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Atualização de dados cadastrais
Regularmente o INFRAPREV faz um trabalho de recadastramento de to-

dos os seus participantes ativos e assistidos. Mas o participante precisa co-
laborar. Mudanças no endereço residencial, telefones (fixo e celular) e emails 
devem ser comunicadas ao Instituto. 

Manter os dados cadastrais em dia no INFRAPREV é fundamental para a 
comunicação com os participantes. O cadastro pode ser atualizado direto 
pelo portal, no item Autoatendimento ou pelo 0800-707-1273. 

Está na época de renovar 
o seguro do carro? 
Confira os descontos 
especiais na Chibra 
Corretora com os 
parceiros Porto Seguro, 
Azul e SulAmérica. O 
abatimento no valor do 
seguro auto é válido para 
participantes, cônjuges, 
pais e filhos. Ligue (21) 
2220-2137 ou envie 
email para chibra@chibra.
com.br e solicite um 
orçamento. 

O INFRAPREV completa 31 
anos, em 29 de junho, ocupando a 
39ª posição no ranking da Associa-
ção Brasileira das Entidades Fecha-
das de Previdência Complementar 
(Abrapp), dentre 327 fundos de 
pensão existentes no mercado. 

O Instituto cresceu através de 
modernas práticas de gestão e com 
a profissionalização de seus empre-
gados. Possui hoje 14.766 partici-

pantes, sendo 2.617 assistidos, que 
usufruem os benefícios de aposen-
tadoria, pensão e auxílio-doença. 
Tem ainda os que compartilham a 
importância de um fundo de pensão 
para uma aposentadoria tranquila. 
São os 12.150 participantes ativos 
que contribuem mensalmente para 
o plano de benefício. 

Parabéns a todos vocês. O 
INFRAPREV agradece a confiança.

5

31 anos de trabalho 
e muitas conquistas

Clube de 
Vantagens: 
desconto no 
seguro auto 

Nossa Gente
O participante Jai-

me Aluisio Pereira 
proporciona atividades 
esportiva e recreativa 
para crianças em tra-
balho voluntário reali-
zado em centro comu-
nitário da Zona Norte 
de São Paulo. Página 4
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Email
Reajuste de benefícios
Solicito informar o índice do re-

ajuste a vigorar a partir de maio, 

aplicado aos benefícios.

Sueli M. Xavier 
Guarapari – ES

Resposta: De acordo com a tabela 
de reajuste, os participantes que ini-
ciaram o benefício até Maio/12 tive-
ram aumento de 7,16%.
 

Aposentadoria 
Qual a idade exigida para solici-

tar a aposentadoria?

Edson de Matos Silva 
Cruzeiro do Sul – AC 

Resposta: Informamos que os parti-
cipantes do Plano CV podem se apo-
sentar a partir de 48 anos. O cálculo 
da aposentadoria tanto para homens 
quanto para mulheres é efetuado 
com base no saldo de conta total de 
participante, ou seja, a soma das con-
tribuições dos participantes e patro-
cinador Infraero, efetuadas ao longo 
dos anos mais a rentabilidade.

Recadastramento
Como posso fazer, meu recadas-

tramento pela internet?

Genival Neves dos Santos 
Cidade Satélite – RN 

Resposta: O recadastramento do 
participante assistido é feito no mês 
de seu aniversário. O formulário é 
enviado à residência para confirma-
ção dos dados. Deve ser assinado e 
enviado ao INFRAPREV pelo correio. 

FacEbook
Agradecimento
Gostaria de agradecer e para-

benizar a funcionária do iN-

FRaPREV de Brasília, Maria Te-

resa, pelo ótimo trabalho que 

desempenhou para resolver meu 

auxílio-doença. (...) Maria Te-

resa, você está de parabéns!!! 

Proatividade sempre. Obrigado!

