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Mensagem do Presidente

Sebastião Bergamini Junior
Presidente da APA/FAPES/BNDES

É bem conhecido o conto do ébrio que, à
noite, estava embaixo de um poste de luz
procurando as chaves que havia perdido.
Sendo interpelado por um conhecido sobre
aonde poderia tê-las perdido, apontou para
um canto escuro próximo. O tal conhecido
questionou por que procurava as chaves
embaixo do poste, ficando surpreso com a
resposta do ébrio: aquele local estava ilumi-
nado. Este conto é útil para ser conectado
aos comentários a seguir, relativos ao pro-
cesso de comunicação da Diretoria da APA.

No dia 11 de outubro foi realizada Assem-
bleia Geral para deliberar sobre possível
aprovação de ingresso de processo de me-
diação junto à Câmara de Mediação, Conci-
liação e Arbitragem- CMCA da PREVIC, ten-
do como contraparte no processo a FAPES.
O objeto da mediação é o pleito da revisão,
que a APA espera da FAPES, da metodolo-
gia de cálculo das contribuições extraordi-
nárias ora cobradas dos assistidos, decor-
rentes da implantação do Plano de Equacio-
namento de Déficit- PED de 2015.

A obtenção da revisão deverá permitir o
recálculo das contribuições extraordinárias
e consequente redução das contribuições
dos assistidos, lembrando que essas con-
tribuições estão fortemente desbalancea-
das, na medida em que os assistidos pagam

quase nove vezes mais do que os partici-
pantes ativos. A presente Mensagem irá
abordar o processo de comunicação em si,
deixando para outras oportunidades os de-
bates sobre alcance, abrangência e oportu-
nidade das medidas ligadas especificamen-
te ao processo de mediação.

A referida AGE foi convocada de forma
aderente às exigências estatutárias. O Edi-
tal de Convocação foi publicado na edição
do dia 30 de setembro passado do jornal
Monitor Mercantil. O Edital também foi di-
vulgado, tempestivamente, no Portal da APA
e no APA Oficial, sendo replicado inclusive
nas redes sociais, como o APOGendes e o
MasterGendes.

A divulgação da Assembleia e de seu ob-
jeto foi precedida por várias exposições so-
bre as intenções da Diretoria da APA para a
defesa de diversos interesses dos associa-
dos, principalmente sobre o assunto em tela,
relativa ao direito de revisão da metodolo-
gia de rateio das contribuições extraordiná-
rias. Foram feitas exposições detalhadas nas
Lives mensais da APA promovidas em três
oportunidades: 28 de julho, 1º de setembro
e 7 de outubro. Note que esta última foi rea-
lizada em continuidade à Live programada
para 29 de setembro, a qual foi interrompida
logo no seu início por problemas de cone-

Coro benedense
celebra 40 anos de

atividades
Detalhes nas páginas 4 e 5

xão que atingiram a todos no EDSERJ. A
divulgação da nova data também foi feita
no Portal da APA, no APA Oficial e nas re-
des sociais. As três Lives tiveram um quó-
rum baixo, pois em momentos de pico regis-
traram a presença de 54, 41 e 23 associados,
respectivamente, numa curva descendente
ao longo do tempo.

É digno de nota que alguns dos associa-
dos que vêm reclamando, de forma insis-
tente, do fato de não estarem sendo infor-
mados, serem os mesmos que estiveram
ausentes nas Lives, num processo típico de
“procurar as chaves em um local ilumina-
do”. A Diretoria da APA mantém os associ-
ados bem-informados pelos canais tradici-
onais de divulgação, aos quais irá acres-
centar, em breve, um ZAP APA via lista de
distribuição.

Convido todos os associados a par-
ticiparem das Lives mensais, lembran-
do que as duas próximas estão agen-
dadas para as 11 horas de 11 de no-
vembro e de 16 de dezembro.

Missa da Saudade
será dia 8 de
novembro

A Diretoria de Apoio Assistencial
confirmou a data da cerimônia religiosa
que a APA promove anualmente para
homenagear os colegas do Sistema BN-
DES e da FAPES falecidos: dia 8 de no-
vembro (terça-feira), às 12 horas.

A missa será na Igreja do Convento
de Santo Antônio, no Largo da Carioca,
mas a celebração também será transmi-
tida pelo site http://www.
conventosantoantonio.org.br. O acom-
panhamento musical será feito pelo
Coro Oficina de Canto APA/BNDES, sob
a regencia do maestro André Miranda.

