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Mensagem do Presidente 

 

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 iluminado. Este conto é útil para ser conectado 

aos comentários a seguir, relativos ao processo de comunicação da Diretoria da APA.  

No dia 11 de outubro foi realizada Assembleia Geral para deliberar sobre possível 

aprovação de ingresso de processo de mediação junto à Câmara de Mediação, 

Conciliação e Arbitragem- CMCA da PREVIC, tendo como contraparte no processo a 

FAPES. O objeto da mediação é o pleito da revisão, que a APA espera da FAPES, da 

metodologia de cálculo das contribuições extraordinárias ora cobradas dos assistidos, 

decorrentes da implantação do Plano de Equacionamento 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 

contribuições estão fortemente desbalanceadas, na medida em que os assistidos 

pagam quase nove vezes mais do que os participantes ativos. A presente Mensagem 

irá abordar o processo de comunicação em si, deixando para outras oportunidades os 

debates sobre alcance, abrangência e oportunidade das medidas ligadas 

especificamente ao processo de mediação. 

A referida AGE foi convocada de forma aderente às exigências estatutárias. O Edital de 

Convocação foi publicado na edição do dia 30 de setembro passado do jornal Monitor 

Mercantil. O Edital também foi divulgado, 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 objeto foi precedida por várias exposições sobre 

as intenções da Diretoria da APA para a defesa de diversos interesses dos associados, 

principalmente sobre o assunto em tela, relativa ao direito de revisão da metodologia de 

rateio das contribuições extraordinárias. 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 realizada em continuidade à Live programada para 29 

de setembro, a qual foi interrompida logo no seu início por problemas de conexão que 

atingiram a todos no EDSERJ. A divulgação da nova data também foi feita no Portal da 

APA, no APA Oficial e nas redes sociais. As três Lives tiveram um quórum baixo, pois 

em momentos de pico registraram a presença de 54, 41 e 23 associados, 

respectivamente, numa curva descendente ao longo do tempo.  

É digno de nota que alguns dos associados que vêm reclamando, de forma insistente, 

do fato de não estarem sendo informados, serem os mesmos que estiveram ausentes 

nas Lives, num processo típico de “procurar as chaves em um local iluminado”. A 

Diretoria da APA mantém os associados bem-informados pelos canais tradicionais de 

divulgação, aos quais irá acrescentar, em breve, um ZAP APA via lista de distribuição. 

Convido todos os associados a participarem das Lives mensais, lembrando que as duas 

próximas estão agendadas para as 11 horas de 11 de novembro e de 16 de dezembro.  
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