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A Diretoria Executiva esteve 
em Guarulhos, Salvador, Belém e 
Manaus para apresentar os resul-
tados da gestão. O Diretor-Su-
perintendente, Carlos Frederico 
Aires Duque, abordou o Sistema 
de Previdência Complementar, 
o modelo de gestão implantado, 
as atividades desenvolvidas e os 
resultados obtidos. Os diretores 
Paulo Roberto da Silva, de Bene-
fícios, e Maria Lucia Araujo Roc-
co, de Administração e Finanças, 
falaram das responsabilidades das 

áreas que administram. Página 3

Clube de Vantagens: 
participantes 

ganham novo cartão

Os participantes do Plano CV estão rece-
bendo, encartado nesta edição, um formulário 
carta-resposta para atualização cadastral. O 
participante deve informar os dados pessoais, de 
seus dependentes e beneficiários, assim como a 
situação de inválido do dependente, se houver.

O objetivo do recadastramento é assegurar 
que todos os dados estejam corretos e assim faci-
litar os processos internos e, também, a comuni-
cação com o participante. Cabe lembrar que é de 

responsabilidade do participante manter os dados 
atualizados, independente de recadastramento.

O documento deve ser preenchido, datado e 
assinado. Como possui porte pago pelo Instituto, 
é necessário apenas depositá-lo em uma agência 
dos Correios.

Haverá também recadastramento dos par-
ticipantes dos Planos BDI e BDII. Eles deverão 
aguardar a correspondência que será enviada à 
residência.

Plano CV tem recadastramento de participantes
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Diretor ia esclarece dúvidas dos par t icipantes em Belém, na presença  
do Super intendente Adjunto, Benigno Matias Almeida (pr imeiro à esquerda)

Taxa contribui 
para crescimento 
dos empréstimos7Sistema dá opção 

de alterar senha 
no Portal 5
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Editorial Canal Aberto

Carlos Frederico Aires Duque 
Diretor-Super intendente

Para uma 
empresa de ser-
viços, como o 
INFRAPREV, rela-
cionamento deve 
ser a palavra de 
ordem. Os laços 
devem ser forta-

lecidos a cada dia para que o parti-
cipante tenha confiança no Institu-
to que escolheu para cuidar do seu 
futuro e de sua família.

A proximidade com o parti-
cipante acontece na Central de 
Atendimento, no Portal, no aten-
dimento pessoal, com os repre-
sentantes e também na pesquisa 
realizada anualmente. Mas nada é 
melhor do que estar frente a fren-
te com nossos clientes e abertos 
ao diálogo. Isso está sendo possí-
vel com as palestras que estamos 
ministrando nas superintendências 
da INFRAERO.

As apresentações dão a opor-
tunidade de prestarmos contas. In-
formarmos como o dinheiro, que o 
participante deposita mensalmente 
para a aposentadoria, está sendo 
administrado e quais os resultados 
alcançados. Mas acima de tudo, de 
percebermos como nossos partici-
pantes vêem o INFRAPREV e de po-

dermos ouvi-los pessoalmente.
Para a diretoria, é uma 

oportunidade de aprendiza-
do. Críticas e sugestões são 
bem-vindas, porque queremos 
aperfeiçoar os nossos serviços, 
a partir da visão do participan-
te, com base em suas necessi-
dades e desejos.

O participante começa a 
compreender que o Institu-
to tem legislação específica e 
regras rígidas a seguir. Nem 
sempre todas as idéias podem 
ser implementadas como são 
sugeridas.

Infelizmente não podemos 
estar presente em todos os 
lugares na freqüência deseja-
da. Mas gradativamente vamos 
tentar ampliar ações como essa 
que nos aproximam dos parti-
cipantes, a razão de existir do 
Instituto. 