Marcelo Lima 
Brasília – DF
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31 anos de INFRAPREV

Canal Aberto
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Diretoria Executiva: Carlos Frederico Aires Duque, Diretor-
Superintendente; Diblaim Carlos da Silva, Diretor de Benefícios ; miguel 
Alexandre da Conceição David, Diretor de Administração e Finanças 
Conselho Deliberativo: Titulares: Flavio Rodrigues, josé Francisco 
marinho Freire, Ricardo de Castro Brum, Keyla Regina da Silva Torres; 
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Suplentes: jurandyr machado da Cunha, Edson Antonio Cavalcante, Gustavo Rodrigues de Almeida, Wilhiam 
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Oliveira Azevedo, Emílio da Silva e marcelo motta Projeto Gráfico: Grevy Conti Diagramação: 
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Nesses 31 anos de existência, as transformações 
no INFRAPREV foram gradativas e eficientes. Por 
isso a maturidade hoje é evidente. O bom desem-
penho alcançado ao longo desses anos espelha o 

empenho da equipe, o comprometimento com os resultados e a preo-
cupação de ampliar a satisfação de nossos participantes.

Nesses últimos 10 anos, demos continuidade aos trabalhos iniciados 
em 29 de junho de 1982. Procuramos o aperfeiçoamento constante para 
acompanhar a evolução do mercado de previdência complementar e do 
patrocinador Infraero, para tornar o Instituto cada vez mais um fundo 
de pensão sólido.

Todo esse trabalho foi baseado na sua missão: “Administrar planos 
de previdência complementar com eficiência e transparência, visando 
contribuir para a qualidade de vida dos participantes, assistidos e bene-
ficiários, agregando valor à política de recursos humanos dos patrocina-
dores e fortalecimento dos instituidores”.

A visão de futuro, “Ser reconhecido como um fundo de pensão ino-
vador, competitivo e cada vez mais comprometido com os participantes, 
assistidos, beneficiários, patrocinadores, instituidores e sociedade, com 
base nos princípios de sustentabilidade”, já está sendo construída.

No seminário de sustentabilidade deste ano promovido pela Abrapp 
e no promovido pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desen-
volvimento Sustentável (CEBDS) e a BM&F Bovespa foi apresentado o 
caso do INFRAPREV. Compartilhamos a experiência do Instituto e as 
iniciativas nessa área. O mesmo aconteceu no Encontro de Comunica-
ção e Relacionamento dos Fundos de Pensão que teve a participação de 
nossos profissionais como palestrantes.

Como já comentado anteriormente em outras edições, a trajetória 
do Instituto é de desafios e conquistas. E tudo isso só foi possível porque 
vocês participantes acreditaram nesse sonho e continuam acreditando.

Parabéns a todos vocês, participantes ativos e assistidos pelos 31 
anos do Instituto.

carlos Frederico aires Duque
Diretor-Superintendente
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Recadastramento  
dos assistidos

Deduzir a contribuição no Impos-
to de Renda e ter maior contrapartida 
da Infraero no Plano CV são as duas 
grandes vantagens de aumento da con-
tribuição. A mudança do valor pode ser 
feita pelo portal INFRAPREV, em Alte-
ração de Contribuição.

A Receita Federal permite que o 
participante deduza a sua contribuição 
no IR, até o limite de 12% dos rendi-
mentos brutos recebidos no ano. Ao 
aumentar a contribuição, a Infraero 
eleva a sua participação até o percen-
tual de 8% ou o valor de R$ 998,16, o 

que for menor. 
A reavaliação do percentual de 

contribuição anual para o INFRA-
PREV é uma das ações fundamentais 
para a preparação para a aposenta-
doria.

Quem opta pelo percentual míni-
mo, deixa de receber uma maior con-
tribuição do patrocinador e pode ainda 
pagar mais imposto de renda. É impor-
tante não deixar para aumentar o per-
centual às vésperas da aposentadoria e 
anualmente fazer simulações do bene-
fício no portal.  

Seguridade

Beneficie-se da dedução de IR 
e da contribuição da Infraero
o aumento da contribuição no Plano cV permite 
vantagens como aporte maior da infraero e redução de iR

foToS: DivulgAção 

INFRAPREV continua com 
palestras nos aeroportos   

O INFRAPREV realizou palestras nos aeroportos e superinten-
dências de Salvador, Belém e Porto Alegre. Luis Carlos Evaristo, da 
gerência de Benefícios, falou das condições dos benefícios do Plano 
CV e respondeu aos questionamentos dos participantes. O gerente 
de Produtos, Mauricio Mello, esteve em Belém e apresentou o pla-
no de previdência para familiares, criado em parceria com a Anei. 
Os dois profissionais alertaram para a importância de um planeja-
mento previdenciário e reforçaram a solidez do Instituto.

