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As mudanças no
ambiente do nosso
mercado, o segmento
da previdência com-
plementar, estão ocor-
rendo de forma inten-
sa. A recente evolução
do marco regulatório,
a maior conscientização dos
participantes no tocante aos seus
direitos e deveres e a importân-
cia da aposentadoria para o seu
bem-estar e o futuro de sua famí-
lia são cada vez mais fortes.

Tudo isso exige que o INFRA-
PREV esteja consciente de seu pa-
pel, de sua importância para os par-
ticipantes e, principalmente, apoi-
ando contínua e estrategicamente
a Política de Recursos Humanos de
nossa Patrocinadora, a Infraero.

Vivemos uma fase de transfor-
mação exigida pelo mundo mo-
derno. Estamos trabalhando em
novas instalações para poder ade-
quar os serviços a nova realida-
de. Nesse sentido, nossa priori-
dade é o processo de comunica-
ção com nossos clientes. Temos
participantes espalhados por todo
o território nacional e é necessá-
rio cada vez mais oferecer infor-
mações e serviços com maior
grau de agilidade e rapidez den-
tro dos melhores padrões de con-
fiabilidade e segurança.

Ao longo de 16 meses de nos-
sa gestão, o INFRAPREV regis-
trou um crescimento patrimoni-
al de 22,86%. A rentabilidade
dos investimentos no mesmo
período também superou as ex-
pectativas, atingindo 28%, bem

Uma nova casa, uma nova postura
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EditorialEditorial

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

Mudança de sede
Faltou informar que

toda esta transformação
não seria possível sem a
contribuição extra dos
empregados da patrocina-
dora...

Pedro Andrade
Brasília – DF

Resposta: Recebemos seu
e-mail com comentários so-
bre as transformações que
estão ocorrendo para melhor
no INFRAPREV. Gostaría-
mos de esclarecer que a tro-
ca de endereço é um passo
no caminho da modernida-
de. As novas instalações per-
mitem a criação de novos
serviços aos participantes.

A mudança também re-
sultou numa redução de
60% dos nossos custos ope-
racionais, visto que na sede
antiga os encargos com o
imóvel eram maiores do que
no atual.

Quanto à Contribuição
Extra, ela é destinada ao cus-
teio administrativo do seu
plano, conforme consta no
regulamento. Para adminis-
tração, o INFRAPREV pode
utilizar no máximo 15% da
receita previdencial (soma
das contribuições da patro-
cinadora e dos participantes,
que compõe o fundo de apo-
sentadoria). Em 2003, fe-
chamos o ano com percen-
tual abaixo do limite legal.
As despesas atingiram
13,07% e pretendemos ficar
abaixo do percentual em
2004, principalmente com
as mudanças que estão sen-
do feitas.

Para você ter uma idéia

acima da meta atua-
rial de 18%.

Esses resultados da
atual administração
são frutos do novo
modelo de gestão im-
plantado. O aperfei-
çoamento do proces-

so de tomada de decisão, através
de metodologias científicas, pos-
sibilitou uma maior diversifica-
ção dos investimentos. A admi-
nistração dos recursos financei-
ros passou a seguir novos parâ-
metros, determinados na Políti-
ca de Investimentos, que prevê a
utilização de instrumentos de
controle de risco mais eficazes.

No tocante à área de seguri-
dade, o processo contínuo de
aperfeiçoamento dos planos de
benefícios nos colocam na van-
guarda da gestão dos fundos de
pensão em nosso país.

Os resultados decorrem do
comprometimento dos empre-
gados e da parceria e confiança
depositada pela Infraero, sem as
quais não seria possível desen-
volver este trabalho.

Pretendemos que o INFRAPREV
ocupe cada vez mais um lugar de
destaque entre os principais fun-
dos de pensão do Brasil.

Por isso, podemos afirmar
que o caminho traçado para o
Instituto é de acompanhar a ve-
locidade do mercado e, conse-
qüentemente, garantir seu forta-
lecimento ao longo dos anos.

C A N A L  A B E R T OC A N A L  A B E R T O

de como o patrimônio do
INFRAPREV, do qual você é
detentor de uma parte, está
sendo bem administrado, o
Instituto registrou  no perío-
do de março/2003 a junho/
2004 um crescimento patri-
monial de 20,36%. Quando
a diretoria atual assumiu
em março do ano passado
o patrimônio somava R$
480.247.913,15 e em junho/
2004, R$ 578.043.343,24.