A igreja recomenda que quem for as-
sistir à transmissão virtual  acesse o site
pelo menos 15 minutos antes do início
da cerimônia. Após o acesso ao site, o
passo seguinte é clicar no link do You-
tube ou do Facebook, localizado na par-
te superior direita da tela.

Tony Carvalho
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O jornal APALAVRA na casa
dos aposentados

Considero muito importante o
Jornal “A PALAVRA” chegar à
casa dos associados da APA. É
uma demonstração de respeito, de
atenção e de alegria para artigos
bem escritos, num tempo em que,
infelizmente, são raros os artigos
que nos trazem reflexões e alegram
a nossa vida.

Olhar para os nossos colegas as-
sociados, alguns com tantas limi-
tações, que recebem “A PALA-
VRA”, na forma escrita, com letras
que facilitam a leitura, e com temas
que são agradáveis, certamente é
uma demonstração de carinho
para os colegas de APA.

Infelizmente, nem toda a pes-
soa utiliza a informática ou o pró-
prio celular e, nestes casos, o “A
PALAVRA”, em sua forma escri-
ta é um sinal de que a APA não
se esqueceu de seu Associado e
procurou que este “bom dia” se
fizesse presente em sua casa,

com as matérias que, certamen-
te, trarão informações do inte-
resse de todos, amigos e com-
panheiros da APA, ao longo de
tantos anos.

Ao receber o “A PALAVRA”,
em minha casa, me sinto feliz, pois
este é um SINAL de respeito da
minha Associação à minha pes-
soa e penso que os colegas de
APA, muito provavelmente, gos-
tarão de ter em suas mãos este
Jornal com tantas informações e
artigos tão bem escritos.

Defendi junto à Diretoria da
APA, veementemente, este Direi-
to dos associados receberem este
material tão humano e tão próxi-
mo de nossa Associação, na for-
ma escrita, com condições de se-
rem lidos na mão e na casa de
qualquer Associado!

Isso é um Direito, olhando,
principalmente, para aqueles
colegas que, com o passar do

tempo vão tendo mais dificulda-
des, seja para o manuseio dos
meios informatizados, seja para
uma leitura mais fácil, em face da
necessidade de lentes ou ócu-
los de maior grau...

Entender as necessidades dos
colegas de APA, nossos amigos
há tantos anos, é sempre uma de-
monstração de amizade e carinho...
Podemos dar valor a isso?

Defendi e defendo os valores
humanos e fraternos numa As-
sociação e, certamente, o “A
PALAVRA” é um destes valores
que considero indispensáveis
na casa de todos nós.

Hugo Francisco Santos*

*Aposentado do BNDES,
associado e diretor adjunto
da APA.

A APA comunica com pesar
o falecimento do colega

Raul de Moraes Pereira,
aposentado do Sistema BNDES,
em 05/10/2022.

    que nos deixou

Aos familiares,
os nossos sentimentos.

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.

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 informações podem ser obtidas pelo email:

assistentesocial@apabndes.org.br.

Cadastro de
Cuidadores de Idosos
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Botafogo – Vendo apto. 80 m2, reformado,
vista do Cristo, 2qtos (suíte), banheiro
social, cozinha, dependências completas,
garagem escritura. Armários Todeschini 
em todos os cômodos. Contato: Gilberto
Lameira – (21) 99203-8326.

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) 99859-4999.

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

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

Visa Isabel – Vendo Ótima Casa de Vila, pró-
ximo ao Shopping Iguatemi, 3 quartos, ter-
raço gourmet, 2 banh, armários planejados,
1 vaga. Preço à vista: R$ 510.000. Elizabeth
(aposentada) – (21) 996223578 (WhatsApp).

Despachante –  Serviços Cartoriais em Ni-
terói. Helena Martins –  (21)  99464-0291 /
(21) 99547-0459. Ou pelo E-mail: 
helenamg.nit@ hotmail.com.

Sabão caseiro e pasta brilho inox –  Ideal
para limpar panelas e pias inox, além de
blindex e janelas de alumínio. Temos
também mudas de ora pro nobis e por-
ta-álcool gel artesanal. Faça o seu pedi-
do. Sandra Valéria. Contato pelo What-
sapp  –  (21)  99632-2803.

