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o I FRAPREV 
produ iu um 
calendário de mesa 
mais simples e 
prático para 2014. 
Na publicação 
consta os principais 

feriados, data de pagamento dos benefícios dos 
assistidos, os canais de atendimento, além dos endereços  
do Instituto nas redes sociais. o calendário foi enviado  
 residência de todos os participantes ativos e assistidos.
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o diretor superintendente aler
ta sobre a import ncia dos fundos de 
pensão para que as pessoas tenham 
uma vida melhor no futuro, princi
palmente em função do aumento da 
e pectativa de vida dos brasileiros. 
Reforça que os fundos de pensão 
são instrumento de política de R  
das empresas. Informa, ainda, que o 
I FRAPREV paga mensalmente em 
média 2.800 benefícios da ordem 
de R  5. 20 milhões. A garantia 
do pagamento está na solide  do 
Instituto, com mais de 30 anos no 
mercado de previdência.  P gina 2

4

Editorial: 
importância 
dos fundos 
de pensão

 ito i portante o partilhar os elhores senti entos  
e dese os o  a eles e a o panha  a nossa tra et ria  

e deposita  s as esperanças e   f t ro elhor  
o   plano de previd n ia.

Brinde os a essa ni o de 31 anos e e todos vo s, 
parti ipantes, aposentados e pensionistas, tenha    

Ano ovo repleto de grandes realizaç es e e o I FRAPREV 
este a ada vez ais fortale ido e presente e  s as vidas.

Dese a os Paz, A or, Feli idade, Prosperidade e ni o  
a todos vo s e se s fa iliares e  2014.

Calendário 
2014
o 
produ iu um 
calendário de mesa 
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Concurso
eu fil o tem  anos e faz mui

tos desen os  o entanto, ele 
n o gosta nada do ue  compe
ti o  or m, gostaria de inscre
v lo e mandar alguns desen os 
dele relativo ao tema  Ele disse 

ue se fosse para e por, ele topa
ria  Sendo assim, fica min a su
gest o ou se a, a sugest o dele  

e se fazer uma e posi o geral 
de todos os desen os dos candi
datos inscritos independente de 
gan ar ou n o  
orge Alberto Maia de Ara o 
Fortaleza – CE

Resposta  todos os desenhos, in
dependente da colocação, 1º, 2º ou 
3º lugares irão para as redes sociais 
do I FRAPREV: Flic r (rede só de 
imagens) e Faceboo . Fi emos isso 
também no ano passado. Converse 
com seu filho, ainda há tempo para 
participar. 

Gostaria de saber se o meu ente
ado pode participar do concurso 
de desen o, pois o regulamento 
menciona somente fil os dos 
participantes  
Gabriel de Freitas Fernandes 
Belo Horizonte – MG

Resposta  somente poderá par
ticipar do concurso de desenho, 
filhos e netos dos participantes do 
I FRAPREV. 

Agradecimento 
uero dei ar registrado, meu 

agradecimento pelo e celente 
atendimento e apoio de toda 
e uipe  
ose Severino da Paz Santana
Caçapava – SP

Resgate 
e desliguei da nfraero e uero 

optar pelo resgate total do meu 
saldo  Como devo proceder  
os  Re  Alves 
Tabatinga – AM 

Resposta  Para processar o seu 
resgate, necessitamos do termo de 
Rescisão do Contrato de trabalho 
homologado ou a bai a na carteira 
de trabalho. 
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Garantir o futuro

Canal Aberto
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o Instituto 
Brasileiro de 
Geografia e Es
tatística (IBGE) 
divulgou no iní
cio de de embro 
que a e pectati

va de vida no Brasil aumentou. A média 
de vida dos brasileiros passou para 74,6 
anos.  A tendência é que a cada ano esse 
n mero aumente em decorrência de 
uma melhor qualidade de vida que está 
associada aos avanços na sa de.

Em decorrência desse fato, as pes
soas precisam estar preparadas para o 
futuro. Para viver com mais tranquilida
de é necessário poupar para desfrutar 
de uma vida melhor. os fundos de pen
são são instituições de previdência com
plementar que proporcionam uma ren
da aos seus participantes, além daquela 
que receberão da Previdência social.

