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UM PAÍS PARA PROFISSIONAISUM PAÍS PARA PROFISSIONAIS

Já ouviu isto? “Entender o Brasil não é coisa para 

amadores”. Mas também já se disse que, “no Brasil nada é 

tão bom ou ruim quanto pode parecer inicialmente”.

É com relativa frequência que ocorrem fatos que parecem 

confirmar estas afirmações e que coloca o cidadão comum, 

na mais profunda crise; e fatos que levam a grande euforia 

para, em seguida, devolver à condição do mais absoluto 

realismo, de se viver entre os extremos.

O brasileiro chegou a acreditar num País passado a limpo, 

apurando-se os atos de corrupção, os atores e valores 

envolvidos, a obrigatoriedade de se restituir os ganhos 

indevidos e a punição exemplar dos responsáveis para, 

num momento seguinte, acordar e descobrir que não era 

bem assim, etc, etc... bom, a triste conclusão a que muitos 

chegam é de que o Brasil não é um País sério. 

Criou-se grande expectativa na população quanto à 

aprovação de reformas estruturais e necessárias à 

modernização do País, que possibilitasse crescimento 

econômico sustentável e a geração de emprego e renda, 

promovendo dignidade e que retirasse as famílias da 

condição de pobreza extrema. Aí, além de muitos fazerem 

“corpo mole” à aprovação das reformas, vem um vírus, sem 

qualquer convite (sem trocadilho), e se instala uma 

pandemia entre nós (e no mundo inteiro), fazendo com 

que, aquela expectativa de crescimento que tirasse as 

famílias da necessidade de se viver de uma pequena 

mesada desaparecesse; ao contrário, ocorre o aumento da 

dependência da ajuda governamental, mesmo que em 

caráter emergencial. 

Caso sirva de consolo, em 2020, em plena atividade 

pandêmica, o PIB teve crescimento negativo de 4,1%. 

Como assim, comemorando queda na atividade 

econômica? Estranho realmente; considerando, porém, 

que as previsões eram de queda entre 9% e 11% e que a 

China, com crescimento de 2,3%, foi o único país de 

destaque com crescimento econômico positivo no ano; a 

poderosa economia americana teve queda de 3,5% e o 

nosso resultado foi ruim sim, mas mesmo assim, tivemos 

resultado melhor do que muita “gente boa”, como Japão, 

Alemanha, Eslováquia, Canadá, França, Reino Unido e 

Espanha. Óbvio, que o nosso resultado não é o que 

esperávamos ou o que gostaríamos, mas, como se diz: “dos 

males, o menor”.

O resultado do PIB, muito se deve ao agronegócio, único 

seguimento de nossa economia a crescer, seguimento que 

nos dá motivo de grande esperança, pelo crescente ganho 

em produtividade, contando com uma gestão moderna e 

profissional do campo, com a utilização, cada vez maior, de 

alta tecnologia. Isto é bom? É ótimo! Mas isto causa grande 

desconforto aos que não conseguem caminhar no nosso 

ritmo e se sentem ameaçados pelo nosso desempenho. A 

lista de opositores é grande. Triste mesmo, é que a 

oposição começa dentro do próprio País, com inúmeras 

críticas à atividade do campo, e que se repete “além 

fronteira”, com críticas e ameaças de boicote aos nossos 

produtos e coisas assim. O bom de tudo isto, é que o 

mundo não vai deixar de se alimentar por causa das críticas 

e anseia por maior oferta de alimentos. 

Definitivamente, o Brasil não é para amadores!
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nesta mesma região, semelhante ao sistema “just in 

time”, utilizado nas grandes empresas, em que se 

abre mão de formar estoque de insumos, se 

utilizando do estoque no fabricante. Com isto, vimos 

situação de falta de produtos básicos, necessários no 

combate à pandemia, como as máscaras, luvas, 

aventais, respiradores, expondo os pacientes e os 

profissionais da linha de frente. O ponto máximo foi 

ouvir de autoridade a “pérola” de que não se 

adquirissem as máscaras, as quais deveriam ser 

deixadas para uso dos profissionais da saúde. 