Os canais estão abertos. 
Qualquer questionamento po-
de ser feito pela Central de 
Atendimento, por e-mail ou pe-
los nossos representantes, que 
estamos prontos para prestar 
todos os esclarecimentos.
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A voz do cliente

Novo Portal
Gostaria de parabenizar o 
responsável pela modernização 
do site do INFRAPREV. Ficou 
fácil, prático e eficiente. Gostei 
de todas as inovações e consigo 
me atualizar sobre minha 
vida financeira... Gostaria de 
tirar apenas uma dúvida. Se 
soubermos nossa margem 
consignável, podemos gerar 
contrato de empréstimo ou só 
fazer simulação? 
Geovanilza Lopes Anastácio de Lima
Guarulhos – SP

Resposta: Quanto ao empréstimo, 
por enquanto, o participante só 
pode fazer simulação. Para efetivação 
do empréstimo ainda é necessário 
procurar o representante.

Investimentos
Eu particularmente gosto de 
ficar sabendo das coisas, em 
especial onde estou investindo 
para o meu futuro. E fiquei 
feliz de ver que o INFRAPREV 
está indo muito bem na parte 
contábil, apesar de temeroso 
o mercado de ações, que ainda 
nos deixa apreensivo. Espero 
que continuem assim, com a 
mesma seriedade e serenidade 
de homens de bem. 
Lauro José de Mendonça Cerqueira
Goiânia – GO

Agradecimento
Não pude comparecer 
pessoalmente à solenidade de 
homenagem aos 25 primeiros 
aposentados. Muitíssimo 
obrigada pela lembrança. 
Evandro de Araújo
Rio de Janeiro – RJ

Esclarecimentos
Senhor Carlos Frederico Duque, 
agradeço a atenção, a rapidez 
e a solução dada ao meu caso. 
Isso me fez mais confiante. Estou 
mais tranqüila, considerando 
a lisura e a clareza contida na 
explanação sobre a saúde do 
nosso Instituto.
Eliane de Souza Zuque
Guarulhos – SP
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Comunicação

Aposentadoria, empréstimos, rentabilidade 
dos investimentos e os serviços ofertados aos 
participantes assistidos (assistências médica e 
odontológica) foram os assuntos mais questiona-
dos pelos participantes nas palestras proferidas 
pelo Diretor-Superintendente, Carlos Frederico 
Aires Duque, em Guarulhos (31/8), Salvador 
(21/9) Belém (15/10) e Manaus (16/10).

Carlos Frederico abordou o Sistema de Pre-
vidência Complementar, o modelo de gestão 
implantado, as atividades desenvolvidas e os re-
sultados obtidos. Os diretores Paulo Roberto da 
Silva, de Benefícios, e Maria Lucia Araujo Rocco, 
de Administração e Finanças, falaram das res-
ponsabilidades das áreas que administram.

O Superintendente Regional 
do Centro-Leste, Elvino Ney Ta-
ques, abriu o evento em Salvador 
dando as boas-vindas à Diretoria 
Executiva e em Belém e Manaus fo-
ram os Superintendentes Adjuntos, 
Benigno Matias Almeida e Manoel 
Henrique Bandeira, respectiva-
mente. A Presidente do Conselho 
Deliberativo, Marisa Santos Villagra, 
assistiu à palestra em Manaus. 

Ao final de cada palestra foi 
aberto um espaço para esclare-
cimentos de dúvidas, sugestões e 
críticas. Com esse trabalho a admi-
nistração do Instituto presta conta 
aos participantes das ações desenvolvidas e tem 
a oportunidade de estar em contato direto com 
os participantes e de levantar as suas necessida-
des e a percepção que têm da gestão.

Para a realização do evento o INFRAPREV 
contou com o apoio de seus representantes, em 
Guarulhos, Sérgio Ricardo Velloso; em Salvador, 
Wellington Ferraz de Oliveira; em Belém, Marga-
reth Lyses Rabelo Mendes (que também é conse-
lheira do Instituto) e Gean Amaro e, em Manaus, 
Antônio da Costa Neves, além das áreas de Co-
municação e Administração de cada aeroporto.

As próximas palestras acontecerão em Re-
cife e Brasília.

