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AMPLIANDO HORIZONTES:

Você já tem o novo
whatsapp da APA?

Vem aí a Festa
de fim de ano da APA

Evento terá como tema: “Noite Egípcia”

14 de dezembro - das 20h às 24h

Clube Caiçaras (Lagoa)

A Diretoria Social está empenhada nos
preparativos para a grande Festa de Fim
de Ano da APA, dia 14 de dezembro, das
20h às 24h, no Clube Caiçaras, na Lagoa.
Após três anos sem os encontros semes-
trais, em decorrência da Covid-19, a dire-
tora Madeilene Perez está trabalhando
para que os associados tenham uma noi-
te mágica. A começar pelo tema que será
“Noite Egípcia”.  Entre as atrações está
programada uma apresentação de Dança
do Ventre. A animação ficará por conta
do cantor Marco Vivan & banda. Haverá
ainda dançarinos para não deixar ninguém
parado. Também serão sorteados brindes
entre os associados presentes. O evento
contará ainda com buffet de comidas egíp-
cias – além do tradicional – e open bar.

Para participar da festa é necessário ins-
crever-se pelos telefones 2262-2726 / 2215-
1016  e 2220-3938 (Ricardo). Associados não
pagam; acompanhante (apenas 1) R$ 80,00
e convidados R$ 120,00. As inscrições vão
até 25 de novembro ou até atingir o número
máximo de 300 pessoas, incluindo associa-
dos, acompanhante e convidados do asso-
ciado. Quanto aos acompanhantes e/ou
convidados, o associado deverá fazer o de-
pósito correspondente ao valor do convite
na conta da APA, no Banco Itaú, agência
0477 – conta corrente  24578-1  –  CNPJ:
319334190001-20 e, em seguida enviar o
comprovante para o Zap 98305-7798 da di-
retora Social, informando o nome do acom-
panhante ou convidado, para inclusão do
mesmo na lista de entrada. O cantor Marco Vivan será a atração musical da noite

Leia também

72. Equacionamento de déficit e a
      excepcionalização normativa Páginas 6 e 7

Reprodução

Detalhes na página  2

Os associados já podem contar com
mais um canal para receber as informa-
ções da APA. O Whattsapp da entidade
já está novamente disponível.

O novo número é:
(21) 98985-1345.

Para receber a informações é necessá-
rio salvar este número no seu telefone.

O whatsapp da APA será utilizado so-
mente para ENVIAR notícias da APA
para seus associados e não irá receber
mensagens por esse canal. Os canais
para contato com a APA continuam sen-
do os nossos telefones e e-mails:

APAAPA

Emails:
secretaria@apabndes.org.br – Simone
dirjuridico@apabndes.org.br – Marta
rosa@apabndes.org.br – Rosália
financeiro@apabndes.org.br  – Lúcia
assistentesocial@apabndes.org.br – Norma
eventos@apabndes.org.br – Ricardo

Telefones da APA:
(21) 2262-2726
(21) 2215-1016
(21) 2220-3938

tema: o fluxo do amor, com a psicóloga Jorgete Botelho

Dia 8 de dezembro – das 15h às 16h30 – plataforma Zoom
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Mensagem do Presidente
A presente mensagem tem o ob-

jetivo de atualizar os associados,
reafirmando os princípios que nor-
teiam as ações da atual Diretoria, a
partir de comentários em três esfe-
ras: o papel da Associação; o pro-
cesso de prestação de contas e de
comunicação; e as credenciais dos
Diretores para bem exercer suas
obrigações estatutárias.

A APA não tem patrocinador ou
mantenedor, portanto os associa-
dos são simplesmente sócios,
exercendo seu direito de liberda-
de de associação e, em alguns ca-
sos, optando por realizar traba-
lhos voluntários em sua Diretoria,
nos Conselhos e nas demais ati-
vidades. Os associados devem ter
objetivos comuns nas diversas
esferas – social, cultural e econô-
mica – ficando implícito que es-
ses interesses são e devem ser ho-
mogêneos. É sabido que alguns
associados ou grupos de associ-
ados têm diferentes visões do pa-
pel da Associação. Nesses casos,
tais visões diferenciadas devem
demandar outros veículos ou as-
sociações para serem adequada-
mente concretizadas.