Este resultado é fruto do
novo modelo de gestão im-
plantado, com processo de to-
mada de decisão com base
mais técnica, que possibili-
tou a diversificação dos in-
vestimentos. A carteira de
aplicações segue os parâme-
tros determinados na Políti-
ca de Investimentos que pre-
vê instrumentos de controle
de risco.

O Relatório Anual de
2003 está disponível no site,
assim como o resumo do De-
monstrativo Analítico de In-
vestimentos e Enquadramen-
to das Aplicações e a Política
de Investimentos de 2004.

Todas as transforma-
ções são para fortalecer o
INFRAPREV e inserí-lo en-
tre os fundos mais modernos
do país e com isso proporcio-
nar segurança e tranqüilida-
de aos participantes.

 Agradeço a gentileza do
convite para inauguração
da nova sede, e cumpri-
mento pelo transcurso de
tão significativa data.

Eleuza Terezinha
M. S. Lores

Diretora de Engenharia
Infraero – Brasília – DF
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A renegociação passou para dois meses,
com limitação de três contratos em 12 meses

e poderá ser feita a partir de novembro

S E G U R I D A D ES E G U R I D A D E

sos para empréstimo. O prazo
máximo que era de 36 meses
aumentou para 60 meses.

Além dessa novidade, o
INFRAPREV resolveu facilitar a
renegociação. Com apenas um
terço das prestações pagas era
possível renegociar um novo
empréstimo. Agora com apenas
duas prestações pagas poderá
haver renegociação, com limi-
tação de três vezes a cada 12
meses. Essa nova regra come-
ça a vigorar em novembro.

A renegociação para o Ins-
tituto é um novo contrato. Des-
sa forma, o participante paga-
rá taxa de administração, quo-
ta de quitação por morte e Im-
posto sobre Operações Finan-
ceiras (IOF).

O Gerente de Empréstimos,
Mauricio Mello, informa que
os empréstimos com prazo su-
perior a 24 meses continuarão
dependendo da cobertura do
valor líquido de resgate (anti-
ga reserva de poupança).

Atualização de índice
Nos empréstimos com pra-

zo de amortização superior a 36

meses haverá obrigatoriamen-
te a repactuação automática do
contrato. Isso significa que as
taxas atuarial de juro e de cor-

reção monetária serão atualiza-
das. O Instituto recalcula na 37ª
prestação em função das taxas
vigentes à época e determina um

novo valor, que perma-
necerá até o fim do
contrato.

A exigência de ava-
lista para participantes
com inscrição inferior
a um ano e o limite má-
ximo de seis meses per-
manecem. Maurício
Mello lembra que a
margem consignável
continua determinan-
do o montante a ser
emprestado. O valor da
margem é fornecido

pela Infraero, porque os descon-
tos de empréstimos no contra-
cheque não podem ultrapassar
30% da remuneração do empre-
gado.  A margem dos aposenta-
dos e pensionistas é de 30% da
suplementação líquida.

Exemplo de Renovação
em 60 meses

Para formular um exemplo de
atualização de taxas é preciso
considerar que o empréstimo
tenha sido concedido em 2001.

Se em setembro de 2001 um
participante pudesse fazer um
empréstimo em 60 meses, a atua-
lização da taxa seria processada
em setembro de 2004.
 Valor do Empréstimo:

R$ 10.000,00
 Prazo: 60 meses
 Prestação: R$ 307,77
 Concessão: setembro/2001
 Atualização de taxa (INPC):

setembro/2004 – 37ª prestação
 Nova prestação: R$ 279,56

Observação: Neste caso, a pres-
tação foi reduzida em função
do INPC à época da liberação
do empréstimo ser maior do
que o INPC em setembro de
2004. Se fosse o contrário, a
prestação seria aumentada.

O INFRAPREV fechou o pro-
cesso de migração, em 30 de
agosto, com um resultado po-
sitivo de 9.941 participantes
(8.123 ativos e 1.818 assisti-
dos) no Plano CD, de um total
de 10.195. Isto significa que
97,5% dos participantes opta-
ram pelo Plano CD. Os 2,5%
restantes (254) estão distribu-

Plano CD possui 97,5% dos participantes
 Representante

teve papel decisivo
no desempenho

da migração

ídos nos outros dois planos: BD
I, 2,24% e BD II, 0,26%.