Para as empresas que patrocinam 
esses planos, constituem importante 
instrumento de política de recursos 
humanos. os planos de previdência 
administrados pelos fundos de pensão 
ampliam os benefícios, melhorando as
sim a política de R . Isso possibilita re
tenção de seus colaboradores e atração 
de novos talentos profissionais. Com o 
futuro financeiro sendo planejado com 
o apoio da empresa, o corpo funcional 
fica mais motivado o que contribuiu 
para o aumento da produtividade. 

A empresa patrocinadora tem, ain
da, a vantagem de dedução fiscal das 
contribuições em até 20% da folha sa
larial anual. os participantes dos planos 
de previdência complementar podem 
também dedu ir o montante de suas 
contribuições para o plano no imposto 

a os d ico i s uqu
Diretor superintendente

de renda, até o limite de 12% da renda 
bruta anual tributável.

Por isso, o I FRAPREV tem o orgu
lho há mais de 30 anos estar fortale
cendo a política de R  da Infraero e 
proporcionando renda adicional aos 
seus empregados, participantes do Ins
tituto, e seus familiares. o I FRAPREV 
paga, mensalmente, uma média de 
1. 20 aposentadorias, 73  pensões, 
163 au ílios doença e quatro pec lios, 
que totali am recursos da ordem de  
R  5. 20 milhões. 

A garantia do pagamento está na so
lide  do Instituto. A meta atuarial dos 
planos administrados pelo Instituto nes
ses ltimos de  anos está em 245% para 
o crescimento do patrim nio no mes
mo período de 415%. o patrim nio de 
R  2.337 bilhões é aplicado de acordo 
com a Política de Investimentos Anual 
que visa sempre alcançar rentabilida
de, liquide , segurança e considerando 
inclusive os aspectos relacionados s 
questões socioambientais. os recursos 
são investidos nas carteiras de renda 
fi a, renda variável, investimentos es
truturados, imóveis e empréstimos aos 
participantes, respeitando os limites im
postos pela legislação aplicável aos fun
dos de pensão. 

trabalhamos para que a cada ano 
possamos contribuir para a qualidade 
de vida e a tranquilidade de todos os 
nossos participantes, buscando honrar 
a confiança depositada neste Instituto. 

Desejamos a todos vocês e seus 
familiares um Ano Novo de muitas  
reali ações.
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o projeto de visitação do 
I FRAPREV aos aeroportos 
continua. Foram reali adas pa
lestras no aeroporto de Natal, 
em 31 de outubro e 1º de no
vembro e no de Fortale a, em 4 
e 5 de novembro. Na apresen
tação, os técnicos do Instituto 
esclareceram aos participantes, 
principalmente nesse momento 
do Programa de Incentivo  transferência ou  Aposentadoria (PDItA), questões 
sobre aposentadoria, benefícios aos dependentes, simulação e contribuições ao pla
no. o Instituto contou com o apoio das representantes de Fortale a e Natal, Lis a 

aria Pontes e aria Aparecida Fernandes silva, respectivamente.  

Seguridade

Previc aprova saldamento do Plano BDI
a ticipant s ati os passa  a t  a a antia d  u  a o  p opo ciona  d  n cio  

i a  d  cont i ui  pa a o p ano  as s us cu sos continua  s ndo nta i i ados

o processo de saldamento do Plano 
BDI foi aprovado pela superintendência 
Nacional de Previdência Complementar 
(Previc). Dessa forma, cessam os aumen
tos contributivos que vinham ocorrendo.

os participantes ativos do Plano BDI 
passam a ter a garantia de um valor pro
porcional de benefício. Dei am de con
tribuir para o plano, mas seus recursos 
continuam sendo rentabili ados. Ao atin
girem as condições para aposentadoria, 
passam a receber o benefício.

