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A APA retomou suas atividades na sede administrativa no S1 do Edserj.

O funcionamento da entidade é das 10h às 18h e o atendimento presencial

é das 10h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Novos Diretores e Conselheiros
da APA tomam posse

Desde o dia 3 de junho, a APA já tem no-
vos diretores e conselheiros. A cerimônia
de posse aconteceu nas salas da entidade
da Rua Senador Dantas. Estiveram presen-
tes o diretor-superintendente da FAPES,
Carlos Frederico Rangel, o presidente da
UNIDASPREV, Luiz Borges, o presidente da
AFBNDESPAR, Claudio Abreu e a vice-pre-
sidente da AFBNDES, Pauliane Oliveira.
Também estiveram presentes alguns com-
ponentes da Comissão Eleitoral que, duran-
te todas as etapas da eleição, exerceram suas
funções com ética e competência.

Os integrantes da Diretoria, do CD e do
CF têm pela frente um mandato de três
anos. A cerimônia de posse começou com
Antonio Miguel Fernandes saudando os
presentes e desejando ao seu sucessor
êxito durante a sua gestão. “Quero deixar

os meus agradecimentos à minha Direto-
ria e ao corpo funcional. O mundo teve
um período muito turbulento, que ainda
não superamos totalmente. Ainda assim,
a APA não parou suas atividades  e deu
continuidade ao trabalho de representar
e defender os interesses dos associados
e tenho certeza, que com a participação
de todos, a APA continuará crescendo.
Temos uma renovação do capital intelec-
tual e, com isso, temos condições de po-
der dar, de forma harmônica,  continuida-
de àquilo que está sendo construído há
35 anos. Parabéns aos eleitos e contamos
com todos para tornar a APA ainda mais
forte do que ela já é”, discursou.

Em seguida, falou Luiz Borges que, como
dirigente da UNIDASPREV, parabenizou os
eleitos e relatou o cenário de congressos
feitos pela Abrapp e pela Unidas: “Estamos

diante de duas verdades muito difíceis para
nós. Se no congresso da Abrapp as pala-
vras eram de crescimento e de aumento de
custos, na Unidas – que congrega as au-
topatrocinadas – a palavra era de redu-
ção de custos, problemas e dificuldades
com relação ao trabalho das autogesto-
ras. Há uma necessidade institucional  de
atenção, em relação a essa realidade, não
apenas nos fundos de pensão como tam-
bém nos planos de saúde, que são nosso
foco maior”, enfatizou.

O diretor-superintendente da FAPES, Car-
los Frederico Rangel, também deixou a sua
mensagem: “Eu encaro a FAPES, a APA, a
AFBNDES, todas em um mesmo universo.
Não vejo diferença. É uma questão de orga-
nização de ideias, de reconhecimento da sua
situação de ativos ou de aposentados. Eu

sou muito favorável a essas organizações
todas. É muito salutar a diferença de ideias,
mas todos estamos juntos no mesmo ideal.
Prazer estar aqui prestigiando, fazendo par-
te dessa mudança do quadro de gestão,
porque estamos começando lá na FAPES
também. A Fundação sempre será uma por-
ta bem aberta para todos, pois estamos ali-
nhados pelos mesmos ideais. Que seja uma
gestão próspera e vitoriosa”.

Decano da APA, Nilson Batista, diretor
Administrativo  também se pronunciou, de-
clarando a sua alegria em fazer parte da his-
tória da entidade e por ainda estar integran-
do a nova Diretoria: “Temos um caminho
árduo pela frente mas, com união, conquis-
taremos nossos objetivos”.

Diretoria da APA eleita para o triênio 2022 a 2025: (Da esq p/ a dir): Hugo Santos (Apoio Assistencial adjunto); Madeilene Perez (Sociocultural);
Marcelo José Cunha de Vasconcelos (Jurídico adjunto); Nilson Batista dos Santos (Administrativo); Sebastião Bergamini Junior (Presidente);
Lucimar da Silva Lins de Lima Fonseca (Administrativa adjunta); Eliane da Costa Ribeiro (Sociocultural adjunta); Aluizio Marques Mendes (Jurídico);
Antonio Miguel Fernandes (Financeiro); Suely Domingues Canero (Apoio Assistencial) e Rita de Cássia Correia de Souza (Financeira adjunta)

continua na páginas 2
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Tony Carvalho
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Sebastião Bergamini, presidente eleito, foi
o último a discursar. Ele iniciou falando so-
bre a importância da APA, como um meio de
veicular as demandas dos assistidos junto
ao fundo de previdência. Em seguida, fez
um histórico do seu relacionamento com a
FAPES, iniciado em 2002.