O resultado alcançado só foi
possível devido à participação
dos representantes no proces-
so de migração. Eles tiveram
um papel decisivo por estarem
próximos aos participantes.

O processo de reabertura da
migração que começou em se-
tembro/2003 e foi estendido
até agosto/2004 encerra defi-
nitivamente a possibilidade de
mudança de plano. Essa foi a
última oportunidade de trans-
ferência para o Plano CD. Mas

os empregados da Infraero que
ainda não estão no INFRAPREV
só podem ingressar no Plano
CD, por ser o único aberto à
entrada de novos participantes.

Desde a criação do Plano CD,
o INFRAPREV forneceu todas as
informações possíveis sobre o

plano, para que os participan-
tes pudessem tomar uma deci-
são que fosse ao encontro de
seus interesses. Foram veicula-
das notícias no Jornal Futuro,
enviadas correspondências e or-
ganizados encontros com re-
presentantes e participantes.

Empréstimos
serão concedidos
em até 60 meses

Empréstimos
serão concedidos
em até 60 meses

PLANO
                                                 PARTICIPANTES

Ativos Assistidos Total Adesão

CD 8.123 1.818 9.941 97,50%

BD I* 118 110 228 2,24%

BD II* 6 20 26 0,26%

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES 10.195 100%

* Fechado à entrada de novos participantes.

O s participantes vão poder
retirar em outubro um
volume maior de recur-

Maurício Mello é o responsável pela
Gerência de Empréstimos
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P R E V I D Ê N C I AP R E V I D Ê N C I A

S
fundos de pensão, o INFRAPREV tem apre-
sentado intensa atividade junto aos seus
parceiros de previdência complementar e
ao público em geral.

Só no mês de agosto o Instituto partici-
pou de três eventos representando o seg-
mento. O Diretor-Superintendente, Carlos
Frederico Aires Duque, foi palestrante no
Seminário para Jornalistas, organizado
pela Associação Brasileira das Entidades
de Previdência Complementar (Abrapp),
do Fórum Nacional de Gestores de Recur-
sos e Investidores, promovido pelo Insti-
tuto Brasileiro de Executivos de Finanças
(IBEF), e mediador de sessão plenária do
5° Congresso Brasileiro da Associação Na-
cional dos Contabilistas das Entidades de
Previdência (ANCEP).

Seminário para Jornalistas
O seminário “Por dentro dos fundos de

pensão – O que você queria saber e não
teve a oportunidade de perguntar” teve a
intenção de proporcionar aos jornalistas
uma melhor compreensão dos principais
núcleos de conhecimento de um fundo de
pensão que são os processos de adminis-
tração previdencial e de investimentos.

A Comissão Nacional de Comunicação
da Abrapp, com apoio das comissões regio-
nais, realizou três seminários. O primeiro
foi no Rio de Janeiro, em 25 de agosto, o
segundo em São Paulo, em 14 de setembro,
e o último em Brasília, em 21 de setembro.

Nesses encontros Carlos Frederico fa-
lou aos jornalistas sobre a gestão dos in-
vestimentos. A parte de seguridade foi
abordada por Tadeu Ferrari e Wanderley

INFRAPREV  participa de eventos
sobre previdência complementar

Freitas, professores do Instituto de Desen-
volvimento e Estudos Aplicados à Seguri-
dade (IDEAS), e o Secretário de Previdên-
cia Complementar, Adacir Reis, falou so-
bre o novo marco legal e regulatório e os
desafios da previdência complementar. O
Presidente da Abrapp, Fernando Pimentel,
abordou as vantagens da previdência com-
plementar para os empregados, para as em-
presas e para o país.

Congresso da ANCEP
No 5° Congresso da Associação Nacio-

nal dos Contabilistas das Entidades de Pre-
vidência (ANCEP), Carlos Frederico diri-
giu a sessão plenária 6 “A identificação
patrimonial e contábil dos planos de be-
nefícios”. O evento, que aconteceu Rio de
Janeiro,  foi organizado pela ANCEP para
disseminar os conceitos inerentes à previ-
dência complementar e oferecer aos pro-
fissionais atuantes no segmento a oportu-

No seminário para jornalistas,
promovido pela Abrapp, Carlos

Frederico Duque proferiu palestra
sobre gestão dos investimentos

nidade de reciclagem e aprendizado de no-
vas técnicas e práticas de mercado.