A Previc condicionou a aprovação do 
saldamento do plano  manifestação for
mal dos participantes ativos e assistidos 

quanto  opção pelo novo índice de rea
juste dos benefícios, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC). Embora 
não impositiva, a adoção do INPC elimina 
a principal causa dos desequilíbrios atua
riais do plano, que vinha se constituindo 
em fator determinante para os aumentos 
da contribuição. o índice assegura um 
maior equilíbrio entre receitas e despesas.

Para atender  e igência da Previc, 
o I FRAPREV enviou,  residência dos 
participantes ativos e assistidos, corres
pondência com o formulário de opção. 
o documento deve ser encaminhado ao 
Instituto até o dia 15/01/2014.   

Empr stimo   
participantes do A
odos os pa ticipant s pod  

so icita  p sti o ou a  
n ocia o co  o   

inc usi  aqu s qu  ad i a  ao 
 a a os insc itos no p ano 

d  d iss o da n a o  o c cu o 
da a  consi n   tuado 
co  as  no a o  do n cio a 
s  conc dido p o nstituto   

 p oc di nto p ud ncia  
isa s ua da  os pa ticipant s 

quanto ao nquad a nto da 
p sta o ao i it  d   d  
sua utu a sup nta o d  
apos ntado ia do  
con o  d t ina a is a o  

Palestras nos aeroportos 
de Natal e Fortaleza 

Aeroporto de Fortaleza

Aeroporto de atal
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Relacionamento

o I FRAPREV vai anunciar no por
tal ( .infraprev.org.br) o resultado dos 
concursos de fotografia e desenho até 
fevereiro de 2014. Na primeira edição 
do ornal F t ro do ano serão divulgados 
os vencedores. 

o concurso de fotografia teve 3  
fotos que mostram como o participante 
pode curtir a aposentadoria. A maioria 
retrata como é importante nesse mo
mento estar com filhos, netos e viajando.  

No de Desenho, até o fechamento 
desta edição, haviam 25 trabalhos inscri
tos. Eles e pressam que as crianças dese
jam um futuro legal com amor, pa , sa de 
do planeta, educação e uma profissão. 

A escolha das três melhores fotogra
fias é por votação popular no portal e dos 
desenhos por meio de comissão julgadora.

Concursos: 
resultado 
em 2014

 con it  da app  o nstituto pa ticipa do o a a o tas tas id a i ado p a 
o iss o cnica aciona  d  aciona nto  qu  p opicia t oca d  p i ncias 

o I FRAPREV está literalmente de 
‘Portas Abertas’. A convite da Associa
ção Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (Abrapp), o 
Instituto participa do programa de visi
tas ao setor de Atendimento e Relacio
namento com o Participante. 

o Programa Portas Abertas, ide
ali ado pela Comissão técnica Na
cional de Relacionamento da Abrapp, 
propicia a troca de e periências entre 
os profissionais que atuam nessa aé
rea. á participam da iniciativa Fun
cef, Cesp, Fapes, Valia, Atl ntico, Ele
tros, CBs, oABPrev e Real Grande a. 

Na visita dos fundos de pensão ao 
I FRAPREV, a equipe vai compartilhar 
o serviço reali ado, apresentar como é 
feito o controle de qualidade do atendi
mento, sistema, formatação da Unidade 
de Resposta Audível (URA, indicadores 
de desempenho e relatórios.

INFRAPREV está de Portas Abertas

Pesquisa de satisfação de 2013
o I FRAPREV começou em novem

bro a pesquisa de satisfação de 2013. 
o objetivo é avaliar a opinião geral dos 
participantes ativos, assistidos, repre
sentantes e empregados sobre a gestão 
do Instituto.

A pesquisa, reali ada por telefone 
pelo instituto ediator, ficou mais rápi
da e simples de responder. o questioná

rio teve redução de 60% em relação ao 
anterior. Está mais en uto com pergun
tas bem objetivas. 

A escolha dos entrevistados é por 
amostragem, por meio de sorteio ele
tr nico. A participação na pesquisa aju
da no aprimoramento dos processos in
ternos do I FRAPREV, que resultam em 
melhor atendimento aos participantes. 