Aduziu que as demandas dos assistidos
exigem suporte técnico especializado, infor-
mando que vinha mantendo diálogo com a
direção da APA anterior para a contratação
de atuário independente e de advogado es-
pecialista em Direito Previdenciário para
auxiliar a Diretoria da APA. Na sua opinião,
esses dois profissionais são essenciais para
fundamentar, de forma técnica, os pontos
de vista e as demandas dos assistidos.

A pauta de prioridades dessa Diretoria
contempla a busca por uma representativi-
dade efetiva no Conselho Deliberativo da
FAPES, na medida em que os assistidos

Conselho Deliberativo: Marcio Augusto Verde; Sonia Maria Ribeiro Faria Rodrigues Guedes; Armando José Leal; Angela
Regina Pereira de Carvalho; Jorge Alexandre Mastrianni Paiva; Maria Lucia Correa Camisão e Antonio Cabral Correia

Conselho Fiscal: Oswaldo Luiz Humberto Fonseca; Amélia Maria dos Santos Ribeiro; Lucimar Ramos Fortunato;
Luis Carlos Schwarz; Ana Maria de Miranda e Alfredo Gonçalves Nunes

continuação da página 1

constituem metade dos beneficiários do PBB
detendo 60% das provisões matemáticas,
no entanto têm apenas um representante
entre os seis membros daquele Colegiado.

Outra prioridade, que inclusive provoca
polêmica entre ativos e assistidos, é repre-
sentada pelas tratativas da APA com o ob-
jetivo de reduzir as contribuições extraordi-
nárias gravosas para os assistidos, decor-
rente do uso de uma metodologia de rateio
equivocada para o rateio do déficit realiza-
do no âmbito do Plano de Equacionamento
de Déficit relativo ao exercício de 2015. Na
sua opinião, deve ser buscado o mesmo per-
centual contributivo para ativos e assistidos,
de forma a restaurar a equidade contributiva.

Abordou também o processo em anda-
mento, decorrente de iniciativa dos patroci-
nadores do Plano de Benefícios, que visa
substituir a paridade na correção do benefí-
cio dos assistidos com relação à variação

salarial, se adotando o ÍPCA como fator de
atualização dos benefícios. O Presidente
informou que a APA irá coletar todas as in-
formações relativas à pretendida quebra da
paridade, submetendo-os à apreciação de
atuário e advogado especializado para emis-
são de opiniões técnicas independentes. A
APA deverá enviar essas opiniões técnicas
à FAPES, de forma tempestiva, para apreci-
ação do seu órgão deliberativo, fazendo
contraponto aos documentos já levantados
pela FAPES e concedendo subsídios adici-
onais para uma futura decisão daqueles con-
selheiros.

O Presidente da APA destacou ainda que
o patrocinador vem fazendo gestões volta-
das para a admissão de diretores externos,
o que exigiria a modificação do Estatuto
Social da FAPES. Esta indesejada possibili-
dade, se concretizada, deverá propiciar am-
plos debates com todos os beneficiários do
Plano de Benefícios e acarretar alterações

no sistema de pesos e contrapesos na go-
vernança da Fundação e na sua estrutura
de controles internos.

Outro tema que provoca receio entre os
assistidos é a possível alteração nas condi-
ções de plano de saúde, com a possibilida-
de de que os direitos dos assistidos sejam
suprimidos ou que sejam onerados com uma
participação compulsória desproporcional
no custeio do plano. Os dirigentes da APA
estão atentos no acompanhamento de qual-
quer possível proposta de alteração nas
condições do plano de saúde.

Ao final da sua avaliação do cenário atu-
al, o Presidente destacou que os proble-
mas são muitos, mas que a diretoria eleita
tem o firme propósito de defender os in-
teresses dos assistidos, contando sem-
pre com o suporte das duas outras ins-
tâncias de governança: o Conselho Fis-
cal e o Conselho Deliberativo.
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Suspensão das
amortizações dos

empréstimos
da FAPES

Atendendo a pedidos, a diretora da
APA, Madeilene Perez, está promoven-
do abaixo-assinado com assinatura dos
empregados do Sistema BNDES soli-
citando a suspensão das amortiza-
ções dos empréstimos da FAPES,
através de desconto na folha de pa-
gamentos, nos meses de agosto e se-
tembro de 2022.