Fórum de Gestores
No Fórum Nacional de Gestores de Re-

cursos e Investidores, promovido pelo Ins-
tituto Brasileiro de Executivos de Finan-
ças (IBEF), realizado no Rio, nos dias 10 e
11 de agosto, Carlos Frederico falou dos
estímulos governamentais para o cresci-
mento do mercado, como a Reforma da
Previdência e o pacote com redução de tri-
butos, e da maior conscientização da po-
pulação da importância da aposentadoria.

Os fundos de pensão encerraram o en-
contro. O último painel foi uma mesa re-
donda sobre “Política de Investimento e Go-
vernança dos Fundos de Pensão”, da qual
participaram além do Diretor-Superinten-
dente do INFRAPREV, o Presidente da Previ,
Sérgio Rosa e o Diretor de Finanças e Inves-
timentos da Petros, Ricardo Malavazi.

Carlos Frederico,
acima, no evento
do IBEF. Ao lado,
no Seminário para
jornalistas em
Brasília, no auditório
da Câmara dos
Deputados, com
Fernando Pimentel,
Adacir Reis, o
Presidente da Funcef,
Guilherme Lacerda,
e Wanderley Freitas

empre com o objetivo de acompa-
nhar os caminhos da modernidade e
firmar sua presença no segmento dos
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E V E N T OE V E N T O

Diretor-Superintendente informa que a prioridade
do Instituto é ampliar a comunicação com
os participantes, oferecendo informações

e serviços mais rápidos e seguros

lidade dos investimentos no
mesmo período, que atingiu
28%, bem acima da meta atua-
rial de 18%. Esse resultado tam-
bém é 40% superior à média
dos últimos dois anos, de 18%.

Outro dado importante foi
o desempenho da Carteira de
Renda Variável em 2003 que
atingiu 85,06%, divulgado no
Balanço das Fundações deno-
minado Top Atuarial da Revis-
ta Investidor Institucional.

Disse ainda que a priorida-
de do INFRAPREV hoje é o pro-
cesso de comunicação com os
clientes. O Instituto tem parti-

“Mais do que a constatação
do conforto que estamos ven-
do, está a certeza de que isso é
apenas um marco de um futuro
de muito trabalho e de bons re-
sultados”, afirmou o presiden-
te da Infraero, Carlos Wilson
Campos, na inauguração da
nova sede do Instituto, no dia
19 de agosto, no Rio de Janeiro.

Em seu discurso, Carlos
Wilson falou ainda dos resul-
tados positivos alcançados pelo
Instituto, como a evolução da
55ª posição para 49ª no
ranking da Associação Brasilei-
ra das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar
(Abrapp)”.

Destacou que o governo fe-
deral trabalha com afinco na
elaboração de um planejamen-
to estratégico, que permita ao
país estabelecer metas de cres-
cimento até 2022. “Na mesma
linha, nós da Infraero e do
INFRAPREV estabelecemos
como meta atuarial para a ren-
tabilidade dos investimentos
INPC+7,5%”, informou.

Sobre a Infraero, Carlos Wil-
son disse que o grande patri-

mônio da empresa são os seus
mais de 8 mil funcionários, que
muitas vezes, superam adver-
sidades tecnológicas e conjun-
turais para fazer com que tudo
transcorra normalmente.

O Diretor-Superintendente
do INFRAPREV, Carlos Frederi-
co Aires Duque, aproveitou a
cerimônia para apresentar os
resultados financeiros do Insti-
tuto alcançados ao longo dos 16
meses de sua gestão. Cresci-
mento patrimonial de 22,86%,
superior 50% à média dos últi-
mos dois anos, que foi de 15%.

Destacou também a rentabi-

cipantes espalhados por todo
o território nacional, que pre-
cisam de informações e servi-
ços com maior rapidez e den-
tro dos melhores padrões de
confiabilidade e segurança.