O processo de prestação de
contas está normatizado no Esta-
tuto Social, que determina as obri-
gações da Diretoria de prestar in-
formações mensais ao Conselho
Fiscal e de apresentar as De-
monstrações Contábeis e o Re-
latório de Atividades para os as-
sociados em Assembleia Geral
até o dia 30 de maio do exercício

seguinte ao encerrado. Estas são
as obrigações legais.

O processo de comunicação das
atividades da Diretoria é realizado
por meio do jornal APALAVRA, de
periodicidade mensal, de comuni-
cados pontuais postados, a qual-
quer tempo, no Portal da APA e no
ZAP APA, e pela realização de Live
mensais, também de periodicida-
de mensal, veiculadas pela plata-
forma Zoom.

As credenciais dos membros da
atual Diretoria já foram apresenta-
das por ocasião das eleições rea-
lizadas no início deste ano e con-
templa perfis profissionais ade-
quados para o exercício das fun-
ções previstas no Estatuto Social
da APA. Juntando a experiência
de um ex-Superintendente e de um
ex-Chefe de Departamento do BN-
DES, às quais se agrega o resulta-
do das atividades profissionais
exercidas por esses Diretores,
contando com um Diretor Jurídi-
co que foi sócio de uma banca de
advogados, com um Diretor Finan-
ceiro que ainda é sócio de um es-
critório de consultoria empresari-
al e com um Presidente que foi Di-
retor de Administração e Finan-
ças-DAF de empresa estatal.

Acresça-se que atualmente dois
Diretores da APA também são
membros do Conselho Deliberati-
vo e do Conselho Fiscal da FA-
PES sendo, portanto, profundos
conhecedores das atividades do
nosso fundo de pensão. Registra-

se que, apesar da larga experiên-
cia de seus membros, a Diretoria
procura, sempre que necessário,
o respaldo externo de especialis-
tas nas diversas áreas do conhe-
cimento: do direito, com destaque
para o previdenciário; das ciênci-
as atuariais; e da contabilidade e
da auditoria.

A atual Diretoria da APA foi in-
vestida de poderes de represen-
tação dos associados para o triê-
nio 2022/2025, período para o qual
foi eleita. Nesse sentido, a Direto-
ria da APA não tem que consultar
os associados como um todo ou
determinados grupos de associa-
dos para tomar decisões rotinei-
ras, uma vez que as mesmas lhe
foram delegadas por ocasião das
eleições para os órgãos diretivos
da APA. Em casos excepcionais,
os associados poderão ou deve-
rão ser consultados em reuniões
assembleares.

A atual Diretoria da APA tem
mídias e calendário claramente
definidos para manter os associa-
dos informados, portanto associ-
ados ou grupo de associados não
podem alegar desconhecimento
sobre medidas ou ações que a Di-
retoria vem tomando na defesa
dos interesses de seus associa-
dos. Para finalizar, reafirmo que os
interesses dos associados estão
em boas mãos e que estão sendo
bem cuidados.

Sebastião Bergamini Junior
Presidente da APA/FAPES/BNDES

Ampliando Horizontes será dia 8 de dezembro 
A Diretoria de Apoio Assisten-

cial da APA promoverá, dia 8 de
dezembro (quinta-feira), o último
Ampliando Horizontes do ano. A
psicóloga Jorgete Botelho aborda-
rá o tema ‘O Fluxo do Amor’.  Ela
explica como o assunto será enfo-
cado: “Você tem oferecido a si mes-

mo suficiente Amor e Cuidado?
Qual a sua forma de expressar
Amor por você, pelo outro e pela
Vida? Temos 4 palavras gregas que
traduzem o Amor: Eros, Storge,
Philia e Ágape. Cada uma delas tem
a sua importância e expressão em
nossas relações e escolhas. Con-

vidamos você para estar conosco
nesse encontro para refletir e rea-
vivar o fluxo do Amor.” O Ampli-
ando Horizontes será virtual, pela
plataforma Zoom, das 15h às
16h30. O link para acesso à plata-
forma será disponibilizado dias
antes do encontro. Participe!
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opinião

Uma reflexão sobre o Dia de Finados

O dia de finados sempre nos re-
corda todos os nossos familiares e
amigos já falecidos, o que traz mo-
mentos de tristeza em nossos pen-
samentos, pelas queridas pessoas
que já nos deixaram e sua ausência
faz muita falta a todos nós...

Tenho sempre presente o poema de
Santo Agostinho que ajuda a nossa re-
flexão:

A  MORTE  NÃO  É  NADA

“A morte não é nada. Eu somente pas-
sei para o outro lado do Caminho. Eu
sou eu, vocês são vocês. O que eu era
para vocês, eu continuarei sendo.