 O abaixo-assinado está disponível,
até 30 de julho, na sede administrativa
da APA (S1 do Edserj), das 10h às 17h.
Quem não puder comparecer à APA
pode enviar mensagem para os e-mails
secretaria@apabndes.org.br ou
eventos@apabndes.org.br.

Faça o seu

Check-up
anual.

Sua saúde
agradece.

Essa seção mensal do APAlavra tem
a finalidade de divulgar os aspectos me-
nos conhecidos de nossa Associação.
Este primeiro artigo aborda questões de
governança.

A APA é uma sociedade assistencial
civil, sem fins lucrativos, que tem por
objeto congregar, servir e representar,
no que couber, os interesses dos asso-
ciados. Sua governança provem das
determinações que constam do Estatu-
to Social, que é a nossa Constituição.
Note que que este documento poderá
ser modificado apenas pelos associados
em Assembleia, quando necessário e de-
pois dos debates e das contribuições das
diversas instâncias de governança.

Os órgãos sociais são constituídos
pela Assembleia Geral, Conselho Deli-
berativo, Diretoria, Conselho Fiscal e
Conselho Consultivo. A Assembleia
Geral, composta pela reunião dos asso-
ciados, é o órgão supremo da APA, sen-
do as outras instâncias de governança
constituídas por colegiados, salientan-
do que, atualmente, o Conselho Con-
sultivo está inoperante. Os órgãos de
administração são dois: o Conselho De-
liberativo e a Diretoria, cabendo ao pri-
meiro ser uma instância consultiva e ao
segundo ser o órgão executivo e repre-
sentativo da Associação. Ao Conselho
Fiscal cabem as competências ligadas à
fiscalização. É importante destacar que
estes três colegiados ainda não têm Re-
gimentos Internos em vigência.

O Conselho Deliberativo, composto
por sete membros, detêm competências
de caráter regulamentar e/ou consulti-
vo. Dentre as quatorze atribuições cons-
tantes do Estatuto Social se destacam
aquelas relativas à manifestações sobre
o Relatório Anual, inclusive Demons-
trações Contábeis, sobre o Orçamento
Anual e sobre eventuais alterações do
Estatuto Social.

O Conselho Fiscal, composto por três
membros efetivos e três suplentes, tem
três atribuições estatutárias ligadas à
fiscalização dos atos da Administração,
por meio da elaboração de pareceres
sobre as Demonstrações Contábeis e
sobre o Orçamento Anual.

A Diretoria é composta por onze
pessoas: um Presidente e cinco Dire-
tores de área (Administrativo, Finan-
ceiro, Jurídico, Sócio cultural e de
Apoio Assistencial), com cada dire-
tor tendo seu respectivo diretor-ad-
junto. No Estatuto, as atribuições da
Diretoria se estendem por quase se-
tenta itens, definindo de forma espe-
cífica a atuação do Presidente, da Di-
retoria como um colegiado, e de cada
diretor de área. É importante ressaltar
que, por determinação estatutária, tan-
to o Conselho Deliberativo quanto o
Conselho Fiscal têm previsão de reu-
niões esporádicas. Por outro lado, se
espera que a Diretoria exerça as fun-
ções executivas abrangendo o rol de
quase setenta atividades com grande

assiduidade, independentemente do
fato de estarem trabalhando em regi-
me de voluntariado. O Presidente tem
delegação estatutária para indicar as-
sessores com status de diretores, o
que constitui um instrumento pode-
roso por permitir o aumento do quan-
titativo de voluntários para auxiliar na
execução das tarefas da Associação.

Este conjunto de características da Di-
retoria denota o caráter presidencialis-
ta da nossa Associação, com equilíbrio
proporcional entre o tempo alocado e
as responsabilidades atribuídas aos
membros da Diretoria.

A Associação é uma entidade de pe-
queno porte, com patrimônio de R$ 3,0
milhões e que emprega apenas seis
funcionários. Os bons resultados de
sua atuação dependem da mobilização
de parcos recursos materiais, do capi-
tal humano representado pelos funci-
onários e diretores, estes com suas
valiosas experiências e expertises.
Uma boa gestão também dependerá,
adicionalmente, da manutenção de
harmonia no funcionamento das di-
versas instâncias de governança. O
Conselho Deliberativo, a Diretoria e o
Conselho Fiscal devem cumprir suas
atribuições estatutárias com a estrita
observância dos limites mútuos de
atuação de cada colegiado, evitando
conflitos de competência ao agir em
conformidade com as determinações
constantes no Estatuto Social.