Diretoria esclarece 
dúvidas dos participantes
Palestras realizadas em 
Guarulhos, Salvador, Belém e 
Manaus deram uma visão ampla 
das ações do INFRAPREV

Superintendente Adjunto de Manaus, Manoel Henrique Bandeira 
(pr imeiro à esquerda) , com a Diretor ia do INFRAPREV

Par t icipantes de Guarulhos solicitam 
esclarecimentos sobre aposentador ia

Palestra em Belém reúne par t icipantes 
at ivos e aposentados

Super intendente da 
Regional Centro-Leste, 
Elvino Ney Taques , na 
aber tura da palestra de 
Salvador



4     I     J o r na l  Futuro      I    Ano 18  nº  85 Setembro/Outubro 2007

Fique por dentro

Desde agosto, o INFRAPREV conta com 
uma Assessoria de Estudos Atuariais. A área 
foi criada com o objetivo de acompanhar os 
planos de benefícios e de gerir os seus riscos.

A atuária Cláudia Balula informa que a 
Assessoria está acompanhando a gestão do 
passivo atuarial de forma mais direta, res-
guardando assim o equilíbrio dos planos, 
além dos interesses dos participantes e da 
patrocinadora.

Através da emissão de pareceres, pales-
tras e do desenvolvimento de estudos téc-
nicos, a Assessoria promove as orientações 
atuariais necessárias à tomada de decisão da 
Diretoria Executiva e dos Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal. 

Assessoria de 
Estudos Atuariais 
dá suporte à gestão

Os partici-
pantes vão ter 
um novo cartão 
para identifica-
ção e apresen-
tação nos esta-
belecimentos 
conveniados 

ao INFRAPREV. O cartão Convê-
nios e Descontos foi substituído pelo Clube 
de Vantagens e está sendo encaminhado à 
residência dos participantes.

As primeiras mudanças foram de nome 
e na apresentação e agora já está sendo 
trabalhada a expansão da rede credencia-
da. Os participantes também podem ajudar 

a aumentar a rede credenciada, indicando 
estabelecimentos na sua cidade, através do 
Fale Conosco, pelo representante ou pelo 
0800-707-1273. 

Com o Clube de Vantagens os partici-
pantes ativos e assistidos podem desfrutar 
de descontos em hotéis, cursos, academias, 
farmácias, entre outros.

Uso do cartão – Os participantes de-
verão apresentar o cartão Clube de Van-
tagens nos estabelecimentos conveniados. 
Em caso de extravio, o participante deve 
comunicar imediatamente ao INFRAPREV. 
O prazo de recebimento de segunda via é 
de 20 dias. O cartão deverá ser devolvido 
em caso de desligamento do Instituto.

Participantes recebem 
novo cartão do INFRAPREV

Seguridade

Congresso Abrapp – O 28º 
Congresso Brasileiro dos Fun-
dos de Pensão será realizado 
este ano em Belo Horizonte, 
de 7 a 9 de novembro. O tema 
central é Capitalismo Social e 
Crescimento: O Futuro é Agora, 
cujo debate por certo vai mos-
trar a poupança previdenciária 
no bem-sucedido cumprimento 
de sua dupla função, a de pre-
servar renda na aposentadoria e 
a de ajudar a economia a cres-
cer, criando empregos e pros-
peridade.

Relatório Social – A Asso-
ciação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Com-
plementar (Abrapp) fez a aná-
lise das informações que darão 
origem à primeira edição do 
Relatório Social do Sistema. O 
estudo é fruto de uma pesqui-
sa realizada com as entidades 
associadas à Abrapp/ICSS/SIN-
DAPP. 

Patrimônio dos Fundos – Os  
fundos de pensão continuam 
com crescimento forte ao longo 
do ano. O total de ativos admi-
nistrados pelas entidades fecha-
das de previdência complemen-
tar atingiu R$ 416,9 bilhões no 
fim de julho. O volume equivale 
a 17,1% do PIB e conta com a 
contribuição de mais de 2,6 mi-
lhões de trabalhadores. Os fun-
dos já superaram a meta atuarial 
para o ano.

Recursos x PIB – Segundo 
estudo da Associação Brasi-
leira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar 
(Abrapp), o forte crescimento 
dos fundos de pensão nos últi-
mos anos deverá ser mantido 
num ritmo superior a 10% ao 
ano. Seguindo essa perspectiva, 
o volume de recursos adminis-
trados deve atingir 50% do PIB 
brasileiro em 15 anos, superan-
do R$ 1,8 trilhão em investi-
mentos. 