O ortal do  re ne todas as informa es 
importantes sobre o nstituto e sobre o seu plano

o ortal voc  encontra os simuladores de 
aposentadoria, empr stimos e resgate  estatuto, 
regulamento, política de investimentos, relatórios, código 
de tica, al m das edi es do o na  utu o e muito mais

Acesse  in ap o

Portal INFRAPREV

Chefe do setor 
de Atendi ento 
ao Parti ipante, 
Denise Marins, 
o  s a e ipe 

de atendentes 
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No portal, .infraprev.org.br, em Autoatendimento, o 
participante tem acesso ao simulador de aposentadoria, for
mas de recebimento, e igências e carências do Plano CV, 
documentação obrigatória e formulários para solicitar o be
nefício.  necessário login e senha para entrar nessa área 
restrita.

todos os participantes que atendem aos requisitos, 
principalmente os que estão se desvinculando da Infraero 
por meio do Programa de Incentivo  transferência ou  
Aposentadoria (PDItA),  devem enviar ao I FRAPREV, até 
o dia 10, os documentos e formulários preenchidos e assi
nados, para pagamento no ltimo dia til do mês. Por isso, 
é importante entregar a documentação o quanto antes ao 
representante. 

Para mais informações, ligue para a Central de Atendi
mento, 0800 707 1273. As atendentes podem reali ar simu
lações e esclarecer todas as d vidas.

Educação Previdenciária

Como solicitar 
aposentadoria 
no Plano CV

odas as in o a s  docu ntos 
 o u ios st o dispon is  
utoat ndi nto no po ta   

Simulação de aposentadoria: 
No simulador o participante precisa 

completar os campos em branco com suas 
informações pessoais e com dados do con

tracheque: base de cálculo do I FRAPREV e percentual de 
contribuição. o simulador tem o intuito de calcular o valor 
apro imado do benefício de aposentadoria.

Formas de recebimento: 
o Plano CV oferece duas formas de re

cebimento do benefício: Renda ensal Vita
lícia – o saldo de conta total vai resultar em 

um valor de aposentadoria mensal – e por Período Certo, 
estabelecer o recebimento do saldo de conta em um pra o 
mínimo de cinco anos ou má imo de 20 anos. Além de esco
lher a forma que deseja receber o benefício, o participante 
pode optar pelo saque de até 25% dos recursos acumulados. 

o participante do Plano CV ao 
cancelar sua inscrição no I FRAPREV 
só sai perdendo. Primeiro, porque 
tem seu saldo de conta retido, por 
ainda permanecer vinculado  Infrae
ro. Essa é uma imposição legal para os 
planos patrocinados e também uma 
regra do regulamento. segundo, por
que perde a contribuição do patro
cinador e terceiro, porque dei a de 
abater as contribuições na declaração 

de imposto de renda.
se a contribuição para o Plano 

CV estiver pesada no orçamento, 
uma opção é redu ir o percentual da 
contribuição básica. A fle ibilidade é 
a característica do plano. A qualquer 
momento, quando a situação finan
ceira estiver mais equilibrada, é im
portante aumentar essa contribuição. 
No portal I FRAPREV, durante o pe
ríodo de alteração de contribuição é 

possível fa er a mudança.
Vale ressaltar que quanto maior 

for o percentual de contribuição, 
melhor será o valor do benefício de 
aposentadoria. 

Ao cancelar o plano, a prestação 
daqueles que têm empréstimo conti
nua sendo descontada no contrache
que e o saldo devedor também não 
pode ser quitado com o valor do sal
do de conta.

Cancelamento do plano é mau negócio 

Documentos Necessários

• termo de Rescisão do Contrato de trabalho

• Cartão de Identificação de Contribuinte – CIC/CPF

• Documento de Identidade

• Certidão de casamento/nascimentos  
dos dependentes

• Último Contracheque (mês anterior ao início  
da aposentadoria)

• Comprovante de opção bancária 

Formulários 

• Requerimento de Aposentadoria

• Formulário de Atuali ação Cadastral

• Declaração de Dependentes para fins de  
Imposto de Renda

• Declaração de Pessoa Politicamente E posta

Condições e carências do Plano CV: 
Para dar entrada na aposentadoria não é 

necessário estar aposentado pelo INss, ape
nas ter contribuído o período mínimo de cin

co anos ao Plano CV. A Aposentadoria Normal é a partir dos 
58 anos de idade e a Antecipada  a partir de 48 anos. 
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Benefícios