1. GOVERNANÇA

Por Sebastião Bergamini Junior

Abaixo-assinado
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As opiniões nos artigos assinados e nos anúncios são de inteira
responsabilidade de seus autores.

Editorial
Venho agradecer, em nome da

Diretoria recém-eleita, a confi-
ança depositada pelos associ-
ados nos trabalhos que serão
realizados pela equipe eleita.

O Programa de Trabalho di-
vulgado previamente às elei-
ções constitui um rol de me-
tas ambiciosas, se considera-
das as modestas dimensões
dos recursos disponíveis para
implantá-las. Os números que
constam nas Demonstrações
Contábeis da APA relativas ao
exercício de 2021 demonstram
isso: patrimônio de R$ 3 mi-
lhões; disponibilidade finan-
ceira relativamente robusta de
R$ 1,5 milhões e patrimônio lí-
quido de R$ 2,7 milhões.

Ao capital financeiro se jun-
ta o ativo humano e o capital
intelectual representados por
um quadro funcional de apenas
seis funcionários, liderados por
um grupo de uma dezena de de-
dicados diretores, que execu-
tam seu trabalho de forma vo-
luntária, exercendo funções es-
pecializadas, algumas de relati-
va complexidade, sendo com-
plementadas pela expertise de
assessorias externas contrata-
das nas áreas de contabilidade,
auditoria externa, atuária, direito
previdenciário, direito cível, etc.

As atividades rotineiras que
vinham sendo realizadas até al-
guns poucos anos atrás pela
APA não satisfaziam plenamen-
te os interesses dos associa-
dos, que gostariam de ver sua
Associação mais empenhada na
defesa dos seus direitos relati-
vos ao plano de previdência e
ao plano de saúde, administra-
dos pela FAPES. Se observa
uma progressiva transição para
atender a essas demandas, tran-
sição esta que deve ser intensi-
ficada na presente gestão.

Estão na agenda da atual Di-
retoria as seguintes demandas
relativas à Fundação: a partici-
pação proativa nas mesas de in-
formações e negociações sobre
assuntos de interesses de as-
sociados, inclusive lhes dando
ampla divulgação sobre os re-
sultados; a monitoração do de-
sempenho da Fundação e das
ações empreendidas pelos seus
gestores voltadas para a sus-
tentabilidade do Plano de Be-
nefícios, ou seja, voltadas para
a manutenção do fluxo de be-
nefícios direcionado aos assis-
tidos e pensionistas; o restabe-
lecimento da representativida-
de plena dos assistidos na se-
leção e indicação de represen-
tantes para os órgãos colegia-
dos da Fundação, de forma a
aumentar a influência dos as-
sistidos na condução das ativi-
dades envolvidas na gestão
dos recursos que lastreiam
seus benefícios, uma vez que
60% das provisões matemáticas
são detidas pelos assistidos;  a
assertiva defesa dos direitos
adquiridos vinculados à manu-
tenção da paridade da correção
dos benefícios com relação à
correção salarial dos funcioná-
rios da ativa; a defesa da manu-
tenção das atuais condições de
usufruto do plano de saúde,
dentre outros temas.

Para dar concretude a essas
metas ambiciosas será neces-
sário o auxilio de todos que
puderem contribuir, inclusive
de outros instâncias de go-
vernança. Para finalizar, reitero
aqui o registro de agradecimen-
to, em nome da Diretoria, pela
confiança manifestada pelos
associados.

Mensagem
da Diretoria

Jurídica

Fui escolhido por nossos Asso-
ciados para conduzir a Diretoria
Jurídica da nossa APA e vou pro-
curar corresponder à confiança
que vocês depositaram na minha
pessoa. Estou consciente dos
enormes desafios que vão recair
na àrea que irei ser Diretor.

Manterei um estreito relaciona-
mento com os demais Diretores e
membros dos Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal no sentido de aju-
dar a vencer os diversos desafios
que irão surgir no dia a dia da APA-
FAPES/BNDES.