Serviços imobiliários –  certidões e RGI,
ITBI. Despachante, aposentado do BNDES.
Paulo Renato – (21) 2453-1690/98887-3029
email: prms47@gmail.com. 

Imóveis 

Diversos

A APA está fazendo uma atualização dos
anúncios classificados. Caso o associa-
do ainda queira fazer a divulgação, favor
entrar em contato pelo e-mai l:
secretaria@apabndes.org.br.

Benedense é condecorado com
Colar do Mérito Pedro, o Libertador

O Conselho de Minerva, ONG da Socie-
dade Civil que congrega antigos alunos da
UFRJ, realizou, em 08 de setembro, a Outor-
ga do Colar do Mérito Pedro, O Liberta-
dor, ao Museu Judaico do Rio de Janeiro e
ao Professor Israel Blajberg.

A cerimônia foi conduzida na sede do
Museu, na Rua México, 90, pelo profes-
sor Dr. Sebastião Amoêdo, presidente do
Conselho de Minerva e Chanceler da Con-
gregação do Colar do Mérito Pedro, O
Libertador.

O evento ocorreu durante a Semana da
Pátria, nos 200 anos do notável feito de
D. Pedro de Alcântara de Bragança e
Bourbon, insigne estadista, libertador e
artífice da Independência do Brasil. O
professor Amoêdo fez um brilhante his-
tórico da atuação de Dom Pedro I, da Casa
de Bragança, que confrontou o Santo Ofi-
cio, terrível instrumento de perseguição
e conversões forçadas. O presidente do
Museu Judaico, Max Nahmias, destacou
as raízes familiares na descendência da
Casa de Bragança, que aproximariam em
muito a família  real portuguesa e,
consequentemente, a brasileira a uma
ancestralidade judaica. Em sua fala, o pro-
fessor Blajberg lembrou também que an-
tes de Tiradentes, alguém já havia se er-
guido contra o estado lusitano: “Manoel
Beckman, o Bequimão,  como os
maranhenses o chamavam, nascido em
Lisboa, herdou de seus antepassados as
raízes ocultas de cristão-novo. Revoltan-
do-se contra o colonizador português, se-
ria pois o verdadeiro protomártir de nossa
independência, com todo o respeito, até
hoje devotado à memória de Joaquim José
e demais inconfidentes da Vila Rica”. En-
cerrando a solenidade, os pesentes parti-
ciparam de uma agradável confraterniza-
ção, no Museu que completa 45 anos de
atividades.

A APA e todos os seus co legas
benedenses comungam dessa alegria e
parabenizam o colega Israel Blajberg pela
honraria outorgada.

A comenda da “Congregação do Colar do Mérito Pedro, o Libertador” outorgada pelo
Conselho de Minerva, foi criada em reconhecimento ao testemunho de uma existência
dedicada ao seu país, ao bem-estar dos seus concidadãos e da fraternidade entre os povos

aconteceu

Arquivo

O Museu Judaico do Rio de Janeiro e o professor Israel Blajberg (último à direita) receberam a condecoração

classificados
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Coro benedense celebra
quatro décadas de existência

aconteceu

No último dia 26 de setembro, na sede da
Sociedade Brasileira de Belas Artes,  a APA
celebrou os 40 anos do coro benedense.
Durante o evento, era visível a alegria e a
emoção de coralistas atuais e de ex-inte-
grantes que, em bate-papos descontraídos,
relembravam momentos importantes viven-
ciados por eles ao longo dessas quatro dé-
cadas. Entre os vários ex-integrantes pre-
sentes, destaque para Edson Celestino
Cabral e João Baptista Genúncio, respon-
sáveis pela formação do coral. Genúncio
foi o primeiro maestro do grupo. Os dois
foram bastante aplaudidos e requisitados
para fotos. Também prestigiaram o even-
to o presidente da APA, Sebastião Ber-
gamini e o diretor Administrativo, Nilson
Batista dos Santos.

O evento teve início com a cerimonialista
Simone Covino que, após fazer uma breve
introdução, convidou a todos a assistir um
minidocumentário, de 32 minutos, que con-

tou um pouco dessa bela e emocionante his-
tória escrita por cada um dos muitos bene-
denses que fizeram e fazem parte do Coro
ao longo desses 40 anos. Após a exibição
do vídeo, foram homenageadas: Lia Faria,
Lucia Camisão e Rosinha Motta. Elas  parti-
ciparam da primeira formação do coro e até
hoje integram o grupo. Também receberam
homenagens a preparadora vocal Gina Mar-
tins e a coordenadora Eliane Ribeiro.

