e familiares poderão participar do encontro pela plataforma Zoom

Em cumprimento com o que ficou acertado com o Conselho Deliberativo, a
APA está divulgando, no site  e em todas as demais mídias digitais da entida-
de, a proposta de Reforma do Estatuto Social da APA, que ficará recebendo
sugestões de modificação pelos associados durante o período de 60 (sessen-
ta) dias. Assim, os associados que tiverem sugestões para a melhoria da minu-
ta do novo Estatuto devem enviar, até o dia 15/05/22, para o  e-
mail apahamiltonmpinto@gmail.com.

 
As sugestões recebidas serão analisadas e será feita nova minuta de pro-

posta de estatuto com as sugestões aceitas, que será submetido à aprovação
de uma assembleia geral de associados.

Comunicado
A Diretoria da APA-FAPES/BNDES co-

munica que, em 24/02/2022, ingressou com
uma notificação judicial de protesto inter-
ruptivo de prescrição em face da FUN-
DAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊN-
CIA SOCIAL DO BNDES – FAPES, para
permitir questionar judicialmente o rateio
de contribuição do Plano de Equaciona-
mento do Déficit que começou a ser co-
brado em março de 2017, entre os partici-
pantes ativos e os assistidos da FAPES,
para cobertura do déficit apurado em 2015.

A APA tomou esta medida porque a
contribuição extraordinária paga pelos
participantes assistidos para cobertura
do referido déficit ficou superior à con-
tribuição extraordinária paga pelos par-
ticipantes ativos, o que caracteriza des-
balanceamento contributivo que vem
gerando transferência patrimonial dos
assistidos em favor da massa de contri-
buintes ativos.

Este desbalanceamento acarretou tra-
tativas infrutíferas no âmbito do Conse-
lho Deliberativo da FAPES para adotar a
revisão do rateio das contribuições extra-
ordinárias no âmbito do PED de 2015 o
que motivou a APA a adotar esta medida
judicial para a interrupção da prescrição,
a despeito de estar em curso, há cerca de
3 anos, uma mediação sob os auspícios
da PREVIC, agência reguladora do setor.

Por fim, a Diretoria informa que a referi-
da prescrição ocorreria agora em março
de 2022, e, com a sua interrupção, a APA
terá o prazo de 01 (um) ano para estudar a
situação e, se for o caso, entrar com ação
judicial visando a revisão do rateio da
contribuição extraordinária entre os parti-
cipantes ativos e os assistidos da FAPES.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2022
Diretoria da APA-FAPES/BNDES
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As opiniões nos artigos assinados e nos anúncios são de inteira
responsabilidade de seus autores.

www.apabndes.org.br
e-mails:

apa1@bndes.gov.br
secretaria@apabndes.org.br
PABX: (21) 2262-2726

Se você necessitar de auxílio financeiro de
até R$ 20 mil, conte com a APA.

O auxílio pode ser pago
em até 18 vezes.

 As inscrições devem ser feitas entre
os dias 20 a 30 de cada mês.
Os interessados devem entrar

em contato pelo email:

financeiro@apabndes.org.br.

Auxílio Financeiro

Cobrança de dívidas de associados

Informe Jurídico

Em atenção à solicitação do
Conselho Deliberativo por mais
transparência na atuação das Di-
retorias, informo que a Diretoria
Jurídica está promovendo, des-
de o início deste ano, a cobran-
ça das dívidas de associados
para com a APA.

 
Todos os associados devedo-

res estão sendo comunicados,
em correspondência individual,
que se trata da última cobrança
administrativa antes do envio do
assunto para o escritório de ad-
vocacia adotar as providências
cabíveis, caso o associado não
entre em contato, no prazo de 30
dias a contar do recebimento da
correspondência, para tratar da
dívida referida, acertar seu pa-
gamento ou apresentar os even-
tuais documentos que compro-
vem o seu pagamento, a dívida
será enviada ao escritório de
advocacia.

Atualmente, está em curso a co-
brança do último grupo de deve-
dores, formado pelos associados
que entraram com a ação judicial
contra a cobrança da contribuição
extraordinária da PED-2015 (início
do desconto em março 2017) em
que a APA, conforme contrato as-
sinado entre a APA e o escritório
PCPC Advogados (para atender
aos associados que decidiram en-
trar com esta ação), pagou os ho-
norários iniciais cobrados pelo
escritório de advocacia e as cus-
tas iniciais do processo. A APA foi
reembolsada pelos associados
autores desta ação, restando só
12% (doze por cento) do valor a
ser reembolsado, objeto da pre-
sente cobrança administrativa.