O recadastramento dos assistidos (aposen-
tados e pensionistas) está sendo feito no mês de 
aniversário. O formulário é enviado à residência 
dos assistidos para atualização dos dados e en-
caminhamento ao INFRAPREV assinado. É impor-
tante manter os dados cadastrais atualizados no 
sistema para recebimento de publicações e in-
formes importantes. Dúvidas sobre o preenchi-
mento, entre em contato com o 0800-707-1273.  

Aeroporto de Porto Alegre

Aeroporto 
de Belém

Aeroporto de Salvador

No Plano cV, todos os participantes 
podem acompanhar mensalmente no 
portal iNFRaPREV, www.infraprev.org.br, 
em seu extrato, o saldo de sua conta para 
aposentadoria, com as suas contribuições 
mensais, as do patrocinador infraero  
e a rentabilidade. Também, mensalmente, 
no portal em ‘Investimentos’ o Instituto 
divulga a rentabilidade dos investimentos 
e compara com outros indicadores 
financeiros.

Procedimentos para 
aumento do percentual

1 Acesse o hotsite – www.infraprev.
org.br/alteracao_contribuicao 
2 Entre com login e senha do 
portal
3 Clique em ‘Não Perca Tempo’ 
– banner laranja
4 Digite email, opção fundador e 
o novo percentual de contribuição 
5 Clique em ‘Enviar’ 
6 Requerimento preenchido! 
Clique no botão ‘imprimir’, caso 
deseje.

Você Sabia?
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Nossa Gente

Jaime Aluisio Pereira, participante do INFRAPREV e 
empregado do Aeroporto de Congonhas, participa de tra-
balho voluntário no Centro Comunitário Nossa Senhora 
Aparecida na Zona Norte de São Paulo. A ação social tem 
o objetivo de preencher o tempo ocioso das crianças com 
esporte e recreação.

Todos os sábados, Jaime e mais alguns amigos levam as 
crianças para jogar futebol no time dos veteranos ou na qua-
dra do centro comunitário. Além dos jogos, eles também 
praticam capoeira e participam de outras atividades lúdicas.

Há um ano que o participante teve essa iniciativa, como 
uma maneira de ajudar a esposa que também trabalha na 
instituição e de dedicar tempo e carinho ao próximo. “A 

Tempo e carinho ao próximo
o participante Jaime aluisio Pereira do 
aeroporto de congonhas realiza trabalho 
voluntário em centro comunitário
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O Centro de Vida Independente 
(CVI-Rio), que presta serviços às pesso-
as com algum tipo de deficiência, rece-
beu pelo segundo ano a doação de pró-
-labore gerado pelos seguros de carro 
firmados em 2012 pelos participantes do 
INFRAPREV, em parceria com a Chibra 
Corretora e Porto Seguro.

O INFRAPREV, representado pela em-
pregada Amanda Gomes, e o diretor da 
Chibra Corretora, Eduardo Barrientos, 

entregaram o cheque à vice-presidente 
da Associação, Lilia Pinto Martins.

A escolha da CVI-Rio vai ao encontro 
da Política de Sustentabilidade do Institu-
to. O objetivo de continuar apoiando a 
instituição é acompanhar o trabalho rea-
lizado e suas melhorias.  

A CVI-Rio realizada palestras sobre 
acessibilidade, questões de saúde, lingua-
gem corporal, oficinas de utilização de 
equipamentos, dentre outras atividades.

CVI-Rio recebe  
pró-labore de seguro

Sustentabilidade

finalidade da ação é atrair os menores para um lugar onde 
eles têm assistência, inclusão digital, lazer e estão longe da 
rua, em situações perigosas” esclarece. 
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O diretor-superintendente, 
Carlos Frederico Aires Duque, 
apresentou em 11 de junho, no 4º 
Seminário ‘A sustentabilidade e o 
Papel dos Fundos de Pensão no Bra-
sil’, promovido pela Abrapp, a expe-
riência do Instituto em sustentabi-
lidade. Profissionais do INFRAPREV 
também foram convidados pela 