Sobre esse assunto, Carlos
Wilson fez questão de informar
da criação de uma Central de
Atendimento Telefônica, que
permitirá a todos os participan-
tes maior acesso aos benefícios
do INFRAPREV.

Prestigiaram a cerimônia os
diretores da Infraero, Financei-
ro, Adenauher Figueira Nunes
e de Operações, Frederico de
Queiroz Veiga ; os Superinten-
dentes da Regional do Leste, Ja-
der Costa Soares, Adjunto da
Regional do Leste, Pedro Gil-
son Azambuja, do Aeroporto
de Jacarepaguá, Geraldo Juarez
de Britto e do Aeroporto San-
tos Dumont, Luiz Carlos Agui-
eiras ; o assessor da Superinten-
dência Regional do Leste,
Washington Santana da Silva ;
o ex-Diretor-Superintendente
do INFRAPREV, Roberto Della
Piazza e os conselheiros Deli-
berativo e Fiscal do Instituto.

Os diretores do INFRAPREV e da Infraero e a presidente
do Conselho Deliberativo brindam os bons resultados na
inauguração da sede, prestiagada pelos empregados

Carlos Wilson
inaugura nova

sede do
INFRAPREV

Carlos Wilson
inaugura nova

sede do
INFRAPREV

Carlos Wilson, Jader Costa Soares e
Carlos Frederico em entrevista coletiva
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vre. Aquelas horas que passam
sem fazer nada de interessante
poderiam se transformar em
momentos de prazer e até em
lucro. Um exemplo de quem
consegue transformar as horas
de descanso em um negócio pra-
zeroso é Patrícia Vaz Bezerra
Robim, do Departamento Pes-
soal do Aeroporto Internacional
Casto Pinto, em João Pessoa.

A paraibana Patrícia não con-
segue ficar parada. Utiliza o
tempo livre fazendo mosaicos.
Começou a se dedicar a esse
tipo de arte quando foi traba-
lhar na Infraero em 1998, na
área de Recursos Humanos do
Aeroporto de Ilhéus, Bahia. O
destino de seu trabalho era pre-
sentear os amigos que faziam
aniversário. “Não consigo ficar
com as minhas mãos quietas”,
diz Patrícia, que sempre gostou
de trabalhos manuais.

Seus mosaicos despertaram o
interesse dos amigos e passaram
a ser comercializados em loja. A

G E N T EG E N T E

Patrícia Robim não consegue ficar parada, além de trabalhar na
Infraero e fazer mosaicos, foi representante do INFRAPREV  em Ilhéus

partir de então, a demanda co-
meçou a crescer, o hobby virou
fonte de renda e, para dar conta
de todas as encomendas, Patrí-
cia teve de ensinar o marido,
Mauricio José Robim, a arte dos
mosaicos.

Contando com apoio famili-
ar, passou fazer quadros, murais,
porta-jóias, mesas e muitos ou-
tros objetos de decoração que
encantavam os turistas na Bahia.
“Os mosaicos tornaram-se fon-
te de renda por mero acaso. A
maior recompensa sempre foi
fazer as nossas peças”, enfatiza.

Simples passatempo
pode virar fonte de renda

Um dos trabalhos que Patrí-
cia mais se orgulha foi o da re-
cuperação do abrigo São Vicen-
te de Paula, em Ilhéus. Ela e o
marido foram convidados para
colaborar voluntariamente na
campanha de reforma do refei-
tório do abrigo e, com prazer e
carinho, deram um colorido es-
pecial ao ambiente.

Mas o trabalho que Patrícia
mais gostou foi representar o
INFRAPREV em Ilhéus. Com seu
apoio para divulgar os planos da
instituição, a grande maioria dos
funcionários se inscreveram no
Plano CD. “Ser representante do
Instituto foi uma maneira que dis-
pus para ajudar as pessoas a pen-
sarem com mais atenção no pró-
prio futuro. Nós vamos vivendo
um dia após o outro, cada um
com suas urgências, esquecendo
muitas vezes de planejar nossa
aposentadoria.” Ela não poupa
elogios: “Nós confiamos no
INFRAPREV de olhos fechados”.