Cecílio de Sousa 
Ferraz – Vitória/ES

Empregado da antiga 
tAsA, o participante in
gressou na Infraero em 

1 74 e trabalhou durante 27 anos no 
aeroporto do Galeão no Rio de aneiro. 
Atuou na área financeira, como contador. 
Cecílio destaca a import ncia das ativida
des que desempenhou: administração de 
contas, balancetes e outras funções finan
ceiras, além do ambiente sadio de traba
lho. Atualmente, o participante tem como 
hobb  as viagens que fa  pelo Brasil e pelo 
mundo, conhecendo novas culturas. Além 
disso, adora caminhar, tirar fotos e fa er 
cursos de tratamento de imagem. o par
ticipante afirma que só pode fa er tudo 
isso porque tem um plano de previdência 
que lhe proporciona um futuro tranquilo.

ilson Carval aes 
de Oliveira – Várzea 
Grande/ R

Começou a trabalhar 
na Infraero em 1 75 e apo

sentou em 200 . Foram 34 anos de servi
ços prestados no aeroporto internacional 

arechal Rondon em Cuiabá. A saudade 
dos amigos e do ambiente de trabalho fa  
com que ele, quando pode, visite o aero

porto. ilson atuou como fiscal de pátio 
e depois foi  chefe de manutenção. Após 
a aposentadoria, ajudou a filha a construir 
uma clínica odontológica, onde hoje cuida 
da manutenção. Além de fa er caminhadas 
com a esposa, curte o sítio com a família 
e viaja pela região onde mora e Nordeste. 
Informa que fe  a decisão acertada ao ade
rir ao plano do I FRAPREV logo no início.

Jo o de eus Sim es 
– Rio de Janeiro/RJ

Após 12 anos como 
aposentado, oão de 
Deus simões, lembra 

com saudades do tempo de trabalho e 
dos amigos conquistados. Foi admitido 
na Infraero em 1 76, como fiscal de trá
fego no aeroporto do Galeão, verifican
do reclamações e filas dos passageiros. 
Depois foi promovido a técnico de trá
fego, trabalhando no setor de escutas 
das aeronaves, coletando informações 
de pousos e horários dos voos. oje, 
o participante que dá atenção especial  
sa de, aproveita para ressaltar a impor
t ncia de ter a suplementação de apo
sentadoria do I FRAPREV. oão adora 
visitar o litoral do Rio de aneiro, princi
palmente aconé, onde tem uma casa, e 
assistir jogos de futebol.

Por onde anda?

Fo
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Assistidos com doença grave 
são isentos de imposto de renda
anto no  co o no  apos ntados  p nsionistas p cisa  ap s nta  audo 

p icia  itido po  s i o dico da ni o  dos stados  unic pios  do ist ito d a

os assistidos, aposentados e pen
sionistas, portadores de alguma doen
ça grave podem ser isentos do Imposto 
de Renda no benefício recebido pelo 
I FRAPREV como do INss. os parti
cipantes que aposentaram em decor
rência de acidente em serviço também 
têm direito.

De acordo com a Lei 7713/1 80, as 
doenças que isentam do Imposto de 
Renda são: fibrose cística (mucovisco
sidose), tuberculose ativa, alienação 
mental, esclerose m ltipla, neoplasia 

maligna, cegueira, hanseníase, paralisia 
irreversível e incapacitante, cadioplatia 
grave, doença de Par inson, espondilo
artrose anquilosante, nefropatia grave, 
estados avançados da doença de Paget 
(osteíte deformante), contaminação 
por radiação e síndrome de imunodefi
ciência adquirida (Aids). 

audo ericial – tanto no Insti
tuto como no INss é preciso apresen
tar laudo pericial emitido por serviço 
médico oficial da União, dos estados, 
municípios e do Distrito Federal.

o laudo deve ser encaminhado ao 
I FRAPREV, junto com o formulário Pe
dido de Isenção do Imposto de Renda 
preenchido, que se encontra em Auto
atendimento.