Em seguida, o momento mais aguardado
da tarde teve início: o Grupo Oficina de Can-
to APA/BNDES cantou e encantou todo o
público presente. O repertório começou com
Ai que Saudade d’ocê  (Vital Farias – Arran-
jo: Eduardo D. Carvalho – Adaptação: An-
dré Miranda), seguida das canções: Primei-
ra canção da estrada (Zé Rodrix e Luis Car-
los Sá – Arranjo: Patricia Costa – Adapta-
ção: André Miranda); Cuitelinho (Folclore
mato-grossense – Arranjo: Eduardo D. Car-
valho – Adaptação: André Miranda); Mu-

curipe (Fagner/Belchior – Arranjo: Patrícia
Costa – Adaptação: André Miranda); Mo-
renika (Tradicional sefaradi (séc. XV) – ar-
ranjo: André Miranda); San Vicente (Milton
Nascimento/Fernando Brant – Arranjo: Ale-
xandre Zilahi – Adaptação: André Miran-
da); Sol de Primavera (Beto Guedes – Ar-
ranjo: André Miranda); Nos Bailes da Vida
(Milton Nascimento/Fernando Brant –
Arranjo: André Miranda) e  Ave Maria no
Morro (Herivelto Martins – Arranjo:
C.Leinig – Adaptação: André Miranda/
Carlos E. Fecher).

---------------------------------------------------

A história do Coro

A ideia de organizar um grupo de canto
formado por funcionários do BNDES saiu
do papel em julho de 1982, tendo à frente os
funcionários do Banco Edson Celestino
Cabral e João Baptista Genúncio, que pela

sua larga experiência em regências de co-
rais,  tornou-se o primeiro maestro do coro
benedense.

No início, os primeiros voluntários não
possuíam espaço definido para realizar os
ensaios. Começaram no Subsolo 5 do Ed-
serj, na hora do almoço. Depois, passaram a
ensaiar na sacada do restaurante, no 22º
andar, último andar do prédio.  E passaram a
percorrer vários locais do prédio, para reali-
zar os ensaios: Nível 18, escadas, jardim do
BNDES, auditório, sobreloja etc. Os desafi-
os não desanimiram o grupo, que seguiu
firme nos seus propósitos. “O Coro tem a
característica de abraçar integrantes com e
sem experiência musical, contando sempre
com colaboradores para auxiliar a todos,
desenvolvendo técnicas vocais e dando
confiança para realizarem as apresentações
em público”, completa a coordenadora Elia-
ne Ribeiro.  A primeira apresentação do Coro
em público foi em 1984 e foi regido pelo

Integrantes do Coro Oficina de Canto APA/BNDES após a bela apresentação na SBBA que celebrou os 40 anos do coro benedense

Tony Carvalho
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maestro Gumercindo Lopes, no Auditório
do BNDES, para mais de 200 pessoas. Em
1987, foi a vez do maestro Caio Senna, filho
de uma funcionária do Banco, assumir a re-
gência. Em 1998, o grupo passou a ter um
regente externo: o saudoso Raul Penna Fir-
me, com a proposta de formação de um coro
permanente, a exemplo de outras empresas
estatais. Penna Firme acreditava no talento
benedense. E logo o coro passou a ter sua
primeira preparadora vocal, Bel Macedo.
Segundo ele, “com a exceção dos mudos,
todos podem cantar e todas as vozes são
bem-vindas, mesmo que a pessoa não te-
nha participado de nenhuma atividade se-
melhante. É com treinamento que se adqui-
re o canto”, declarou.

Em 1999, o Coro ganhou uma nova prepa-
radora vocal: Gina Martins, soprano do
Coral do Teatro Municipal do Rio de Janei-
ro que, após uma breve saída, retornou e
está com o Coro até os dias atuais. Luiza
Sales foi a preparadora vocal no período da
ausência de Gina Martins e contribuiu mui-
to para que o trabalho vocal não parasse.

Em 2000, o Coro passou a ter a regência
do maestro Carlos Eduardo Fecher, que pri-
mou pelo bom nível artístico e cultural do
grupo. Fez um belíssimo trabalho ao longo
de 10 anos à frente do grupo. No período
das cememorações do cinquentenário da
AFBNDES, em 2004, foi lançado um cd com
repertório de alto nível do Coro, onde ficou
demonstrada a qualidade técnica adquirida
com seu trabalho.