O que é atuária?

A atuária é uma ciência que utiliza princípios matemáticos em suas funções. 
Nasceu a aproximadamente 150 anos na Inglaterra e tem como área mais tradicio-
nal de seus estudos aposentadoria e pensões, se estendendo para a área de segu-
ros no século 20. Continuando sua expansão, nas últimas décadas, a concepção de 
que o fundo de pensão e uma empresa de seguros fazem farte do mercado finan-
ceiro, fez crescer a necessidade de um maior treinamento na área administrativa e 
financeira, especialmente em função dos riscos financeiros e econômicos. 

A atuár ia 
Cláudia Balula 
assumiu a 
Assessor ia
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O pecúlio é um benefício que o par-
ticipante deixa aos seus beneficiários no 
caso de falecimento. O pagamento é efe-
tuado de uma única vez e é dividido em 
partes iguais entre todos os beneficiários 
inscritos até a concessão do benefício.

São considerados beneficiários es- 
posa(o), companheira(o), filhos solteiros 
até 21 anos, 24 anos cursando a universi-
dade e inválidos independente de idade. 
Caso o participante não tenha benefi-
ciários, poderá indicar qualquer pessoa 
mesmo sem vínculo familiar. Na falta de 
beneficiários, determinados ou indicados, 
o pecúlio será pago aos herdeiros legais.

O valor do pecúlio não é fixo.  
Ele é calculado com base no Salário 
Real de Benefício (SRB), que é a média  
aritmética dos salários de participa-
ção nos 12 meses anteriores ao início 
do benefício, ajustados pelo índice de 
reajuste (variação do INPC do IBGE 
no período) até o mês da concessão.  
No caso de aposentado, o salário de par-
ticipação corresponde à soma do valor 
da aposentadoria paga pela Previdência 
Social com o valor do benefício que esti-
ver recebendo do INFRAPREV.

Os participantes do Plano CV podem 

Seguridade

Beneficiários têm 
direito a pecúlio

Os participantes do Plano CV têm até 30 de no-
vembro para alterar o percentual das contribuições 
básica e específica. O prazo foi prorrogado em função 
das palestras que estão sendo realizadas pela Diretoria 
nas superintendências da INFRAERO.

O Conselho Deliberativo entendeu que as apresen-
tações aos participantes proporcionam mais informa-
ções, que podem embasar a decisão de aumento da 
contribuição.

Com o aumento da contribuição básica o partici-
pante está garantindo um benefício de aposentadoria 
cada vez melhor e da específica, melhorando o pecúlio. 
Além disso, as contribuições básicas efetuadas podem 
ser deduzidas no imposto de renda em até 12% dos 
rendimentos no ano.

Aumento de contribuição: 
até 30 de novembro

Sistema vai emitir 
nova senha e login

O INFRAPREV vai implantar, em novembro, um novo sistema 
de emissão de senha, o qual permite que o próprio participante 
altere a sua senha de acesso pelo Portal. 

O login será o número de inscrição do Instituto seguido do 
código familiar, que será zero (0) para participante ativo e apo-
sentado e no caso de pensionista, será um (1), dois (2) ou três 
(3), conforme o número de pensionistas.

Todos os participantes receberão em sua residência corres-
pondência com informação do novo login e da senha. No primei-
ro acesso, o participante tem a possibilidade de escolher uma 
nova senha de fácil memorização, que será uma combinação de 
seis caracteres, podendo ser letra e/ou números.

Em caso de esquecimento da senha, o pedido de uma nova 
senha deverá ser feito pela Central de Atendimento, através do 
0800-707-1273. Para aumentar a segurança, a senha será encami-
nhada somente pelo correio à residência do participante. 

optar por seus beneficiários receberem 
o pecúlio com valor de no mínimo cinco 
vezes e de no máximo 10 vezes do SRB.  
No caso dos participantes dos planos BDI 
e BDII o valor do pecúlio dos beneficiá-
rios será de 10 vezes o SRB. 

Como solicitar – A solicitação do 
pecúlio deverá ser feita diretamente na 
sede do Instituto ou através do represen-
tante do INFRAPREV, no aeroporto mais 

próximo da residência (veja lista de re-
presentantes no Portal). 