Me deem o nome que vocês sempre
me deram. Falem comigo como vocês
sempre fizeram.

Hugo Francisco Santos*

Missa da Saudade
Como acontece todos os anos, a Dire-

toria de Apoio Assistencial organizou uma
cerimônia religiosa para homenagear os
colegas do Sistema BNDES e da FAPES
já falecidos.

A missa da Saudade ocorreu no último
dia 8 de novembro, às 12 horas, na Igreja
do Convento de Santo Antônio, no Lar-
go da Carioca e contou com a presença
de alguns benedenses e familiares. Mui-
tos optaram por participar da celebração
virtualmente, pelo youtube e facebook. A
cerimônia foi abrilhantada com a partici-
pação do coro Oficina de Canto APA/
BNDES, sob a regência do maestro An-
dré Miranda.

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

Vocês continuam vivendo no mundo
das criaturas... Eu estou vivendo no
mundo do Criador. Não utilizem um tom
solene ou triste... Continuem a rir da-
quilo que nos fazia rir juntos.

Rezem, sorriam, pensem em mim. Re-
zem por mim. Que meu nome seja pro-
nunciado como sempre foi, sem ênfa-
se de nenhum tipo. Sem nenhum traço
de sombra ou tristeza.

A vida significa tudo o que ela sem-
pre significou, o fio não foi cortado.
Por que eu estaria fora de seus pensa-
mentos, agora que estou apenas fora
de suas vistas?

Eu não estou longe, apenas estou do
outro lado do Caminho...Você que aí fi-
cou, siga em frente, a vida continua,
linda e bela como sempre foi.”

A APA sempre faz uma homenagem
espiritual para os falecidos com uma
Missa no Convento de Santo Anto-
nio, o que proporciona um belo mo-
mento de oração.

Rezar é sempre importante porque nos
une a Deus e nos aproxima das pessoas
que já estão no Reino de Deus e na Sua
Glória, às quais, com certeza recebem
esta nossa bela homenagem e, nas Gra-
ças de Deus, sentem a oração feita por
cada um de nós...

aconteceu

Arquivo

Associados e
familiares puderam

participar da Missa da
Saudade

presencialmente, no
Convento de Santo

Antônio, ou em casa,
de forma virtual

Faça o seu

Check-up
anual.

Sua saúde
agradece.
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Memórias de um político
Jober Rocha*

crônica

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

Lembro-me muito bem daquele dia. Jamais
conseguiria esquecê-lo. Eu tinha oito anos
na ocasião e morava numa vila de casas em
um subúrbio carioca. Minha casa era a de
número dez e ficava no meio da vila.

Nós, as crianças da vila, costumávamos
brincar na rua em frente às nossas casas e
também nos terrenos baldios das redondezas
ou na rua que passava em frente à vila, esta
com um tráfego razoável para a época; isto é,
um carro a cada quinze ou vinte minutos.

Não havia perigos maiores do que espetar
os pés descalços em pregos ou cacos de
vidros, levar quedas dos velocípedes, pati-
netes e bicicletas.

A vila era repleta de crianças. Algumas
da minha idade, outras maiores e muitos
adultos. Tinha o seu Siqueira e suas três
filhas, o seu Léo com duas meninas e um
menino, além de outras crianças maiores.
Ao lado da minha casa morava um casal
sem filhos. A mulher era nova, bonita, ele-
gante e sempre se vestia com roupas ca-
ras e que lhe caiam bem.

Passarei a chama-la de Madame X, até por
que já não me recordo do seu nome. O mari-
do dela trabalhava em algum lugar, onde o
expediente iniciava cedo e acabava tarde. Ela,
portanto, passava a maior parte do tempo
sozinha, em sua casa.

Em uma bela tarde de verão, eu me encon-
trava na calçada da rua que passava em fren-

te à vila, brincando com outros amigos, quan-
do um automóvel preto parou perto de mim.
Dele desceu um homem bem apessoado,
vestido com um belo terno claro e um cha-
péu na cabeça.

O homem me chamou e perguntou se eu
conhecia a Madame X. Ante minha afirmati-
va, estendeu-me a mão e me entregou uma
moeda de 25 centavos, dizendo:

–  Isto é para você ir correndo à casa dela
e dizer-lhe que o Roberto está no automóvel
esperando.