Para o INss, procure a Agência 
da Previdência social responsável pela 
concessão de seu benefício e se infor
me sobre os documentos que devem 
ser ane ados junto com o laudo.

Para melhores informações sobre a 
isenção no I FRAPREV, entre em con
tato com o 0800 707 1273.

Balancete Gerencial 
– o balancete do 3º 
trimestre de 2013 está  
no portal I FRAPREV, na 
área restrita, para consulta 
dos participantes. Basta 
acessar o item Publicações 
e bai ar o documento. 
o balancete é composto 
do Ativo, Passivo, 
Demonstrativos  
de Receitas e Despesas  
e da Composição do 
Passivo Atuarial. 

mposto de renda 
– o Plano CV oferece 
vantagens fiscais, ou 
seja, os participantes 
pagam menos impostos. 
As contribuições são 
dedutíveis do IR até o 
limite de 12% do total  
de rendimentos no ano.  
o benefício só será 
tributado no momento 
em que o participante for 
recebê lo, isto é, quando 
se aposentar.

Fique por dentro



 Ano 24  nº  122  Novembro/Dezembro 2013      I     Futuro      I     7

Gestão

Nossos resultados

outubro/2013 

Patrim nio R$ 2.337.036.051,84

Por Plano

Plano CV       R$ 2.254.438.100,09

Plano BD I       R$ 71.885.580,39

Plano BDII        R$ 10.632.614,90

Plano Anei        R$ 79.756,46

Cota do Plano CV 5,444467019

Cota do Plano Anei 1,066006967

Distribuição dos Ativos 
outubro/2013 

nda i a
56,95%

nda 
a i

12,10%

Investi entos  
Estr t rados

16,85%

I veis
6,16%

per. o  
Parti ipantes
7,94%

Patrim nio Líquido  eta Atuarial  
2003 a outubro/2013 – %

Evolução do PL Acumulada

Meta Atuarial Acumulada
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o I FRAPREV ficou em 4º lugar no 
15º Prêmio da Associação Brasileira das 
Companhias Abertas (Abrasca) de Rela
tório Anual, na categoria organi ações 
não empresariais. o resultado foi anun
ciado em cerim nia na B F Bovespa, 
em são Paulo, em 28 de novembro. 

á quatro edições consecutivas 
o I FRAPREV está presente entre os 
finalistas do prêmio. Em 2012 con

Relatório anual fica em  
4º lugar no Prêmio Abrasca

  qu  ano 
passado conquistou a 1ª 
co oca o  icou  nt  
da i  cono us  

quistou a 1ª colocação, em 2011 a 3ª e 
2010 a 8ª, o que demonstra o cresci
mento do trabalho. 

o Instituto ficou na frente da Pre
vi (7º lugar), do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC – 6º 
lugar) e Economus (5º lugar). o ven
cedor foi a sabresprev e nas 2ª e 3ª 
colocações ficaram Funcef e Fundação 
Bradesco, respectivamente.

A avaliação dos trabalhos é feita, 
essencialmente, por meio do conte do 
dos relatórios impresso ou on line. A 
publicação de 2012, com o tema os 30 
anos do Instituto, é um relatório integra
do com base na metodologia da Global 

Reporting Initiative (GRI), composto dos 
resultados financeiros e das informações 
obrigatórias, em atendimento  legisla
ção dos fundos de pensão.

os itens avaliados foram: perfil da or
gani ação  mensagem de abertura  prin
cipais indicadores operacionais e finan
ceiros  contingências fiscais, trabalhistas 
e cíveis  montante origem e destino dos 
recursos  demonstrações contábeis  e
posição sobre estratégia e governança: 
práticas de gestão e controles. 

o documento está no portal em 
Publicações – Relatórios. No início do 
ano, foi enviado aos participantes ati
vos e assistidos.

o I FRAPREV entrou para a enciclópédia 
coletiva global, o i ipédia. o artigo sobre o 
Instituto agora une se a quase 1 milhão de te
tos em português. os participantes podem con
ferir o conte do acessando http pt. i ipedia.
org i i Infraprev.