No caso de menores de 18 anos, o 
requerimento deverá ser feito pelo res-
ponsável legal e o pagamento será efetu-
ado através de depósito em conta pou-
pança em nome do menor. É importante 
que os dados cadastrais do participante e 
de seus beneficiários estejam atualizados 
para agilizar o pagamento do benefício.
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Nossa Gente

Há 15 anos o participante José Ricardo 
Guimarães Martins canta e encanta aqueles 
que prestigiam seus shows. Tesoureiro há 
dois anos no Aeroporto de Congonhas, em 
São Paulo, o participante concilia facilmente 
seu trabalho com sua paixão pela música.

O talento apareceu aos sete anos de 
idade, através da forte influência exercida 
pelos familiares. Em 1965, no mesmo ano 
em que surgia a Jovem Guarda, nascia José. 
Não era para menos que em casa tocassem 
todos os gêneros de música, principalmen-
te o rock da Jovem Guarda, com Erasmo  
Carlos e Wanderléa, de quem José já fez 
abertura de show. 

Mas foi aos 13 anos que conheceu aque-
la que seria sua maior fonte de inspiração 
até hoje, a diva Maria Bethânia. 

Grande fã de Música Popular Brasileira 
(MPB), o participante começou sua carrei-
ra musical fazendo shows em bares e casas 

José Ricardo 
canta e encanta 
com sua voz
Participante começou sua carreira musical fazendo 
shows em bares e casas noturnas de São Paulo

Obtenha 
informações  
no novo Portal

Desde agosto no ar, o novo portal do 
INFRAPREV oferece mais agilidade e fun-
cionalidade na navegação, além de mais 
informações e serviços. 

Agora, o participante pode obter  
informação sobre os serviços ofertados 
pelo Instituto, como consulta de taxas  
de Financiamento Habitacional e de Segu-
ros, as vantagens do Cartão Good Card 
e as ações de Responsabilidade Socioam-
biental do Instituto. 

Os canais de relacionamento ganharam 
destaque, assim como o espaço de Pergun-
tas e Respostas. Os simuladores, consultas 
de extrato, posição de empréstimos e da-
dos pessoais continuam em área restrita, 
com necessidade de login e senha.

Aeroporto de Londrina – O Aeroporto de Londrina-PR prepara-se para im-
plantar um Terminal de Logística de Carga Internacional (TECA). A instalação deste 
terminal será no galpão que antes pertencia a Vaspex – empresa de transporte de 
carga aérea, subsidiária da Vasp e reintegrada à INFRAERO. Haverá também uma 
área específica para atender operações exclusivamente do transporte rodoviário.

Aeroporto de Brasília  – O sistema operacional de vôos (SIV) do Aeroporto 
Internacional de Brasília funciona desde o final de julho com nova visualização.  
O novo leiaute visa o melhor entendimento da informação pelo usuário. Para vôo 
programado a cor é azul claro, o branco é usado para vôo confirmado, o avião 
pousado e que ainda não foi estacionado é representado pela cor verde, o ama-
relo representa aeronave estacionada e o vermelho é usado para apontar vôo 
atrasado ou com atraso previsto. 

Aeroporto de BH – O Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Belo  
Horizonte, está com um piano de última tecnologia que reproduz canções auto-
maticamente. O equipamento apresenta obras de artistas famosos e permite que 
o trabalho de profissionais do mundo todo seja ouvido como se fosse ao vivo.  
Promovido pela Yamaha Musical do Brasil, o projeto ficará no aeroporto até o dia 
14 de novembro, das 7h às 11h e das 17h às 21h. Depois seguirá para os Aeropor-
tos de Guarulhos/São Paulo, Galeão/Rio de Janeiro e Porto Alegre.

noturnas de São Paulo. Com um timbre de 
voz muito eclético, José já fez inclusive cover  
de algumas cantoras e como não poderia 
faltar o da sua musa Maria Bethânia. 

Em 2002 morou em Lisboa, onde  
se apresentou em alguns bares. “Os por-
tugueses amam a música brasileira, do axé 
à MPB, e nossa música é tocada em vários 
lugares”, afirmou. 