Embora com apenas oito anos, eu, como
sempre fui ‘galinha’, percebi logo que ha-
via algo de estranho no ar: um homem des-
conhecido, sem querer ser notado na vila,
pagar a uma criança para chamar uma bela
mulher que com ele iria sair de automóvel
na ausência do marido. Mesmo nos meus
oito anos, já percebia que havia alguma
coisa de estranho nisto tudo.

De qualquer forma, ao mesmo tempo, me
veio à mente a enorme quantidade de balas
com figurinhas que poderia adquirir com
aqueles 25 centavos. Talvez, até, completar o
álbum que a duras penas vinha preenchendo.

Sem pensar duas vezes sai em desabalada
carreira para o interior da vila, em direção à
casa de Madame X. Quase atingindo a casa,
pelo excesso de velocidade em que eu vinha,
escorreguei e fui ao chão. Ralei o joelho e a
palma das mãos no pavimento do solo. Toda-

via, a moeda continuava no fundo do bolso
da curta calça que vestia na ocasião.

Toquei a campainha. Madame X veio aten-
der a porta. Dei o recado e pude sentir no ar
um agradável cheiro de perfume. Ela já esta-
va pronta, mas, talvez por charme, mandou
que eu retornasse e dissesse que estava se
aprontando e logo sairia.

Voltei correndo na mesma velocidade da
ida. Quase chegando a calçada onde estava
parado o homem, novamente fui ao chão.
Desta vez, porém, a moedinha saiu do meu
bolso e foi rolando em direção a uma boca
de lobo que recolhia as águas da chuva,
caindo lá dentro.

A tal boca de lobo era de ferro e estava
firmemente presa. O homem vendo minhas
tentativas frustradas de levantá-la veio me
ajudar. Também não conseguiu. Dei-lhe o
recado de que Madame X já estava vindo e
tentei, mais algumas vezes, pegar de volta a
moeda. Não consegui. Aquela tampa pesa-
da de ferro não se movia.

Finalmente chegou Madame X, toda ele-
gante e perfumada. O homem sorriu e deu-
lhe um beijo na boca, por ela correspondido.
Entraram no automóvel e partiram, não sei
para onde.

A partir daquele dia, toda vez que eu pas-
sava pelo bueiro, olhava para dentro e con-
templava a moedinha, ainda quieta no mes-
mo lugar. Fiquei imaginando que aquilo fora

obra do Criador de Todas as Coisas: vendo
uma criança se corromper por vinte e cinco
centavos, para participar de uma traição
conjugal, resolvera fazer com que eu não
pudesse aproveitar o fruto do meu ato de
corrupção.

Os anos se passaram, me formei e como
era muito popular no bairro entrei para a
política. Fui eleito vereador e, mais tarde,
deputado. Hoje sou uma autoridade na ca-
pital federal, ocupando um cargo proemi-
nente, com autoridade para mandar e des-
mandar (Jus utendi et abutendi, como di-
ziam ao romanos).

Fiquei multimilionário, pois, aprenden-
do aquela lição que tive quando criança,
eu jamais deixei qualquer valor, ganho de
forma fraudulenta, escapar de minhas
mãos, aplicando-o sempre fora do país em
algum paraíso fiscal.

Hoje, na velhice, tendo conhecido e pro-
vado de tudo, meus únicos prazeres são os
vinhos caros de boas safras, as viagens aos
bancos internacionais nas Ilhas Cayman para
conferir meus saldos e extratos e as rachadi-
nhas, tanto dentro as do meu gabinete quanto
aquelas fora dele...

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

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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Dia Mundial do Diabetes:
condição afeta 537 milhões de pessoas no mundo

Exame de glicemia realizado para medir nível de glicose no sangue, utilizado mais comumente em pacientes com diabetes

Reprodução/freepikO Dia Mundial da Diabetes é comemora-
do desde 1991, em 14 de novembro, data de
aniversário de Sir Frederick Banting, co-des-
cobridor da insulina, juntamente com Char-
les Best. O tema adotado para as campa-
nhas dos anos de 2021 a 2023 é “Acesso
aos Cuidados da Diabetes”.

O Dia Mundial do Diabetes é uma for-
ma de lembrete de que a doença afeta 537
milhões de pessoas no mundo, conforme
dados da Federação Internacional de Di-
abetes divulgados no ano passado. No
Brasil, estimativas da Sociedade Brasilei-
ra de Diabetes (SBD) somam 16,8 milhões
de pessoas acometidas pela condição no
mesmo período.