Em 2012, o grupo passou a se chamar Ofi-
cina de Canto APA/BNDES, quando pas-
sou a receber apoio da APA, na figura do
saudoso Geraldo Borges, presidente da en-
tidade, naquela ocasião. Em 2013, o grupo
passou a ter a regência de André Miranda,
até hoje com o Coro, proporcionando no-
vas experiências para seus integrantes, es-
tando à frente de novos desafios. Levou o
Coro para diferentes Encontros pelo Brasil
e fora dele como Mendoza, na  Argentina.
Também esteve com o grupo no momento
mais crítico, na época da pandemia de co-
vid.  Nesse período, entre 2020 e 2021, in-
centivou a continuação dos trabalhos, em
caráter virtual, e produziu cinco clipes, com
a ajuda imprescindível da preparadora vo-
cal Gina Martins. As músicas apresentadas
nesses clipes foram: “Anunciação”, “Sol de
Primavera”, “Janelas Floridas”, “Nos bailes
da vida” e “San Vicente”. Os clipes podem
ser vistos no canal da APA, no youtube, na
página do Coro, no Facebook e no próprio
canal do Coro.

À esquerda, o presidente da SBBA, Marcio Verde, ao
lado dos fundadores do coro benedense: Edson cabral

e João Baptista Genúncio

O diretor Administrativo Nilson Batista dos Santos e o
presidente da APA, Sebastião Bergamini também

prestigiaram o evento

Para celebrar os 40 anos de existência, uma bela apresentação. Ao final de cada uma das nove canções, muitos aplausos

Disponível
no canal da APA:

o minidocumentário que conta um pouco da
história do coro benedense.



Ano XXI – edição 246 – 11 de outubro de 2022

6

Sebastião Bergamini Junior*

71. Razões para manter a paridade do benefício

Esta Coluna retoma o tema da paridade
do benefício, apresentando as razões para
mantê-la, mesmo considerando a iniciativa
do patrocinador em sentido contrário, vi-
sando alterar dispositivo constante do Ar-
tigo 38 do Regulamento do PBB- RPBB. O
patrocinador tem o legítimo direito de zelar
pelo Plano propondo alterações que tenham
o objetivo de preservar sua sustentabilida-
de. Em 13/05/2022, por demanda do patroci-
nador, o Conselho Deliberativo da Funda-
ção decidiu, por maioria, divulgar a inten-
ção de alterar o critério de reajuste dos
benefícios do Plano, de acordo com os
termos da então vigente Resolução
CGPAR nº 25, a qual foi recentemente re-
vogada, sendo substituída pela Resolução
CGPAR/ME nº 37 de 04/08/2022.

1. Motivação para a alteração

A nova Resolução manteve as disposi-
ções da anterior, prevendo duas medidas
polêmicas que resultam na supressão da
paridade: a desvinculação do reajuste dos
benefícios dos assistidos com relação ao
reajuste concedido pelo patrocinador a seus
empregados (item V do Artigo 5º) e a vincu-
lação do reajuste dos benefícios dos assis-
tidos ao índice do Plano, que no caso do
PBB seria o IPCA (item VI do Artigo 5º).

Essa alteração teria o alegado objetivo de
contribuir para a sustentabilidade do Plano,
no pressuposto de que o IPCA deva consti-
tuir o índice do Plano, por ser supostamen-
te o mais adequado do ponto de vista atua-
rial. A decisão de dar publicidade à intenção
do Conselho Deliberativo tomada em 13 de
maio passado segue, ainda, orientação con-
tida na Resolução CNPC nº 40, que determi-
na no parágrafo 2º do seu Artigo 4º, o cum-

primento de alguns condicionantes, se des-
tacando a elaboração de estudo técnico que
demonstre a necessidade de mudança do
critério de atualização, bem como a adequa-
ção econômica, financeira e atuarial do índi-
ce proposto (Inciso I), e a ampla divulgação
aos participantes e assistidos, com antece-
dência mínima de cento e oitenta dias do
envio da proposta ao órgão estatutário com-
petente da entidade (Inciso II). Para ser aten-
dida, a demanda do patrocinador deverá
estar legal, técnica e atuarialmente funda-
mentada e justificada. Os membros do Con-
selho Deliberativo, órgão estatutário com-
petente para deliberar sobre a matéria, de-
verão decidir com base nos interesses da
Fundação como um todo, compatibilizando
os interesses de todas as partes, indepen-
dentemente da parte que os indicou ou ele-
geu, conforme disposição legal e determi-
nação constante no seu próprio Regimento
Interno. Portanto, a decisão sobre a quebra
da paridade deverá ser tomada a partir do
dia 09/11/2022, ou seja, depois de transcor-
rido o período de 180 dias previstos na Re-
solução CNPC nº 40.