Além de cantar na noite paulista-
na, o participante foi integrante do coral  
Vozes de Congonhas, que teve suas atividades  
encerradas há um ano. Na opinião de José,  
o coral tinha grande importância para os  
integrantes, pois proporcionava descon-
tração e interação entre os empregados.  
O coral se apresentava em datas comemo-
rativas e em asilos. “Levávamos um pouco 
de alegria para essas pessoas”, afirmou.

Atualmente, José optou por cantar so-
mente em cerimônias de casamento, pois o 
ritmo é mais tranqüilo para conciliar com o 
trabalho. O repertório também é mais clás-
sico do que das apresentações em bares. 

Espaço INFRAERO

Talento apareceu aos 13 anos de idade 
e foi incent ivado pela famí lia
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A procura por empréstimo tem aumentado cada vez mais.  
As facilidades e a taxa são os grandes atrativos. Entre as institui-
ções que consignam empréstimo a funcionários da INFRAERO, o  
Instituto é o que oferece a menor taxa, de 1,64%.  

Até agosto, o INFRAPREV teve um volume de mais de  
R$ 81 milhões de operações de empréstimo a participantes. 
Além disso, de fevereiro a agosto, 625 participantes procuraram  
o INFRAPREV para quitar dívidas de empréstimo consignado com 
outras instituições. “O que comprova a credibilidade e transparên-
cia do Instituto junto aos seus participantes”, enfatiza o Gerente  
de Empréstimos, Mauricio Mello. 

Fundo Garantidor – Desde fevereiro deste ano, o Institu-
to criou a taxa de Fundo Garantidor para viabilizar empréstimos 
com mais segurança e eliminar a figura do avalista e assim facili-
tar a vida dos participantes que não têm reserva suficiente para  
cobertura do crédito solicitado.

A cota do fundo garantidor é deduzida no ato da concessão 
do empréstimo e corresponde a 1% ou 2% do valor concedi-
do, dependendo do valor da reserva do participante ser maior  
ou menor que o empréstimo requerido. Na taxa já está embuti-
do o seguro de quitação por morte.

Finanças

Nossos resultados

Patrimônio 
Setembro/2007 

R$ 1.103.523.622,77

Por Plano

Plano CV: R$  1.049.442.304,08

Plano I:  R$      46.484.645,34

Plano II: R$         7.596.673,35

Cota do Plano CV
Setembro/2007 

3,13693026

Aumenta procura 
por empréstimos 

Renda 
Variável

28,48%

Renda Fixa
58,�1%

Empréstimos
7,5�%

Imóveis
5,34%

Distribuição dos Investimentos 
Setembro/2007 (Em %)

Disponível
0,01%

OUTUBRO  31

NOVEMBRO  30

DEZEMBRO  28

ABONO ANUAL  /13º BENEFÍCIO

DEZEMBRO 12

CALENDÁRIO DE 
PAGAMENTO 2007

Equipe de Emprést imos formada pelo gerente Maur ício Mello, 
Raphael Soares , Daniela Souza e Emí lio da Silva (da esq. para a dir.)

O patrimônio do INFRAPREV cresceu 
significativamente em 2007. O Instituto 
obteve em setembro um superávit de  
R$ 26.514 milhões. A rentabilidade do 
período foi de 17,57% , ultrapassando a 
meta atuarial em 8,84% .

 O início do mês foi turbulento, mas 

fechou com a valorização dos ativos e 
reversão de grande parte das variações 
negativas ocasionadas pela crise nos 
mercados financeiros. O mês anterior foi 
influenciado pelos problemas do merca-
do nos Estados Unidos. No entanto, não 
houve reflexos para o Instituto.

“O bom resultado é fruto do tra-
balho de reestruturação dos investi-
mentos, que permitiu adotar melhores 
técnicas de avaliação de r iscos e de 
gestão dos ativos”, informa o Diretor-
Superintendente, Car los Freder ico Ai-
res Duque.