De acordo com o Atlas da Diabetes, da
Federação Internacional de Diabetes, so-
mente em 2021,  6,7 milhões de pessoas mor-
reram no mundo em decorrência da doença.
Já no Brasil, foram contabilizadas mais de
214 mil mortes, de pessoas com idades en-
tre 20 e 79 anos. A patologia também foi res-
ponsável por 2,8% das mortes de pessoas
com menos de 60 anos no País.

Diabetes é uma doença crônica na qual o
corpo não produz insulina ou não conse-
gue empregar adequadamente a insulina –
hormônio produzido pelo pâncreas respon-
sável pela manutenção do metabolismo da
glicose. Sua falta provoca déficit na meta-
bolização da glicose e, consequentemente,
diabetes. Caracteriza-se por altas taxas de
açúcar no sangue (hiperglicemia) de forma
permanente. “É uma doença de causas mul-
tifatoriais, mas que acarreta um denomina-
dor comum, que é o aumento da quantidade
de açúcar no sangue. Daí provém o nome
completo da doença, que é diabetes melli-
tus. De forma geral, existe uma definição
básica que subclassifica o diabetes mellitus
em tipo 1 e tipo 2", esclarece o médico  Tia-
go Sampaio.

Diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2

– Tipo 1: causado pela destruição das célu-
las produtoras de insulina, em decorrência

de defeito do sistema imunológico em que
os anticorpos atacam as células que produ-
zem a insulina. Ocorre em cerca de 5 a 10%
dos diabéticos.

– Tipo 2: resulta da resistência à insulina e
de deficiência na sua secreção. Ocorre em
cerca de 90% dos diabéticos.

– Diabetes Gestacional: é a diminuição da
tolerância à glicose, diagnosticada pela pri-
meira vez na gestação, podendo ou não per-
sistir após o parto. Sua causa exata ainda
não é conhecida.

– Outros tipos: são decorrentes de defeitos
genéticos associados com outras doenças
ou com o uso de medicamentos. Podem ser:
defeitos genéticos da função da célula beta;
defeitos genéticos na ação da insulina; do-
enças do pâncreas (pancreatite, neoplasia,
hemocromatose, fibrose cística etc.); indu-
zidos por drogas ou produtos químicos
(diuréticos, corticoides, betabloqueadores,
contraceptivos etc.).

Principais sintomas do diabetes tipo 1:

– vontade de urinar diversas vezes;
– fome frequente;
– sede constante;
– perda de peso;
– fraqueza;
– fadiga;
– nervosismo;
– mudanças de humor;
– náusea;
– vômito.

Principais sintomas do diabetes tipo 2:

– infecções frequentes;
– alteração visual (visão embaçada);
– dificuldade na cicatrização de feridas;
– formigamento nos pés;
– furúnculos.

Complicações:

O tratamento correto do diabetes signifi-
ca manter uma vida saudável, evitando di-

versas complicações que surgem em con-
sequência do mau controle da glicemia. Al-
tas taxas de açúcar no sangue, por tempo
prolongado, podem causar sérios danos à
saúde: cegueira, insuficiência renal, ataque
cardíaco, acidente vascular cerebral e am-
putação de membros inferiores.

Tratamento e prevenção:

Uma dieta saudável, atividade física e
evitar o uso de tabaco podem prevenir
ou retardar o diabetes tipo 2. Além disso,
a doença pode ser tratada e suas conse-
quências evitadas ou retardadas com
medicamentos, exames regulares e trata-
mento de complicações.

saúde

Fontes:
Associação Nacional de Atenção ao Diabetes
International Diabetes Federation
Organização das Nações Unidas (ONU)
Sociedade Brasileira de Diabetes
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Sebastião Bergamini Junior*

72. Equacionamento de déficit e a
      excepcionalização normativa

Este artigo trata da excepcionalização no
equacionamento dos déficits das entida-
des fechadas de previdência complemen-
tar- EFPCs relativos ao exercício de 2021,
resultando na postergação da implanta-
ção de planos de equacionamento de dé-
ficit- PED, obedecidas as condições pre-
vistas na Resolução CNPC nº 55/2022,
emitida pelo Conselho Nacional de Previ-
dência Complementar em 29/06/2022.