Associação a participar do 4º En-
contro de Comunicação e Relacio-
namento dos Fundos de Pensão em 
maio como palestrantes. A gerente 
de Comunicação, Antônia Maynart, 
compartilhou as estratégias de co-
municação e o resultado do Insti-
tuto em redes sociais. A chefe do 
setor de Atendimento ao Partici-

pante, Denise Marins, apresentou 
trabalho desenvolvido pela Comis-
são Regional Sudeste de Relaciona-
mento da Abrapp, da qual faz parte. 
Carlos Frederico é membro da Co-
missão Nacional de Sustentabilida-
de e Antonia Maynart da Comissão 
Regional Sudeste de Comunicação e 
Marketing.

INFRAPREV em eventos da Abrapp
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Pagamento do Benefício – os documentos para 
dar entrada no auxílio-doença devem chegar à 
gerência de benefícios até o dia 10, para que o 
crédito seja efetuado no último dia do mês.
Salário Real de Benefício – é a média 
aritmética simples dos 12 últimos salários de 
participação anteriores ao início do benefício, 
ajustados pelo iNPc. o SRb é limitado a três 
vezes o teto do salário de contribuição do iNSS.
Fator Atuarial – fator calculado com base 
em premissas financeira e biométrica, como 
taxa de juros e tábua de mortalidade, que tem 
o objetivo de preservar o equilíbrio entre os 
compromissos – valores dos benefícios a serem 
pagos – e os recursos necessários para garantia 
do pagamento do benefício.

Auxílio-doença tem carência 
de 12 meses para concessão
No caso de acidente de trabalho a carência não é considerada. Participantes 
aposentados pelo iNSS que continuam trabalhando também têm direito ao benefício

O auxílio-doença é um benefício 
de risco contemplado nos planos CV e 
BDI. Em caso de doença, o participante 
tem direito ao benefício de renda men-
sal temporária. É concedido aos parti-
cipantes com no mínimo 12 meses de 
contribuição ao INFRAPREV, exceção 
para os casos de acidente no trabalho 
que não há carência. 

O pagamento do benefício é efetu-
ado durante o período em que o par-
ticipante estiver recebendo o auxílio-
-doença pelo INSS. Para solicitá-lo, basta 
procurar o representante do INFRAPREV 
no aeroporto, preencher o formulário 
de solicitação de benefício, que também 
está disponível no portal, e anexar os do-
cumentos listados ao lado. 

Documentos necessários
 Requerimento preenchido e assinado 
(consta o formulário no portal 
INFRAPREV, Autoatendimento);
 Carta de Concessão/Memória de 
Cálculo do auxílio-doença do INSS 
 Contracheque da Infraero do mês 
anterior ao início do benefício;
 Comunicação de Decisão – que é  
o comprovante do período do auxílio-
doença, (sempre que prorrogado  
o benefício enviar a nova Comunicação 
de Decisão).

Aposentado pelo INSS – o partici-
pante que ainda não está aposentado pelo 
INFRAPREV, mas já está pelo INSS, e conti-
nua trabalhando na Infraero também tem 

direito ao benefício. O mesmo ocorre 
com aquele que se desliga do patrocinador 
e continua contribuindo para o Instituto. 

Nesses dois casos, o participante de-
verá ser examinado por médico indicado 
pelo INFRAPREV, que atestará sua incapa-
cidade, descrevendo sua natureza e grau, 
indicando a data dos próximos exames e 
a provável data de retorno ao trabalho. 
O participante deverá entrar em conta-
to com a Central de Atendimento, 0800-
707-1273, ou com o representante.

Os aposentados pelo INSS devem 
apresentar a carta de concessão de 
aposentadoria do INSS e declaração da 
Infraero de afastamento por motivo de 
doença, último contracheque e o reque-
rimento INFRAPREV que está no portal.

Demonstração atuariais – As 
Demonstrações Atuariais (DA’s) dos 
planos CV, BDI, BDII e Plano Anei 
(Plano Associativo INFRAPREV i – 
PAI I) estão no portal para consulta 
dos participantes. Os documentos 
estão em Planos no item DA. 