2. Razões jurídicas

A decisão em tela deve buscar a maior
segurança possível, mesmo porque resulta
em violação da figura constitucional do di-
reito adquirido e na transgressão do pacta
sunt servanda, princípio da força obrigató-
ria dos contratos, que impõe o cumprimen-
to das regras neles constantes. A esse forte
argumento se juntam outros dois: a segu-
rança jurídica relativa à abrangência da de-
cisão a ser tomada; e a suposta compulsori-
edade de determinação contida na Resolu-
ção CNPC nº 40. Com relação à abrangên-
cia, há uma vertente de juristas que entende

não haver impedimento para que a FAPES
processe a alteração do RPBB destinada à
substituição do critério de reajustes dos
benefícios a conceder. Porém, diante da con-
trovérsia acerca da existência ou não de di-
reito adquirido à regra constante no Artigo
38 do RPBB, à luz do parágrafo único do
Artigo 17 da Lei Complementar nº 109 de
2001, esses juristas comungam o entendi-
mento de que a proposição que oferece a
maior segurança jurídica é a manutenção do
critério de reajuste dos benefícios já conce-
didos ou dos benefícios a conceder apenas
àqueles participantes já elegíveis.

No entanto, eventual decisão de manter a
variação salarial como fator de correção dos
benefícios apenas para os atuais assistidos
ou elegíveis não seria isonômica, pois re-
sultaria na quebra da equidade entre gru-
pos de participantes. Portanto, a medida jus-
ta seria não aplicar a pretendida alteração a
qualquer beneficiário do Plano, seja partici-
pante ativo seja assistido.

Com relação à compulsoriedade, se ob-
serva que a Resolução CNPC nº 40, em seu
Artigo 4º, parágrafo 2º, dispõe que “o crité-
rio de atualização dos benefícios poderá ser
modificado, inclusive para benefícios con-
cedidos”. Esta disposição contém aparente
impropriedade, mas por não ser mandatória,
não irá afrontar o dispositivo constitucio-
nal do direito adquirido. Esta regra deve ser
entendida como uma faculdade e não uma
obrigação, ou seja, o critério de atualização
poderá ser modificado, como em qualquer
contrato, apenas pela novação voluntária
de caráter bilateral entre o patrocinador e o
beneficiário do Plano. A Resolução nº 40
estabelece, ainda, no item III do parágrafo
3º do mesmo Artigo que “na hipótese de o

critério de atualização dos benefícios com
características de benefício definido ado-
tar índice de preço, este deverá ser com-
patível com o objetivo de manter o equilí-
brio econômico financeiro entre ativos e
passivos do plano de benefícios.” Nesse
ponto será necessário avaliar os resulta-
dos dos estudos atuariais que, na visão
do patrocinador, fundamentariam a su-
posta necessidade de promover a altera-
ção proposta.