 
Vou me esforçar para manter os

associados informados diuturna-
mente dos andamentos dos pro-
cessos que tramitam na justiça e
que a APA é representante ou
substituta processual.

Combater com rigor qualquer
ameaça que vise tirar ou reduzir
direitos conquistados pelos Asso-
ciados da APA. O Setor Jurídico,
podem estar certos, irá envidar
tudo que estiver ao seu alcance
objetivando minimizar os proble-
mas jurídicos que futuramente
possam surgir, como as  demandas
judiciais. E evitar essas Demandas
Judiciais.

Enfim, direcionarei todos os es-
forços na busca de resolver os
conflitos de forma amigável.

Aluizio Marques Mendes
Diretor Jurídico

Sebastião Bergamini Junior
Presidente da APA/FAPES/BNDES
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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

COM VOCÊ EM

TODOS OS MOMENTOS.

APA
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Se há um túnel, há um fim...
Helio Brasil*

crônica

Convido amáveis colegas e amigos,
ganhos e cultivados por quase 30
anos de BNDE (ou BNDES) a fazer

uma pequena viagem no OTIMISMO. Por
certo, vou me parecer a um Conselheiro
Acácio, do Eça de Queiroz, chato e redun-
dante. Ou, pior, um ingênuo e tolo Candide,
seguidor do Dr. Pangloss, personagens de
Voltaire. Nada disso. Seria filosofia excessi-
va para o meu caminhão... Ou presunção.

Para não ferir suscetibilidades e preferên-
cias políticas, não citarei nomes, partidos
ou fatos do cotidiano de notícias. Acacia-
no, então?

Já nonagenário, bastante “troncho” pra
me meter em discussões, penso que cada

um de nós, jovens ou maduros, deve-se dis-
por a evitar diálogos ásperos, insultos na
internet ou na rua, muito menos, em casa.
Campanhas políticas trazem exaltações, gri-
tos nossos para abafar os gritos dos outros
e, não raro, agressões físicas, beirando a
tragédia. Formas grosseiras (e humanas) de
fazer prevalecer a nossa opinião.

Estou exagerando? Digamos que sim.
Cultivar convicções políticas é importante,
participar de debates é saudável. Evitando,
porém, as agressões, morais, e as difama-
ções (vivemos a abominável e horrenda onda
de fake-news). É só pensar que a cada 5
anos, os políticos (aqui não os julgo) mu-
dam de pensiero, tal personagem de ópera.
La donna é mobile, cantam os tenores, em

desespero com a instabilidade da belezura
que enfeitiça homens e os faz bater cabe-
ças. Um recurso dos enganados

As promessas de campanha, (nem sem-
pre cumpridas, tais juras de amor), po-
dem ser avaliadas e até apreciadas quan-
do encerram qualidade programática. E até
dá para perceber quando a oferta parece
exagerada. Mas sempre há esperança de
que 10% delas, pelo menos, sejam reali-
zadas... Otimismo?

Aqui não vou manifestar meus desagra-
dos e preferências, em respeito aos leitores
(se os tiver...) mas lanço para os amigos al-
gumas das minhas ideias, banais e hones-
tas, para que – qualquer que seja o ocupan-

te do executivo – a democracia se exerça
sem tropeços e com muito trabalho. Muito,
mesmo. Parto da hipótese (arriscada) de que
TODOS os candidatos sejam bem-intencio-
nados e capazes... Otimismo exagerado? Me
chamem de Candide...

Eis a seguir, minhas ingênuas propostas
(mas, algumas utilizadas em outros países...):

Em primeiro lugar, valorizamos a suprema
chefia da Nação e, frequentemente, ignora-
mos os nossos representantes. Assim, Se-
nadores e Deputados não poderiam se per-
petuar nas suas cadeiras. Duas gestões bas-
tam para produzir algo palpável para a Na-
ção. Reeleições, obedecido um intervalo de,
pelo menos, uma gestão do Parlamento. (Câ-
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classificadosmara ou Senado). Tempo suficiente para
apresentar e lutar por seus projetos ou o do
seu partido. Não poderá deixar a função em
busca de cargo executivo. Se renunciar, pro-
cure o mercado de trabalho. Vender milho
na praia parece ser bem rentável...