A entrada no i ipédia tem por objetivo 
aumentar a visibilidade do Instituto, atrair mais 

visitantes ao seu portal e integrar s estratégias 
de mídia social, por ser meio de comunicação e 
ferramenta colaborativa, no formato 2.0. 

efini o de i i – coleção de páginas 
interligadas onde cada uma delas pode ser visi
tada e editada por qualquer pessoa, desde que 
atenda uma série de requisitos e recomenda
ções de boas práticas.

INFRAPREV está no Wikipédia



Nossa Gente

Mais do 
que uma 
pescaria

ui  nt nio d i os 
quando p sca a a  
da ida at i u ada  
do dia a dia  ap o ita 
pa a con at ni a   
co  os a i os 

Lui  Antonio edeiros, tarifador 
aeroportuário no aeroporto interna
cional de Navegantes, em santa Cata
rina, descobriu na pesca a fórmula para 
combater o estresse e promover o en
contro entre amigos.

Pescador há quatro anos, a ativida
de entrou na vida do participante por 
meio do convite de um amigo. o grupo 
é pequeno, composto por quatro pes
soas, mas se torna uma festa quando 

 AR UIVo PEssoAL

todos levam seus familiares e fa em da 
pescaria uma grande diversão. o parti
cipante conseguiu influenciar a esposa, 
que compartilha com ele esses momen
tos de rela amento.

Admirador da nature a, sempre 
que pode se re ne com os amigos em 
um sítio e ali reali am uma pei ada. 

“Essa é a maneira que eu encontro 
para vencer o estresse, rela ar e re
ver os amigos, que são mais do que 
irmãos” declara.

Apreciador de pei es de água doce, 
Luis Ant nio gosta de pescar em rios, 
açudes e ribeirões, em busca de traíra 
(da foto), robalo, pacu e tilápia. 

Preconceito, medo e falta de infor
mação, ainda são os tabus que grande 
parte dos homens tem na hora de fa er 
e ame para detectar c ncer de prósta
ta. o diagnóstico é feito por meio de 
e ames físico (toque retal) e laborato
rial (dosagem do PsA).

silencioso, o c ncer de prósta
ta é o desenvolvimento de um tumor 
nessa gl ndula do sistema reprodutor 
masculino, a próstata. Esse tumor se 
desenvolve lentamente, não apresenta 
sintomas nos estágios iniciais e é mais 
comum em homens acima de 50 anos.

Além da idade avançada, os outros 
fatores de risco são histórico familiar da 

doença, ingestão de alimentos ricos em 
gorduras, sedentarismo e e cesso de 
peso. o fator hormonal é bastante im
portante, pois a doença regride de ma
neira significativa com a supressão dos 
horm nios masculinos. os negros têm 
maior risco para desenvolver a doença.

ratamento – o tratamento va
ria entre quimioterapia, radioterapia, 
hormonioterapia ou cirurgia para a 
retirada do tumor. o procedimento 
cir rgico causa preocupação entre 
os homens, pois quando mal adminis
trado pode provocar incontinência 
urinária ou disfunção erétil. Por isso 
é importante a prevenção e a reali a

ção dos e ames periodicamente com 
acompanhamento médico.

reven o – A recomendação 
para prevenir o aparecimento do 
c ncer é ter hábitos saudáveis. Fa er 
dieta rica em frutas, legumes, cereais 
e verduras. Evitar gordura de origem 
animal e consumo de álcool. Não fu
mar. ter ainda uma alimentação que 
contenha grãos e fibras, além de pra
ticar atividade física.

Câncer de próstata: 
tumor silencioso

 dia n stico da do n a  ito po  io d  a s 
sico toqu  ta   a o ato ia  dosa  do 

Saúde

O que é PSA?

PsA quer di er Antígeno 
Prostático Específico (em inglês 
Prostate Spe ifi  Antigen).  um 
e ame de sangue usado como 
ferramenta para o diagnóstico 
da presença de c ncer de prós
tata.  uma proteína encontra
da no sangue que é específica 
para a próstata. 