Este tema não deve alarmar em demasia
os beneficiários do Plano Básico de Be-
nefícios- PBB, administrado pela FAPES,
pois o Plano fechou o exercício de 2021
com déficit abaixo do limite legal a partir
do qual seria necessário implantar um novo
plano de equacionamento de déficit- PED.
O objetivo desse artigo é analisar as moti-
vações do regulador para tanto e avaliar a
aplicação desses fundamentos no caso
de, eventualmente, ser necessário excep-
cionalizar, também, o tratamento a ser dis-
pensado para os resultados de 2022.

1. Desempenho das EFPC no exercício
    de 2021

A emissão da Resolução nº 55 foi funda-
mentada na premissa básica de que o déficit
do setor observado em 2021 tivera um cará-
ter conjuntural, pois a taxa básica de juros
básica, expressa pela SELIC, havia subido
de 2% para 9,25%, trazendo impactos nega-
tivos sobre os preços dos ativos financei-
ros. Tais impactos impediram que muitas
EFPCs superassem as metas em diferentes

classes de alocação e não performassem as
suas metas atuariais. O regulador conside-
rou que as condições econômicas vigen-
tes em 2021 foram atípicas e que os défi-
cits que emergiram tinham caráter conjun-
tural, emitindo a referida Resolução pre-
vendo a possibilidade de adiar parcialmen-
te o valor do equacionamento, restringin-
do a aplicação da medida a uma única clas-
se de ativos: os títulos públicos federais
marcados a mercado. Essa norma não con-
templou as demais classes de ativos em-
bora elas também tenham sofrido os im-
pactos negativos originadas pelas referi-
das condições econômicas adversas.

2. Regras da Resolução nº 55

Em três artigos a Resolução estabelece as
regras para diferimento parcial dos PED. No
caput do Art.1º preconiza que a EFPC pode
“em caráter excepcional, elaborar e aprovar
até 31/12/2023, o PED relativo ao déficit acu-
mulado de 2021, incorporando o resultado
do exercício de 2022”. A abrangência da me-
dida está disciplinada no Inciso I do § 1º,
que reza “a faculdade prevista está restrita
ao valor do resultado atuarial negativo do
plano de benefícios, verificado no exercício
de 2021, resultante das variações ocorridas
na taxa de juros dos títulos públicos”.

A utilização da exceção admitida pela Re-
solução nº 55 depende da avaliação de dois
fatores principais: (a) referentes à metodolo-
gia de cálculo (quais serão os títulos a serem
considerados e como efetuar os cálculos para

estabelecer o valor que deverá ser objeto da
excepcionalização, considerando que este
valor será diferido e agregado aos resulta-
dos do exercício seguinte, para definir o
novo déficit acumulado que será objeto de
avaliação para verificar a necessidade de um
novo PED); e (b) relativos ao exercício da
opção de diferir (quais as vantagens em di-
ferir ou não a parcela dos resultados advin-
dos dos resultados negativos da marcação
a mercado na carteira de títulos públicos fe-
derais). A previsão normativa para a excep-
cionalização contempla o equacionamento
parcial dos resultados de 2021 até o final de
2022, adicionando o resultado do diferimen-
to permitido aos resultados de 2022 para
equacionar até o final de 2023.

A decisão sobre a opção de diferimento
envolve fatores que refletem a diversidade
de situações em função do impacto hetero-
gêneo das condições econômicas vigentes
em 2021. Para algumas EFPCs o exercício de
2021 seria o do primeiro déficit a ser equaci-
onado, geralmente em valores de baixa ma-
terialidade. Por outro lado, esta decisão é
estratégica para aquelas entidades que já
foram impactadas de forma significativa por
conta de desequilíbrios anteriores.

3. Perspectivas para o desempenho
    das EFPC em 2022

A Resolução nº 55 partiu da premissa do
caráter conjuntural do déficit das EFPCs em
2021, no entanto novos fatores de incerteza
emergiram no corrente exercício, sendo os

mais relevantes a guerra da Ucrânia, o au-
mento generalizado da inflação mundial, a
retirada dos incentivos monetários dados
pelos governos em razão da pandemia, a
adoção de política de elevação dos juros
básicos nos países desenvolvidos e a insta-
bilidade política no Brasil.

Esses fatores moldaram um novo contex-
to que reflete negativamente na oscilação
das carteiras de ativos das EFPCs, em espe-
cial a carteira de investimentos no exterior.
Nesse momento suas perspectivas para su-
perar as metas atuariais até o final de 2022
não são muito positivas.