Plano BDI – A Previc retornou o 
processo de saldamento do Plano BDI 
ao INFRAPREV e registrou o atendi-
mento integral dos ajustes anterior-
mente solicitados. Não apresenta 
novas exigências técnicas. No entan-
to, para fechamento do processo e 

aprovação final, determina o envio da 
documentação complementar relacio-
nada às ratificações de concordância 
do  patrocinador Infraero, da SAC e 
do DEST. O Instituto providenciou o 
encaminhamento da documentação 
para aprovação desses órgãos.

Fique por dentro

Veja como é feito o cálculo no Plano CV

O valor do benefício é determinado com base no maior valor en-
contrado entre o saldo de conta total do participante, dividido pelo 
fator atuarial e o valor da diferença entre o salário real de benefício e a 
renda do benefício do INSS. O reajuste é anual pela variação do INPC.

Exemplo:
Saldo de Conta Total do Participante: R$ 34.495,03 
Fator Atuarial (FA): 169,49009900 
Salário Real de Benefício (SRB): R$ 3.100,00 
Auxílio-doença do INSS: R$ 1.854,00 

(Saldo/FA) = R$ 34.495,03 ÷ 169,49009900 = R$ 203,52
(SRB - INSS) = R$ 3.100,00 - R$ 1.854,00 = R$ 1.246,00
Auxílio-doença do iNFRaPREV = R$ 1.246,00 (maior valor)

Seguridade
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Mídias Sociais

as campanhas, posts  
e promoções na fanpage 
já atingiram mais de  
30 mil pessoas 

O INFRAPREV em 10 meses no 
facebook já possui 2.393 curtidores 
e  alcançou mais de 30 mil pesso-
as com a publicação de campanhas, 
promoções e datas relevantes. A 
natureza mais robusta do facebook 
permite maiores possibilidades de in-
teração com os usuários.

O objetivo do trabalho nas redes 
sociais é divulgar o INFRAPREV como 
fundo de pensão multipatrocinado 
com ações voltadas para educação 
previdenciária de um modo geral, com 
foco em finanças e sustentabilidade.

Facebook do INFRAPREV 
ultrapassa 2 mil curtidores

1 – O Que É Previdência Privada?  

Número de peças   21            Duração 23/08 – 22/11/12

2 – PrOMOÇÃO “QuaL a diFerenÇa?”
Pergunta sobre a previdência aberta e fechada, realizada 

entre outubro e novembro de 2012. O objetivo foi conquis-
tar novos curtidores com ação de educação previdenciária. 

3 – 15 dicaS Para 
ECONOMIZAR NO 
DIA A DIA
Duração: 30/01 – 13/03/13

4 –  educaÇÃO 
FINANCEIRA
Duração: 22/04 – 22/05/13

5 – dia da MuLHer 
2013

6 – aniverSÁriO dO 
RIO DE JANEIRO 2013

 1496   curtidores em  16  dias de promoção

Opção Curtir  5

Compartilhamento 93

Comentários –

Visualizações 11.378
Opção Curtir 33

Compartilhamento 467

Comentários 6

Visualizações 31.246

Opção Curtir 459

Compartilhamento 181

Comentários 10

Visualizações 98.697

Opção Curtir 93

Compartilhamento 7

Comentários 3

Visualizações 3.761
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Educação previdenciária

Nossos resultados

Maio/2013 

Patrimônio R$ 2.308.831.579,11

Por Plano

Plano CV       R$ 2.226.126.259,97

Plano BD I       R$ 72.002.920,57

Plano BDII        R$ 10.662.081,80

Plano Anei        R$ 40.316,77

Cota do Plano CV 5,398656544

Cota do Plano Anei 1,032869709

Distribuição dos Ativos 
Maio/2013 

Renda Fixa
57,44%

Renda 
Variável
14,48%

Investimentos  
Estruturados

14,56%

Imóveis
6,23%

Oper. com 
Participantes
7,29%

Patrimônio Líquido X Meta Atuarial  
2003 a Maio/2013 – %

Aposentadoria é
melhor que resgate
a maioria dos 435 participantes dos 
aeroportos concedidos que se desligou 
da infraero permanece no iNFRaPREV

A concessão dos aeroportos de Guarulhos, Campinas, Brasí-
lia e Natal resultou, até maio deste ano, no desligamento da Infra-
ero de 435 participantes do INFRAPREV, que aderiram ao PDITA.