3. Razões atuariais

Para justificar a alteração pretendida são
apresentadas três razões de natureza técni-
ca-atuarial: a demonstração da efetiva ne-
cessidade da alteração; a busca da conver-
gência entre os índices de atualização de
ativos e passivos do Plano; e a considera-
ção de que o IPCA é o índice do Plano. Como
veremos na sequência, os fundamentos des-
tes três argumentos são falhos. Em primei-
ro, os três estudos atuariais elaborados pela
Rodarte Nogueira Consultoria Atuarial, que
foram divulgados no Portal da FAPES em
13/05/2022, não demonstram, de forma ca-
bal, a necessidade da alteração, restando
evidenciado que a adoção da alteração pre-
tendida apresenta, na melhor das hipóteses,
relativa conveniência. Em segundo, a pre-
missa de que o IPCA seria o indexador mais
adequado se fundamenta na hipótese de que
esse índice proporcionaria convergência
com o que rentabiliza os recursos garanti-
dores. No entanto, o IPCA é o fator de cor-
reção de 52% dos ativos financeiros do Pla-
no (Relato Integrado de 2021), portanto, a
utilização da variação do IPCA para a corre-
ção dos benefícios não assegura a deseja-
da convergência entre os índices de corre-
ção dos ativos e dos passivos do Plano. O
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terceiro ponto está ligado à escolha do me-
lhor índice do Plano, que por definição será
aquele que deve ser aplicado uniforme e
igualmente aos fluxos de caixa de entra-
das das contribuições e de saídas dos be-
nefícios. A substituição da variação sala-
rial pelo IPCA no pagamento dos benefí-
cios aos assistidos pode resultar em trans-
ferências patrimoniais entre os beneficiá-
rios do Plano, caso a variação salarial e a
variação do IPCA tomem trajetórias dife-
rentes. O índice do Plano, atualmente re-
presentado pela variação salarial, é o que
mantém o pretendido equilíbrio, tanto por
prever contribuições e benefícios que
utilizam o mesmo fator de atualização,
quanto por manter a equidade entre os
grupos de participantes ativos e assisti-
dos. O potencial efeito de transferência
patrimonial poderá ser anulado, caso tam-
bém seja aplicada a variação do IPCA so-
bre os Salários de Participação dos parti-
cipantes ativos (ou Salários de Participa-
ção de Referência),

Conclusões

A pretendida alteração, se decidida de
forma unilateral, afrontará preceito cons-
titucional. A medida preconizada pela Re-
solução CNPC nº 40 constitui uma facul-
dade que não se aplica aos beneficiários
do PBB. A maior segurança jurídica está
na manutenção do atual critério de rea-
juste para os atuais assistidos e elegíveis,
sendo desejável a manutenção também
para os participantes ativos não elegíveis.
A utilização da variação do IPCA para a
correção dos benefícios não promove,
necessariamente, o hedge de indexado-
res entre as obrigações e os ativos ga-
rantidores. O atual índice do Plano é a
variação salarial e sua possível alteração,
se aplicada exclusivamente para a corre-
ção dos benefícios dos assistidos, irá
constituir impropriedade financeira e pro-
piciará transferências patrimoniais entre
beneficiários do Plano. Essas são as for-
tes razões que justificam a manutenção
da paridade.

Nada como a liberdade de estar
preso em uma cela

Existem duas maneiras de qualquer ci-
dadão vir a encontrar-se algum dia em uma
cela de prisão: de modo compulsório ou
de forma voluntária. 

Os criminosos, normalmente, lá estão
compulsoriamente (digo os criminosos
normalmente, porque existem os casos de
erros judiciais, em que um cidadão ino-
cente pode se encontrar preso compulso-
riamente, como se criminoso fosse, sem
nenhuma razão para estar ali). 

Os monges, por sua vez, sábios e filóso-
fos, se aprisionam em celas de mosteiros
voluntariamente.

          
Estes comentários que faço me ocorre-

ram pelo seguinte motivo: tendo saído de
casa para uma simples caminhada pelo cal-
çadão, fui surpreendido por tantos e tão
desagradáveis acontecimentos, que a
conclusão a que cheguei e que dá título a
esta crônica, veio-me à mente como a úni-
ca alternativa para alguém que, como eu,
deseja ter os últimos dias da sua existên-
cia transcorrendo em paz e de forma agra-
dável e tranquila.

Tendo iniciado a minha caminhada, pou-
co tempo depois, fui abordado por dois
indivíduos que saltaram armados de um
automóvel e renderam todos os passan-
tes, levando aquilo que eles portavam em
suas caminhadas: telefones celulares, cor-
dões de ouro, relógios e pulseiras, rádios
portáteis, anéis, carteiras etc.

         
Como a chave do meu carro havia sido,

por mim, colocada na meia do tênis que eu
calçava, ela passou despercebida e perdi
apenas o telefone celular.  Desistindo de ca-
minhar, resolvi pegar o carro e voltar para
casa. Triste ideia. Logo ao entrar no veículo,
passei a sentir um cheiro forte e nauseante.
Olhando para os pés percebi que havia pisa-
do em excrementos humanos, cujo odor féti-
do é bem maior do que o dos cachorros. 

Fiquei alguns minutos limpando as so-
las do tênis, o tapete do carro e os pedais,
todos já contaminados com aqueles ex-
crementos.