4. Situação atual do PBB

Nos últimos anos os beneficiários do Pla-
no vêm sofrendo os efeitos de sucessivos
eventos negativos: as contribuições extra-
ordinárias de 3,589% devido ao PED de 2015;
as contribuições extraordinárias de 0,567%
devido ao PED de 2017; e o aumento de 32%
das contribuições normais em 2020. Estes
eventos elevaram o encargo total dos assis-
tidos do patamar de 5,0% sobre o seu Salá-
rio de Participação no início de 2017 para
10,8% neste ano.

Em paralelo, surgiram outros fatores ne-
gativos para os beneficiários do Plano: as
alterações promovidas em 2018 no Regu-
lamento do PBB, com redução de alguns
dos benefícios; e a performance medíocre
no triênio 2020/2022 observada nos in-
vestimentos que constituem os recursos
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garantidores do Plano. Essas considerações aumentam as preocupações com relação ao
equilíbrio do Plano. O quadro abaixo resume a situação atual da FAPES, cotejando os dados
relativos ao fechamento em 31/12/2021 e os referentes à posição em 30/09/2022, constantes
do último Relatório de Raio X do Desempenho dos Investimentos do PBB.

As informações acima indicam que o úl-
timo trimestre deste ano deverá ser crítico
com relação à possível emergência de dé-
ficit que tenha que ser mandatoriamente
equacionado. O limite normativo para se
implementar um PED é dado pela formula
{(Duration – 4) x 100)} x PM. Com base
na duration estimada de 17 anos esse li-
mite seria de aproximadamente R$ 2,2 bi-
lhões, muito próximo ao atual equilíbrio
técnico ajustado de R$ 1,8 bilhões.

Registra-se que (i) os dados relativos
às Provisões Matemáticas ainda são pro-
visórios, devendo sofrer aumento por con-
ta da reavaliação atuarial anual; (ii) não
estão considerados os efeitos da eleva-
ção do SRB da média de 12 para 36 mes-
ses, impactando na redução do passivo
atuarial em cerca de R$ 220 milhões em
valores de 31/12/2021; e (iii) não está re-
gistrado o recebível decorrente do acor-
do sobre as Obrigações do Fundo Nacio-
nal de Desestatização- OFND, com valor
de face de R$ 330 milhões em valores de

31/12/2021, impactando em aumento dos
ativos garantidores.

Em resumo, neste ano se afigura provável
a emergência generalizada de déficits nas
EFPCs, em razão dos novos fatores de incer-
teza que emergiram no período. Nesse caso,
é possível, também, que haja demanda das
EFPCs por uma postura mais flexível por par-
te do regulador, com base em argumentos
semelhantes aos que ampararam a emissão
da Resolução nº 55. Vamos aguardar para
ver, neste final de ano, o que a caixinha de
surpresas do destino nos reserva com rela-
ção à sustentabilidade do PBB.

*Aposentado do BNDES, certificado pela AN-
BIMA e pelo ICSS. As opiniões emitidas pelo
autor são de sua responsabilidade e não repre-
sentam a posição oficial da APA (Associação
dos Empregados e Empregados-Aposentados
dos Patrocinadores e/ou dos Participantes da
FAPES/BNDES).

Solicite o roteiro com a programação completa.

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

Confira os próximos passeios da
Blue Wave Turismo

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.

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

classificados
Autos

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.

lcaraí – Vendo apto 4 quartos, 308,0 m2 área
real total, quadra da praia, no melhor ponto
do bairro, no quadrilátero, 9º andar de fren-
te, salão, varanda, copa-cozinha, despensa,
2 suítes, deps. completas, prédio de alto pa-
drão, 3 vagas. R$2.200.000,00. Timotheo –
(21)981035725.

lcaraí – Vendo apto. 3 quartos, 165,89 m2,
quadra da praia, no melhor ponto do bairro,
no quadrilátero, 6º andar de frente, salão, 3
quartos sendo uma suíte, sala íntima de jan-
tar, cozinha, deps. completas, 1 vaga.
R$865.000,00. Timotheo –  (21)981035725.

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).

Compass S – Vendo Compass S 2021, die-
sel, 4x4, 8 mil km. Garantia de fábrica. Equi-
pado pacote high-tech de condução semi-
autônoma, teto solar panorâmico, película
antivandalismo, Insulfilm rayban. Novíssi-
mo! Sem detalhes! Preço: abaixo da FIPE.
Falar com Paulo  – (21) 99638-0997

HB20X –  Vendo HB20X Diamond, 1.6 Flex,
2021, 20.000Km, R$ 90 mil. Lucia (aposen-
tada) – (21) 98301-1907.