Rentabilidade continua superando meta atuarial

Mauricio Mello esclarece que a taxa foi criada com a finalidade 
de acabar com a exigência do avalista, um procedimento que gerava 
desconforto ao participante. No entanto, enfatiza que “o fundo não 
é para cobrir os empréstimos em caso de inadimplência. O partici-
pante, por exemplo, que se desligar da INFRAERO e do INFRAPREV 
terá que arcar com as prestações, caso tenha empréstimo.”

Repactuação – Conforme prevê o contrato, em novembro 
haverá repactuação das prestações dos empréstimos vigentes, com 
prazo acima de 36 meses, concedidos a partir de outubro/2004. 
Isso significa que a taxa atuarial de juro e a de correção monetária 
serão atualizadas. O Instituto vai recalcular o empréstimo com base 
no INPC de novembro. A prestação poderá sofrer acréscimo ou 
decréscimo e o novo valor permanecerá até o final do contrato.



Saúde

Injustos aqueles que rotulam o colesterol como um dos vilões 
da saúde. Ao contrário do que muita gente pensa, esse composto 
funciona como uma espécie de calibrador natural das células, favo-
recendo a troca de substâncias entre elas. Além disso, o colesterol 
ainda participa da produção da bílis (fluido produzido pelo fígado 
para digestão de gorduras) e dos hormônios sexuais. 

A má fama, no entanto, vem da LDL, proteína de baixa den-
sidade que se une ao colesterol para transportá-lo pelo corpo. 
O problema é que essa proteína acaba deixando rastros de co-
lesterol pelo caminho. Com o tempo, os resíduos se fixam na 
parede das artérias, formando as placas de gordura prejudiciais 
à saúde. 

Para varrer os restos de colesterol espalhados pelo corpo, 
a HDL entra em ação. Trata-se de um outro tipo de proteína, 
com alta densidade e especialista em evitar o entupimento 
das ar térias. Eles são os famosos mau e bom colesterol, res-
pectivamente. 

Colesterol descontrolado – O problema denominado 
de colesterol alto surge quando as taxas de LDL estão mais altas 
do que deveriam, e a gordura começa a se acumular. As taxas 
podem ser medidas com exames de sangue e seus valores mí-
nimo e máximo variam de acordo com o estilo de vida que a 
pessoa leva (sedentária ou praticante de exercícios) e com o 
peso que apresenta. 

Doenças relacionadas aos vasos sanguíneos são o efeito 
colateral mais comum dos altos níveis de LDL, podendo atin-
gir pernas, coração e até mesmo o cérebro. 

Colesterol é 
um dos vilões 
da saúde?
Taxas altas prejudicam, mas o composto 
funciona como uma espécie de calibrador 
natural das células

Banco de Remédios para aposentados
Cidadania

A Associação dos Aposentados e Pensio-
nistas da Previdência Social no Estado do Rio 
de Janeiro (ASAPREV-RJ) criou um Banco de 
Remédios para atendimento gratuito aos apo-
sentados de baixa renda.

O Banco, que tem mais de quatro anos, 
sobrevive de doações de medicamentos de 

pessoas cujo tratamento foi interrompido. 
São caixas de remédios fechadas ou que 
já estavam em uso, desde que estejam 
dentro do prazo de validade.

As doações podem ser feitas na sede da 
entidade, na Avenida Rio Branco 156, 20º an-
dar, salas 2021 a 2024, no Edifício Av. Central, 
no Rio de Janeiro, podendo ser deixadas na 
portaria do prédio. Outro local de coleta é o 
Shopping Tijuca, no Serviço de Atendimento 
ao Cliente (SAC), no 3º piso.

Para obter mais informações, basta entrar 
em contato através do e-mail asaprev-rj@
zaz.com.br, pelos telefones (21) 2544-3396 e 
2524-0407 e pelo site www.asaprev-rj.org.br. 
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Prevenção

Para manter seu colesterol no valor ideal, uma ali-
mentação balanceada, evitando gorduras saturadas e 
não abusando do açúcar, é indispensável. Além da pre-
disposição genética, uma dieta inadequada e a falta de 
exercícios físicos descontrolam o colesterol. 

Fuja das carnes gordurosas e de embutidos, como 
mortadela, presunto e salsicha. Troque o leite e o io-
gurte integrais por versões desnatadas e substitua os 
queijos cremosos e amarelos por variações brancas. 