Considero a duração do mandato presi-
dencial (o quadriênio) curta, pois no primei-
ro ano há o necessário ajustamento de go-
verno e no quarto ano, a sucessão absorve
os movimentos do mandatário. Sobra pou-
co para trabalhar. Assim, 5 (cinco) anos per-
mitiriam um prazo maior para a implantação
de políticas, a consolidação de projetos etc.
Conforme comentei mais acima, o já menci-
onado mandato de parlamentares, também
com duas gestões de 5 anos, permitiria uma
avaliação melhor dos projetos aprovados e
postos em prática. Um decênio! Porém, a
absurda reeleição do executivo deve ser
repudiada. Quem quiser voltar ao cargo, ten-
te, na forma legal, fazer seu sucessor atra-
vés de acordos políticos (operação bastan-
te sutil e sujeita a chuvas e trovoadas, mas
corre-se risco menor). Só poderá voltar a
disputar a Presidência, duas gestões após a
sua. Dez anos! Se for para outro mundo,
antes, c’est la vie...Honras no funeral!

Não vejo necessidade de Vices Presiden-
tes. Enfeites caríssimos para acomodar apoi-
os e outras mutretas. As aberrações de “troca
de mal” entre os dois ex-pombinhos mos-
tram que podem custar caro à Nação. As-
sim, o Presidente da Câmara e o Presidente
do Senado, cumprirão o papel de substituir
o Presidente em suas ausências ou faltas.

Governadores de Estados cumpririam os
mesmos princípios. Não deixar o cargo para
ganhar um Ministério...E os compromissos
de campanha? Eram pra valer?

Ministros não poderiam ser colhidos en-
tre parlamentares. De reconhecida compe-
tência na área, o moço indicado Ministro
poderia, claro, ser demissível ad nutum , mas
seriam colocados Médicos na Saúde, Pro-
fessores na Educação, nome expressivo na
Cultura. Não faltam economistas, engenhei-
ros e (até) arquitetos competentes. De pas-
sagem, valeria a pena fundir os inúmeros
Ministérios de Coisa Nenhuma, ou da Pes-
ca, por exemplo, para figuras que sequer
sabem pescar traíras...

Os salários, então, ostensivamente eleva-
dos (verbas de representação, aposentado-
ria, casa, comida, roupa lavada...é muito pri-
vilégio) devem ter uma “acomodação”. Um

múltiplo do Salário Mínimo vigente, o que
faria com que pensassem melhor no mo-
mento dos reajustes... E um teto compatí-
vel com o que aponta o “sagrado” merca-
do para o comum dos mortais. Claro que
a Economia precisava de uma Mão Fér-
rea, um cérebro limpo, controlando os
desvarios das benesses.

Se ficam em Brasília, os senhores Minis-
tros e Parlamentares terão direito a um apar-
tamento compatível com a família, com o alu-
guel garantido pelo erário público, claro.
Transporte SOMENTE para o Parlamentar
ou Ministro. Para a família e os amigos,
jamais. Aliás, as famosas visitas às ba-
ses, em tempos de internet, celulares, cir-
cuitos de TV, que fossem feitas (vá lá), a
cada trimestre.

A proliferação de PARTIDOS políticos,
criados de improviso, com siglas oportunis-
tas e com a finalidade de negociar apoios e
“ninhos” nos cargos políticos. Vergonho-
so oportunismo, vazios de conteúdo e chei-
os de canalhice. Que legislação os abriga?
Pois urge que seja revista.

E as Forças Armadas? Ainda comprome-
tidas com o passado de 1964,  violento e
arbitrário, estarão presentes, sim. Dentes ri-
lhados, irritados com trâmites que impedem
as “ordens expressas e obedecidas sem dis-
cussão” . Revejam seu verdadeiro papel.
Pois têm uma FUNÇÃO muito especial, nos-
sas Forças: Exército, Aeronáutica e Mari-
nha. Vigiar, guardar e garantir nossas fron-
teiras terrestres e marítimas.

Temos milhares de quilômetros de fron-
teiras mergulhadas na mata, por onde pas-
sam traficantes e bandidos (não neces-
sariamente invasores...). Exército e aero-
náutica em permanente vigilância, lembran-
do que não podemos imaginar que os nos-
sos colossais rios são sempre “estradas
prontas”. Lanchas especiais e aeronaves
têm que fazer este controle.

E o nosso litoral extenso e a faixa de domí-
nio oceânico são pontos nevrálgicos. A
Marinha deve recuperar sua história de he-
roísmo e nos assegurar tranquilidade em
nossa costa.