Desse total, a grande maioria continua vinculada ao 
INFRAPREV por meio do patrocínio das concessionárias ou pela 
aposentadoria. Os que optaram pelo resgate, em regra geral, 
tinham empréstimos a quitar no Instituto.

O gerente de Arrecadação e Cadastro, Marcelo Motta, 
alerta para a avaliação criteriosa da opção a ser escolhida. “No 
resgate o participante perde parte das contribuições da Infrae-
ro e ainda há a retenção de imposto de renda”.

Compare os saldos do benefício  
de aposentadoria e resgate

aPOSentadOria nO PLanO cv É SeMPre MeLHOr Que O reSgate

Opção no 
iNFRaPREV

Aposentadoria Resgate

Condição Mínimo de 48 anos e 5 de contribuição  
ao plano.

Não há.

Valor É calculado com base em 100% dos saldos  
do participante e da Infraero.

Valor equivale a 100% do saldo das contribuições do participante e 
mais 2% por ano de plano do saldo da Infraero, limitado a 50%, para 
os participantes com pelo menos 5 anos.
Exemplos: 6 anos de plano = 12 % do saldo da Infraero.
                 4 anos de plano =  Não tem acesso ao saldo da Infraero.

Forma de 
recebimento

Renda mensal vitalícia ou por prazo  
determinado (5 a 20 anos). 
Opção de receber parte do benefício na  
forma de saque de até 25% do saldo total.

Pagamento único ou em até 12 parcelas.

Saldo devedor  
de empréstimo

Pode ser quitado, através do saque opcional  
de até 25% ou renegociado o valor da prestação.

Quitação obrigatória – deduzido do valor a ser resgatado.

Imposto de Renda 
(Regime Progressivo)

No pagamento do benefício são permitidas  
as deduções legais, reduzindo o valor do IR  
ou até mesmo tornando-se isento.

No pagamento do resgate, o IR é calculado sobre o valor bruto de 
resgate. As deduções devem ser realizadas na declaração de ajuste.

Imposto de Renda 
(Regime Regressivo)

A alíquota de IR continua reduzindo com o  
tempo de recebimento de benefício, até 10%.

O IR é calculado com a alíquota definida em função do prazo de 
acumulação de cada recurso no momento do pagamento. 

Pensão, Pecúlio  
e Empréstimo

São assegurados aos beneficiários a pensão  
e o  pecúlio. O aposentado tem direito ao 
empréstimo do INFRAPREV.

Não há.

Exemplo 1  idade: 57 anos – tempo de plano: 18 anos
Opção no 
INFRAPREV

Saldo (R$)
Participante Infraero Total

Benefício 
Aposentadoria

283.281,27 194.322,60 100% 477.603,87

Resgate 283.281,27 70.927,75 36,5% 354.209,02
Diferença – 123.394,85 63,5% 123.394,85
Comentários: Caso opte pelo resgate, o participante perde 63,50% das 
contribuições realizadas pela Infraero, ou seja, R$ 123.394,85.

Exemplo 2  idade: 49 anos – tempo de plano: 21 anos
Opção no 
INFRAPREV

Saldo (R$)
Participante Infraero Total

Benefício 
Aposentadoria

115.262,33 88.268,16 100% 203.530,49

Resgate 115.262,33 36.778,40 41,67% 152.040,73
Diferença – 51.489,76 58,33% 51.489,76
Comentários: Caso opte pelo resgate, o participante perde 58,33% das 
contribuições realizadas pela Infraero, ou seja, R$ 51.489,76.

Evolução do PL Acumulada

Meta Atuarial Acumulada
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Saúde

Câncer de cólon: 
doença silenciosa
colonoscopia é o exame que permite identif icar  
o câncer do intestino grosso, que ocorre em adultos 
jovens e pessoas acima de 50 anos de idade

Silencioso, o câncer de cólon (in-
testino grosso) ou colorretal (reto, 
extermidade do cólon) não apresenta 
sintomas específicos que exija uma ida 
imediata ao médico. Por ser discreto 
merece cuidados rotineiros.