Esta atuação da Diretoria Jurídi-
ca se justifica porque a APA-FA-
PES/BNDES, como toda associa-
ção, é composta com recursos de
todos os seus associados e a Di-

retoria da APA, na sua atuação
como Administrador, tem a obriga-
ção de proteger todo o patrimônio
da associação e, entre essas obri-
gações, está a cobrança dos cré-
ditos vencidos que a associação
possui, tendo a APA, inclusive, já
contratado o escritório Itaparica
Sociedade de Advogados, para
realizar as cobranças dos créditos
que não puderam ser recebidos
administrativamente pela APA.

Por fim, informo que a maioria
dos associados reembolsaram à
APA das suas dívidas (decor-
rentes de sucumbência etc.) res-
tando só uma minoria que estão
sendo objeto desta última co-
brança administrativa, os que
não pagaram por terem falecido,
são enviados ao escritório de
advocacia referido para cobran-
ça dos herdeiros até o valor dos
bens que foram objeto do inven-
tário, conforme dispõe a lei.

Hamilton de Mesquita Pinto
Diretor Jurídico da APA-FAPES/BNDES

Código de conduta da rede APA
Em razão dos ânimos que estão

tomando conta da rede social da
APA, gostaria de lembrar que o art.
39 do estatuto social da APA, ain-
da em vigor, dispõe: “Art. 39 – Fi-
cam expressamente proibidas, nos
documentos e nas dependências
sociais da APA-FAPES/BNDES,
quaisquer manifestações de caráter
político, religioso ou assemelhadas,
bem como a prática de jogos de azar
de qualquer natureza.”

Este dispositivo regulamenta a
atuação dos associados no espa-

ço físico da APA (não havia Inter-
net na época da aprovação desta
última versão do estatuto). 

Mas, com a Internet, a APA
passou a ter, também,  espaços
virtuais que são: a rede social da
APA (“APAOFICIAL”), as as-
sembleias gerais a distância, as
“lives”, as reuniões a distância
dos órgãos colegiados (Direto-
ria e Conselhos), os quais,  como
um espaço e ambiente da APA
devem obedecer às normas de
conduta. 

Em razão disso, a Diretoria da
APA aprovou, em 28.12.2017, o
Código de Conduta que segue em
anexo (jái divulgado várias vezes)
e o submeteu à aprovação do Con-
selho Deliberativo que, em reu-
nião ocorrida em 20.03.2018, deci-
diu que a matéria é de alçada da
Diretoria. Assim, o Código de Con-
duta está em vigor desde
28.12.2017. Diante do exposto, lem-
bro que todos devem atuar nos
ambientes físicos e virtuais da
APA conforme as normas de con-
duta aprovadas.
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Cerca de um terço da população apresen-
tará algum tipo de dor crônica durante a vida.
À medida que vivemos mais, cresce o nú-
mero de pessoas com dores na coluna, arti-
culações, doenças reumáticas, câncer, de-
generações ou inflamações nos órgãos in-
ternos e outros problemas que podem pro-
vocar dores crônicas.

Dor é uma sensação que surge quando
há ameaça de dano aos tecidos. Senti-la é
fundamental para manter a integridade do
organismo. Doenças que alteram a sensibi-
lidade estão associadas ao aparecimento de
traumatismos e ferimentos imperceptíveis.
É o caso das ulcerações que costumam sur-
gir nos pés dos diabéticos portadores de
neuropatias nos membros inferiores, por
exemplo.

Quando um tecido é traumatizado ocorre
liberação local de substâncias químicas,
imediatamente detectadas pelas terminações
nervosas. Estas disparam um impulso elé-
trico que corre até a parte posterior da me-
dula espinal. Nessa região, um grupo espe-
cial de neurônios se encarrega de transmiti-
lo para o córtex cerebral, área responsável
pela cognição. Aí o impulso será percebido,
localizado e interpretado.

Para se ter uma ideia da velocidade de
transmissão do impulso elétrico, é só pen-
sar no tempo decorrido entre encostarmos
a mão num objeto quente e nos afastarmos
dele.