Orientação desnecessária, pois o produto simples-

mente sumiu do mercado, até pela impossibilidade 

de importação, pois era necessário no país de 

origem.

A falta das máscaras foi resolvida na base do 

improviso, com a utilização dos mais variados 

materiais, confeccionadas em produção caseira e 

que se mantem até hoje. Quanto a outros 

materiais, tipo os respiradores, a solução foi mais 

complexa e de resultado comprometedor. É que a 

ambição falou mais alto do que a solidariedade 

para com as pessoas que necessitavam do 

material. Utilizando-se de operações, muitas 

vezes com métodos inconfessáveis, fez-se 

adaptações e aquisições oportunistas em 

benefício de pessoas inescrupulosas e sem 

pudor de se beneficiar com a desgraça dos 

outros. 

A dificuldade do momento é de se conseguir 

vacinas em número suficiente ou os insumos 

básicos para a sua produção. Muito se fala a 

respeito, inclusive com a utilização de teorias 

fantasiosas e coisas do gênero. Tudo isto tem 

que ser analisado sob a ótica do mercado, 

onde a oferta é menor do que a procura; 

Simples assim! 

A lição que fica de tudo isto é a necessidade 

de não se permitir ficar na dependência 

exclusiva de um único mercado produtor, 

por mais vantajoso que seja.

A pandemia, que assola o mundo, com a qual convivemos já há 

longo tempo e que não dá sinais de arrefecimento, levou os 

cientistas a concentrarem esforços no desenvolvimento de 

vacinas, obtendo resultados num prazo de 10 meses para 

serem anunciadas as primeiras propostas, o que pode ser 

considerado um prazo recorde, já que não é incomum se 

demorar anos para se obter os primeiros resultados. O 

resultado em tempo tão curto foi apresentado por vários 

laboratórios. Alguns com metas de imunização mais 

ambiciosas, outros propondo metas mais modestas, mas, de 

qualquer forma, um cenário otimista em tão pouco tempo. O 

histórico da imunização através de vacinas, em outras épocas, 

graças ao trabalho dos cientistas, livrou o mundo de 

catástrofes até piores do que a que estamos vivendo.

Na visão de quem aguarda ansiosamente por ver o mundo 

voltar a sua “normalidade”, as pessoas se sentirem liberadas 

para voltar ao trabalho, às escolas, ter permissão para viajar, se 

deslocar sem qualquer restrição, sem falar das relações 

afetivas, o contato, o abraço gostoso e bem apertado, tudo 

isto, tão necessário e que só percebemos a sua importância no 

momento em que fomos privados de algo que, em outras 

condições, nos parecia tão corriqueiro. Mas, dois aspectos nos 

intrigam e merecem uma reflexão:

O primeiro, o atendimento da expectativa de um medica-

mento que bloqueasse a ação do vírus antes do estrago a ser 

provocado no organismo e, se perdido o momento do 

bloqueio inicial, um medicamento que amenizasse o 

sofrimento do paciente e as terríveis sequelas. Acho que a 

população se frustrou com o trabalho concentrado, mesmo 

sendo eficiente, no tratamento preventivo com a descoberta 

das vacinas, depositaram todas as fichas nos imunizantes, não 

sendo oferecidas opções de tratamento curativo e eficiente 

dos infectados.

O segundo, não se prende ao aspecto científico, mas 

administrativo e comercial. É que o mundo empresarial, de um 

modo geral, na busca de redução de custos de produção, 

possibilitou que fossem concentradas as atividades 

produtivas, basicamente, em uma única região do planeta, 

tendo como consequência, a necessidade de se abastecer com 

produtos básicos, relacionados aos cuidados com o vírus, 
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A APCBS fez convênio com o Sindicato dos Engenheiros de 

Volta Redonda – SENGE, para utilizar a sua estrutura jurídica 

para mover esta Ação, possibilitando a redução dos custos 

para o Associado. Quem atender as condições citadas e tiver 

interesse no pedido de revisão, poderá manter contato 

diretamente com o SENGE, pelos telefones: 3342-4320, 

3343-1606 e 98823-8891 ou ainda pelo e-mail: senge-

vr@senge-vr.org.br 

Já fizemos circular esta informação por e-mail e por 

WhatsApp. O Associado que não a recebeu, provavelmente, 

não esteja com o telefone celular e e-mail atualizados junto 

à APCBS. É importante que atualize, pois estas são 

ferramentas ideais para uma comunicação rápida e de 

interesse dos nossos Associados.