A doença começa sempre como 
uma lesão benigna na parede do intes-
tino grosso e vai evoluindo lentamen-
te até se transformar em um tumor 
maligno. Prisão de ventre, diarreia, 
dor ou desconforto abdominal, san-
gue ou catarro nas fezes e emagre-
cimento são sintomas da doença. À 
medida que o tumor progride os sin-
tomas ficam mais frequentes. 

Aparecendo os sintomas citados 
procure um especialista. O médico 
pode fazer exame físico para tentar 
detectar a existência de tumor, no 
entanto, apenas a colonoscopia pode 

ver todo o cólon e identificar a exis-
tência da doença. De acordo com o 
Instituto Nacional do Câncer, este é o 
segundo tipo de câncer mais frequen-
te em adultos jovens e em pessoas 
com idade acima de 50. Cerca de 60% 
dos casos são de pessoas que vivem 
em regiões mais desenvolvidas, como 
Sul e Sudeste

O número de casos de câncer de 
intestino grosso está crescendo. A sua 
existência pode ser de ordem genética 
ou de má alimentação. Maus hábitos 
alimentares, como ausência de verdu-
ras, frutas e legumes, excesso de con-
sumo de carne vermelha e gorduras 
animais são fatores de risco para o de-
senvolvimento da doença, assim como 
o alcoolismo, tabagismo e obesidade. 

Fontes: INCA; ABC Med; Oncoguia.

Sonia Maria  
de Sousa – rio  
de Janeiro/RJ

Sonia Maria de 
Sousa atuava na área 

de segurança no Aeroporto Tom 
Jobim. Aposentada desde 1999, tor-
nou-se professora de dança cigana 
ao descobrir a cultura mística em 
uma de suas viagens ao nordeste. Foi 
quando escolheu o estilo cigano para 
se dedicar. Adotou um novo nome, 
Rayra Sonja Zareen,  e passou a fazer 
cursos para se aperfeiçoar e depois 
começou a dar aulas, workshops e 
apresentações filantrópicas. Atual-
mente, ministra aulas na Faculdade 
unisuam- unati, “Me sinto feliz, útil 
e assim vou levando minha vida”, in-
formou.

José Carlos Ferraz  
– Brasília/dF

José Carlos Ferraz 
ingressou na Infraero 
em 1978, trabalhou  

na Sede em Brasília, na assessoria de 
qualidade da Divisão de Materiais. José 
Carlos foi um dos pioneiros na implan-
tação do aperfeiçoamento do sistema 
informativo na Divisão de Materiais. 
Hoje, aposentado há 14 anos, dedica 
o tempo para a família, administração 
de sua chácara e rancho e à pescaria, 
seu hobbie. O participante destaca o 
bom relacionamento que tinha com 
os amigos, o prazer de fazer parte do 
quadro de empregados da Infraero e a 
importância de ter uma boa aposenta-
doria. “o INFRAPREV é a garantia de 
um benefíco de qualidade”, declarou.

Juraci Albuquerque 
trindade – 
Salvador/BA

Empenho e zelo são 
características do par-

ticipante Juraci Albuquerque Trindade. 
Com 35 anos de trabalho na Infraero, 
Trindade, como é conhecido no Ae-
roporto de Salvador, atuou como co-
ordenador de Segurança e participou 
de vários cursos de aperfeiçoamento. 
Trindade destaca a importância da 
dedicação e atenção ao trabalho de 
segurança nos aeroportos. “É preci-
so ter atenção em tudo que fazemos, 
principalmente quando o assunto é se-
gurança”, enfatizou. Atualmente, cuida 
da família, faz viagens e curte a casa na 
ilha, realizações que sua aposentadoria 
proporciona.

Por onde anda?
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Colonoscopia é um exame 
que permite a visualização di-
reta do cólon, através de um 
tubo flexível introduzido pelo 
ânus, contendo em sua extre-
midade uma minicâmera de TV 
que transmite imagens colori-
das, podendo ser fotografadas 
ou gravadas em vídeo. O cólon 
deve estar limpo de fezes e re-
síduos alimentares, o que exige 
um preparo prévio que consis-
te em uma dieta líquida nas 24 
horas que antecedem o exame, 
bem como o uso de laxativos, 
conforme orientação médica. O 
procedimento dura de 15 a 30 
minutos e o paciente é sedado.

Colonoscopia