E por falar em extensão, a grande e pre-
ciosa floresta amazônica precisa ser manti-
da de forma a que não se chegue a um de-
sastre ecológico, mas que suas riquezas
possam ser espoliadas por terceiros. Nos-
sos irmãos brasileiros das diferentes etnias

indígenas terão garantidos seus direitos
para preservar suas vidas e atividades eco-
nômicas, sem violências praticadas por ban-
didos travestidos de garimpeiros ou agri-
cultores. Os aculturados terão o direito de
assumir suas vidas na forma que lhes for
preferida. Porém, cabe lembrar que a Ama-
zônia brasileira é dos brasileiros, brancos
(existem?), índios, negros, cafuzos, mesti-
ços ou o que seja. E suas riquezas são dos
brasileiros. Todos os brasileiros (a meu ver,
já todos mestiços...) são donos do solo e do
subsolo, matas e jazidas.

Padecerei de terríveis ingenuidade e ig-
norância? Qualquer Nação (seu povo, so-
bretudo) é MUITO mais complicada. Os
meandros políticos, eu sei, não são tão ele-
mentares como os descrevi aqui.  Mas achei
preciso dizer isto antes que o centenário
não me alcance...

Bem. Se ficaram decepcionados ou até
contrariados, peço desculpas. Mas todos
nós podemos opinar. Um ex-Senador meu
amigo ouviu de mim estas propostas, sorriu
e me mandou ler o Almanaque do Tico-Tico.
Quem lembra? Uma ótima leitura...

Haverá, sempre, luz no fim do túnel...

*O autor é arquiteto aposentado do
BNDES e escritor.

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.

Imóveis 
Botafogo – Vendo excelente apto duplex
quinto andar, lateral, sol manhã, vista livre
silencioso, espaçoso e pronto para morar. 2
quartos (sendo 1 suite), 106 m2. Dependên-
cia de empregada que pode ser revertida
em escritório, 1 vaga de garagem, portaria
24h e play. Melhor localização de Botafogo.
Próximo ao metrô, cinema e restaurantes.
Maria José Abreu  –  (21) 2535-2031.

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

Vila Isabel – Vendo conjugado tipo studio,
indevassável, vaga escriturada. Rua Gonzaga
Bastos. Vera Cunha – (21) 992073942.

A APA está fazendo uma atualização dos anún-
cios classificados. Caso o associado ainda
queira fazer a divulgação, favor entrar em con-
tato pelo e-mail: secretaria@apabndes.org.br
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Coral da APA já realiza
ensaios presenciais

Divulgação

Após um longo período de ensaios virtuais, os integrantes do Coro Oficina de Canto APA/BNDES voltaram aos ensaios presenciais

O Coro Oficina de Canto APA/
BNDES voltou aos ensaios pre-
senciais desde março deste ano.
Os ensaios seguem os protocolos
vigentes e ocorrem com o uso de
máscara e álcool gel.

O grupo se reúne todas as se-
gundas-feiras, das 14h30 às 16h30,
na Sociedade Brasileira de Belas
Artes (SBBA), situada à Rua do
Lavradio, 84.  O coral é comanda-
do pelo regente André Miranda e
tem como preparadora vocal a pro-
fessora e soprano do Teatro Mu-
nicipal, Gina Martins.

Os ensaios começam com exer-
cícios de relaxamento corporal e
aquecimento vocal. Após essa
preparação, o maestro inicia a
passagem do repertório.  “As ati-
vidades vão além dos ensaio e
apresentações. Somos uma gran-
de família musical. Para partici-
par não precisa ter experiência,
basta deixar a timidez de lado e
ter vontade de cantar”, comple-
menta André.

A atividade é aberta para apo-
sentados, funcionários do Siste-
ma BNDES e convidados. O co-
ral é coordenado pela beneden-

se e soprano Eliane Ribeiro, que
faz um convite a todos os asso-
ciados que queiram integrar o
grupo: “Apareçam! Cantar supe-
ra as tristezas e é um forte aliado

no combate ao estresse e à de-
pressão. Esse recomeço tem
gosto de renascer”. Os interes-
sados podem entrar em contato
pelo telefone 99291-9331 (zap).