Fazendo uma releitura do Caput do art. 3º em seu parágrafo 

2º da lei 9876/99, concluiu-se pela possibilidade de se pedir 

revisão dos Benefícios recebidos junto ao INSS, incluindo 

no cálculo, contribuições efetuadas anteriormente a julho 

de 1994.

O pedido de revisão é opcional e só há possibilidade de 

solicitá-la, os aposentados que atendam as duas condições 

abaixo:

1º) Que tenha se aposentado a menos de 10 (dez) anos;

2º) Que tenha efetuado contribuição, para a Previdência 

Social, antes de julho de 1994.

REVISÃO DA VIDA TODA

Mais uma vez, a exemplo do que fizemos nos semestres 

anteriores, estamos cancelando também o Almoço de 

Confraternização, neste período, tradicionalmente 

realizado a cada seis meses. O cancelamento do evento 

visa atender as recomendações das autoridades e 

também ao bom senso, de se manter o Distanciamento 

Social, a fim de se evitar a propagação do Covid-19, 

motivo de tanta preocupação, preservando a nossa 

saúde e dos nossos associados.

Esperamos que, com o acesso às vacinas imunizantes, 

possa reduzir a incidência de casos de infecção, de 

forma que nos permita voltar a realizar estes eventos, 

encontros que tão bem faz para as nossas relações com 

os nossos amigos. 

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO
CANCELAMENTO

Temos recebido na APCBS, pessoas que perderam 

entes queridos, vítimas do Covid-19 ou por outras 

enfermidades, em que manifesta inúmeras dificuldades 

quanto às providências a serem tomadas, na condição 

de Pensionista ou dependente do Participante que nos 

deixou. As dificuldades, de um modo geral, são 

motivadas pelo desconhecimento das informações 

básicas do parceiro, tais como, a condição de 

participante da CBS, a existência de Seguro de Vida, a 

inscrição dos beneficiários no INSS e na CBS, o banco 

com que movimenta os seus recursos, a ausência de um 

segundo titular no banco, que possa a vir movimentar 

os recursos, caso necessário e coisas do gênero.

Reconhecemos ser um assunto difícil de ser abordado, 

mas necessário que seja feito, pois somos falíveis e não 

sabemos o dia e nem a hora em que vamos ser 

chamados pelo Criador, independente da idade, 

condições de saúde e do momento de incertezas em 

que vivemos. Nossa sugestão é que não adie estas 

providências e nos colocamos à disposição para auxiliá-

los no que for possível.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Pedimos aos nossos Associados que, ao fazerem transferência ou depositarem em conta bancária a sua colaboração 

mensal, para cobertura das despesas da APCBS, que nos comuniquem a operação, através do nosso WhatSapp 

(993054915), para o e-mail ( ) ou ainda nos informar pelo telefone 3348-3797. Isto irá nos facilitar a apcbs20@gmail.com

identificação da operação no extrato bancário, o registro na ficha do associado e o registro contábil. 

CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA DA APCBS
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Balanço 2020 da CBS – Informações de Interesse dos Participantes

A APCBS fez uma análise sobre o balanço e relatórios divulgados pela CBS, dos Planos de Benefícios administrados por ela, 
e retrata nos quadros e comentários abaixo os dados que julga de maior interesse dos Participantes.

1 – Número de Par�cipantes e total por Plano de Bene�cio 

PLANOS DE BENEFÍCIOS

PLANOS DE BENEFÍCIOS