Finalmente, ao tentar dar a partida no
veículo, reparei em um papel preso no lim-
pador do vidro. Ao retirá-lo, vi que se
tratava de uma multa por estacionar em
local proibido.

      
Sai dali e tomei o caminho de casa. Pouco

mais à frente, fui obrigado a parar em razão
de um engarrafamento que se formara na-
quela rua, em decorrência das obras emer-
genciais da prefeitura. 

Como a via era de mão única e não era
permitido ir em frente, tampouco era possí-
vel ir para trás, devido a uma enorme fila de
veículos parados detrás do meu. Já haviam
transcorrido cerca de duas horas quando,
finalmente, a prefeitura liberou a rua e o trân-
sito pode fluir. 

Não preciso dizer que a roda traseira do
meu carro caiu em um buraco mal tapado
durante a obra e o aro amassou, esvazian-
do o pneu.

         
Após a troca do pneu pelo estepe, com a

ajuda de algumas pessoas, segui rápido para
casa. Tão rápido que, ao passar por um ‘par-
dal’, levei uma multa (fato que só fiquei sa-
bendo alguns meses depois, quando ela che-
gou à minha casa). 

Ao entrar no prédio, raspei o para-lama do
carro na coluna da garagem; sendo notifica-
do pelo síndico de que, no dia seguinte, iri-
am mandar consertar a coluna e que manda-
riam a conta para mim.

          
Tomei, em seguida, um banho frio para me

acalmar e, pouco depois, deitado, pensava
em como teria sido tão melhor ter ficado em
casa lendo um bom livro ou escrevendo um
texto sobre qualquer coisa. Sair de casa em

uma cidade grande é sinônimo de aborreci-
mentos, mesmo que seja apenas uma saída
para passear. 

Cheguei à conclusão de que aquela era a
verdadeira razão para que os criminosos sem-
pre retornassem à prisão, por mais que as
autoridades judiciárias os pusessem no olho
da rua, alegando falta de espaço ou penas já
cumpridas. 

O único lugar realmente tranquilo era den-
tro de uma cela, fato reconhecido por todos
os criminosos que das suas teimam em não
querer sair ou, se acaso saem, é para elas
logo retornarem. 

Da mesma forma, aquela também era a
razão para que os monges (reconhecidos
como pessoas sábias e amantes da paz e
da tranquilidade), voluntariamente, bus-
cassem celas e cubículos nos mosteiros
isolados, de onde não pretendiam mais
sair, a não ser para outras dimensões e,
mesmo assim, deixando para trás os seus
velhos corpos que tanta canseira e tantas
dores lhes proporcionavam.

           
A partir daquele fatídico dia, mandei gra-

dear a janela do meu quarto (não para que
assaltantes não possam entrar, mas para
que eu não possa sair), coloquei um cade-
ado na porta do quarto (por dentro), en-
chi a geladeira do cômodo de alimentos,
comprei diversos livros e algumas garra-
fas de bagaceira portuguesa e, desde en-
tão, vivo no paraíso terrestre. Não atendo
mais o telefone, coloquei todas as contas
no débito automático e passo os meus
dias lendo e escrevendo textos de humor. 

Finalmente, agora preso em meu quarto,
pude encontrar a tão sonhada liberdade...

Jober Rocha*

crônica

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

A Diretoria Social e a Blue Wave Turismo convidam:

lazer

Procissão Sueca de Santa Luzia, Ceia e show de Natal,
Brunch com Coral de Natal e muito mais...

05 a 11 de dezembro
Venha vivenciar o maior evento natalino do Brasil!

Natal Musical e Escandinavo
na Pousada Pequena Suécia,

em Penedo

Preço por pessoa:

em apto duplo - R$ 3.600,00

em apto single - R$ 5.200,00

23 a 26 de dezembro

Natal Luz na Serra Gaúcha

Restam apenas 2 lugares!

Preço por pessoa:

Solicite o roteiro com a programação completa.

Informações e reservas:
Telefone: (21) 99639-1502
https://www.instagram.com/bluewaveturismo/

Grupo super feliz em passeio pela República Tcheca,
Holanda e Alemanha. Foi mais uma viagem feita pela
Blue Wave. Dias de alegria, descontração, descobertas
e aprendizados.

em apto duplo - R$ 8.600,00

em apto single - R$ 10.000,00

Viajando
pelo Mundo...

Divulgação