O regente André Miranda durante um dos ensaios na Sociedade Brasileira de Belas Artes

Os ensaios são iniciados com aquecimento corporal e vocal

Recadastramento
da APA

A APA continua realizando a atualização do cadastro de
todos os associados. O procedimento é importante até mes-
mo para os que não tenham feito alterações recentes nos
seus dados, já que a entidade implantou um novo sistema
que facilita o acesso ao atendimento. A APA possui certifica-
do digital SSL (Secure Sockets Layer), tecnologia global de
segurança padrão  que criptografa a comunicação entre  na-
vegador e servidor, garantindo a segurança e o sigilo de to-
dos os dados transmitidos.

Para fazer a atualização, basta  preencher uma ficha que se
encontra no endereço: http:// www.apabndes.org.br/cadas-
tro. Mais informações podem ser obtidas  com o funcionário
Ricardo Pessanha, através do email  eventos@apabndes.
org.br ou  (21) 97191-7502 (whatsapp).

A APA possui, como beneficio aos seus associados e familiares,
um cadastro de cuidadores formados nos cursos promovidos
pela entidade em 2017,  2018 e 2019.  Este cadastro está sob a
supervisão da assistente social Norma Elisa Ventura. Mais
in fo rmações  po dem ser  ob t id as  pe lo  emai l :
assistentesocial@apabndes.org.br.

Cadastro de
Cuidadores
de Idosos
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DESTINATÁRIO:

Tosse seca:
quando devo me preocupar?

saúde

Com esse tempo mais frio no Rio de Ja-
neiro, um dos sintomas mais comuns en-
tre as pessoas é a tosse seca. Em grande
parte dos casos, a tosse pode ser passa-
geira e não ter maiores complicações.
Entretanto, dependendo da duração e da
presença de outros sintomas, pode indi-
car problemas mais sérios. Por
isso, preparamos algumas informações
importantes para você saber quando se
preocupar.

Quais são as causas?

A tosse seca, exatamente por não pro-
duzir muco, pode provocar dores inten-
sas por forçar atrito na garganta, que cos-
tuma ficar irritada nessas situações. O sin-
toma se torna mais comum durante esse
clima frio, já que temos contato com um
ar mais seco.

Mas não é só o clima que pode causar
esse problema. Ele também pode ser pro-
vocado pela fumaça de cigarros, excesso
de poluentes no ar e agentes que normal-
mente causam alergia (como pólen, poei-
ra e pelos de animais). Em relação à doen-
ças, ela é um sintoma bastante comum
de infecções virais (como gripe e
resfriado), problemas respiratórios (como
asma, bronquite, rinite e sinusite), além
de ser normal em quem tem refluxo gas-
troesofágico.

Quando devo me preocupar com a tosse
seca?

Geralmente, o sintoma não dura muito
tempo. Se for uma irritação momentânea
da garganta ou das vias aéreas, ele cos-
tuma passar em algumas horas (podendo
levar alguns dias para se recuperar total-

mente). A preocupação é maior quando
a tosse seca se torna constante, duran-
do mais de três semanas, principalmente
se ela estiver acompanhada de outros sin-
tomas, como febre alta, tontura e dificul-
dade para respirar. Nesses casos, o paci-
ente deve procurar um médico o mais rá-
pido possível, já que pode indicar doen-
ças mais graves, como pneumonia, tuber-
culose e até COVID-19.

Como posso aliviar o sintoma?

De um modo geral, o problema pode ser
prevenido com algumas práticas simples

como higienização das mãos, manter o am-
biente arejado, ter hábitos saudáveis e
fazer o acompanhamento médico em ca-
sos de doenças crônicas.

Já em casos de tosse leve, se manter
hidratado e um pouco de repouso, assim
como produtos naturais para aliviar a gar-
ganta, já ajudam no incômodo. Entretan-
to, vale destacar que identificar a cau-
sa específica pode ser difícil.

Resquícios da COVID, alergias, mu-
dança climática… há muitas causas
para essa tosse seca que tem incomo-

dado muita gente. Pode não ser nada
demais, porém a sua persistência é um
indício de algo mais sério, que precisa
ser investigado.

Por isso, a melhor opção em todos os ca-
sos é ir ao médico, que vai avaliar a situa-
ção e indicar o tratamento adequado. Você
pode procurar o clínico geral (inicialmente),
o infectologista, o pneumologista ou
o otorrinolaringologista.

 Fique atento: a tosse seca persistente é um sinal de que alguma coisa no seu organismo não vai bem

Ilustração

Fonte: blog Alba Saúde.