Esse circuito complexo de fibras nervo-
sas que conduzem o sinal está associado à
liberação de mediadores químicos, respon-
sáveis pela sintonia fina do mecanismo da

dor. De um lado, o organismo precisa da dor
para defender-se, mas o processo não pode
ser perpetuado.

Com a finalidade de impedir que a dor per-
sista mais tempo do que o necessário, os
sinais que chegam ao cérebro e se tornam
conscientes vão estimular a liberação de
substâncias chamadas endorfinas (por sua
semelhança à morfina) e encefalinas, que
inibem a propagação do impulso elétrico.

O mecanismo de inibição da dor é tão im-
portante para a sobrevivência do organis-
mo, quanto o circuito responsável pela per-
cepção dela. Se não fosse ele, a dor de um
pequeno corte persistiria enquanto duras-
se o processo de cicatrização.

Dores crônicas podem ser devidas tanto
a desordens do sistema responsável pela
percepção quanto da inibição da dor. A fi-
bromialgia, por exemplo, uma doença debili-
tante causadora de dores musculares crôni-
cas muitas vezes não diagnosticada pelos
médicos, é tida hoje como consequente a
um desarranjo nos mecanismos de inibição
da dor.

É um erro considerar a dor crônica como
uma versão prolongada da aguda. Quando
os sinais de dor são gerados repetidamen-
te, os circuitos neurológicos sofrem altera-
ções eletroquímicas que os tornam hiper-
sensíveis aos estímulos e mais resistentes
aos mecanismos inibitórios da dor. Disso
resulta uma espécie de “memória dolorosa”
guardada na medula espinal.

Estudos recentes têm demonstrado que
essa “memória dolorosa” está ligada a me-

diadores químicos muito semelhantes aos
envolvidos no processo intelectual de me-
morização. O conhecimento detalhado des-
ses mediadores levará à descoberta de
analgésicos mais potentes e com menos
efeitos colaterais.

Os circuitos nervosos responsáveis pela
dor crônica são tão diferentes daqueles as-
sociados à dor aguda, que muitos autores
propõem nomes diferentes para caracterizar
os dois processos: eudinia para as dores
agudas e maledinia para as crônicas.

Dor crônica é uma doença debilitante
com consequências nefastas para a con-
dição física, psicológica e o comporta-
mento. Seus portadores desenvolvem
depressão, deficiências  psicomotoras,
lembranças e sensações de perda que
muitas vezes guardam pouca relação com
o quadro doloroso.

Tais sintomas costumam ser interpreta-
dos como característicos de patologias
psiquiátricas, quando na verdade refle-
tem apenas a semelhança que existe en-
tre dor e memória.

Dores crônicas
saúde

Dores crônicas são extremamente debilitantes, com consequências
nefastas para a condição física, psicológica e o comportamento

A dor tem muitas causas diferentes. O
envelhecimento normal pode afetar ossos
e articulações de maneiras que causam
dor. Danos nos nervos ou lesões que não
cicatrizam adequadamente também podem
causar dor.

Frequentemente, a fonte da dor é tão
complexa que pode ser muito difícil de
diagnosticar. E porque existem tantos ti-
pos e causas de dor, a vasta gama de di-
ferentes tratamentos disponíveis pode ser
desconcertante.

A segurança e o conforto do paciente vêm
em primeiro lugar. Você merece recuperar o
controle de sua vida e encontrar um alívio
duradouro com terapias que são clinicamen-
te comprovadas como eficazes. Se você
sente uma dor crônica, não exite em procu-
rar ajudar médica o quanto antes.

Drauzio Varella*

*Médico cancerologista e escritor. Artigo
extraído do portal Uol.com.br

Ilustração
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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.

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

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.

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.

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.

Imóveis 

Autos

Diversos Imóveis  Imóveis 

classificados

Faça o seu

Check up anual.

Sua saúde
agradece.
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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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1º: Salve nos seus contatos o número da  APA:
      (21) 97191-7502.

2º: Entre no WHATSAPP e enviar mensagem infor-
mando:
SEU NOME E CPF;
SUA CATEGORIA (ATIVO, APOSENTADO OU
PENSIONISTA).

3º: PRONTO!  Você já está cadastrado e passará a
receber as notícias da APA pelo celular.   .

Você já tem o
WHATSAPP

da APA ?APAAPA