Imóveis 

COM VOCÊ EM

TODOS OS

MOMENTOS.

APA
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DESTINATÁRIO:

Novembro Azul:

especial

mês mundial de combate ao câncer de próstata
O câncer de próstata, tipo mais comum

entre os homens, é a causa de morte de
28,6% da população masculina que de-
senvolve neoplasias malignas. No Bra-
sil, um homem morre a cada 38 minutos
devido ao câncer de próstata, segundo
os dados mais recentes do Instituto Na-
cional do Câncer (Inca).

Sintomas:

Na fase inicial, o câncer de próstata não
apresenta sintomas e quando alguns sinais
começam a aparecer, cerca de 95% dos tu-
mores já estão em fase avançada, dificul-
tando a cura. Na fase avançada, os sinto-
mas são:
• dor óssea;
• dores ao urinar;
• vontade de urinar com frequência;
• presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

Fatores de risco:

• histórico familiar de câncer de próstata:
pai, irmão e tio;
• raça: homens negros sofrem maior incidên-
cia deste tipo de câncer;
• obesidade.

Prevenção e tratamento:

A única forma de garantir a cura do cân-
cer de próstata é o diagnóstico precoce.
Mesmo na ausência de sintomas, homens a
partir dos 45 anos com fatores de risco, ou
50 anos sem estes fatores, devem ir ao uro-
logista para conversar sobre o exame de to-
que retal, que permite ao médico avaliar al-
terações da glândula, como endurecimento
e presença de nódulos suspeitos, e sobre o
exame de sangue PSA (antígeno prostáti-
co específico). Cerca de 20% dos pacien-
tes com câncer de próstata são diagnos-
ticados somente pela alteração no toque
retal. Outros exames poderão ser solici-
tados se houver suspeita de câncer de
próstata, como as biópsias, que retiram
fragmentos da próstata para análise,
guiadas pelo ultrassom transretal.

A indicação da melhor forma de tratamento
vai depender de vários aspectos, como esta-
do de saúde atual, estadiamento da doença e
expectativa de vida. Em casos de tumores de
baixa agressividade há a opção da vigilância
ativa, na qual periodicamente se faz um moni-
toramento da evolução da doença intervindo
se houver progressão da mesma.

Fontes:
Agência Brasil
Sociedade Brasileira de Urologia

Em 2011, o Instituto Lado a Lado pela Vida
iniciou a campanha ‘Novembro Azul’ com o
objetivo de alertar para a importância do di-
agnóstico precoce do câncer de próstata, o
mais frequente entre os homens brasileiros
depois do câncer de pele.

Aproveitando as celebrações em torno do
tema, o Ministério da Saúde e o Instituto
Nacional de Câncer (INCA) começaram a
divulgar ações importantes e a data trans-
formou-se no maior movimento em prol da
saúde masculina.

O movimento quer conscientizar, ainda
mais, a população masculina sobre a neces-
sidade de cuidar do seu corpo e também da
mente. Praticar exercícios, ter uma alimenta-
ção equilibrada, parar de fumar, praticar sexo
seguro, cuidar da saúde mental e, também,
fazer o exame da próstata, periodicamente.

Entre os cuidados básicos que todo ho-
mem precisa ter com a saúde, há testes e
exames que precisam ser realizados com
frequência:
– Verificação da pressão arterial;
– Hemograma completo;
– Dosagem da glicemia;

– Dosagem do colesterol;
– Testes de urina;
– Atualização da carteira vacinal;
– Verificação do perímetro abdominal e do
Índice de Massa Corpórea (IMC).

Fazer um check-up é a melhor forma de
prevenir doenças e evitar que sejam trata-
das apenas em estágios mais avançados.
Em todas as faixas etárias o urologista deve
ser consultado.

Diversos fatores podem causar um dese-
quilíbrio emocional, como responsabilidades
familiares, frustrações financeiras e proble-
mas no trabalho. É preciso entender que a
saúde mental é tão importante quanto a
saúde física, e que o tratamento é necessá-
rio. Outro ponto importante é a alimenta-
ção: dieta rica em frutas, verduras, legumes,
grãos, cereais integrais; menos gordura,
principalmente as de origem animal, aju-
da a diminuir o risco de câncer, e de ou-
tras doenças crônicas não-transmissíveis.

Divulgação