Em junho de 2003, Patrícia
foi transferida para o Departa-
mento Pessoal do Aeroporto In-
ternacional Casto Pinto, em João
Pessoa. Lá, infelizmente, ela não
tem mais tempo para se dedicar
aos mosaicos tanto quanto em
Ilhéus. Já que gasta muito tempo
indo do trabalho para casa, ela
preferiu não assumir compro-
missos com encomendas. “Só fa-
ço aquilo que posso fazer bem”,
diz. Mesmo assim, ela ainda aten-
de a alguns pedidos, faz presen-
tes para os amigos e aproveita os
mosaicos para decorar sua casa.

Colaboração
voluntária de Patrícia
para abrigo em Ilhéus

MP 209 – – – – – Os fundos

de pensão tiverem motivos

para comemorar no dia

26 de agosto, quando

foi publicada a Medida

Provisória 209, que isenta

de impostos os

rendimentos dos recursos

aplicados pelos fundos

de pensão. A MP também

reduz o tributo a ser pago

sobre as aposentadorias

e pensões ou resgate,

após o prazo de 10 anos.

O novo modelo tributário

é um incentivo para que

novas empresas criem

planos de previdência para

seus funcionários. As novas

regras fazem parte de um

conjunto de medidas do

governo para fortalecer

a cultura previdenciária no

Brasil. A intenção é elevar

o percentual da poupança

previdenciária no Produto

Interno Bruto (PIB)

brasileiro, hoje de 18%,

muito inferior aos

patamares médios dos

países desenvolvidos, que

está entre 70% a 80%.

Novo site – – – – – As

Gerências de Comunicação

e Tecnologia da Informação

estão desenvolvendo um

trabalho de reformulação

do site do INFRAPREV na

Internet. Os sites institucional

e do jornal Futuro vão

se fundir e o INFRAPREV

passará a ter uma única

página na internet muito

mais moderna. A partir

de outubro estará no ar

o wwwwwwwwwwwwwww.infraprev.infraprev.infraprev.infraprev.infraprev.org.br.org.br.org.br.org.br.org.br

de cara nova, com

facilidades de navegação

e acesso aos serviços

por plano.

F I Q U E  P O R
D E N T R O

F I Q U E  P O R
D E N T R O

Ser representante
do INFRAPREV  foi

uma maneira de ajudar
as pessoas a pensarem

no próprio futuro

”
“

M uitas vezes as pessoas
se esquecem o quão
precioso é o tempo li-
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principal fonte de renda, terem
diminuído consideravelmente,
existe uma dívida de R$ 180
mil com o FGTS desde 1985.
Por esse motivo, o prédio onde
funciona a associação está sen-
do penhorado pela Caixa Eco-
nômica Federal.

Mas apesar de todas estas di-
ficuldades, o clima da casa é
de descontração e bom humor.
Os cegos não se deixam abater,
fabricam suas vassouras e fa-

CRONOGRAMA DE EMPRÉSTIMO

!

CALENDÁRIO DE
PAGAMENTO 2004

OUTUBRO 29

NOVEMBRO 30

DEZEMBRO 30

ABONO ANUAL/13º BENEFÍCIO

DEZEMBRO 10

N Ú M E R O SN Ú M E R O S

Cota do Plano CD

Patrimônio (Agosto/2004): R$ 603.508.891

JUNHO ...................................... 1,78120900
JULHO ....................................... 1,82294060
AGOSTO ................................... 1,85546410

ATENDIMENTO INÍCIO *TÉRMINO CRÉDITO

OUTUBRO/04 13 21 29

NOVEMBRO/04 10 19 30

DEZEMBRO/04 8 17 30

O compromisso com as ques-
tões sociais é freqüente no
INFRAPREV. Depois de o Institu-
to ter doado latas de leite para o
Hospital Universitário Gaffrée
Guinle em julho, em setembro
foi a vez de ajudar a Associação
Aliança dos Cegos, no Rio de Ja-
neiro. O espírito de solidarieda-
de contagiou os empregados, que
conseguiram arrecadar mais de
400 itens, entre alimentos, ma-
terial de limpeza e roupas.

A Associação Aliança dos
Cegos, que foi fundada em
1929, dá assistência a 68 defi-
cientes visuais, todos homens,
entre 21 e 89 anos. A principal
atividade é a manufatura de
vassouras, que dignifica e esti-
mula a integração social dos ce-
gos. São produzidas vassouras
de piaçava e pêlo, rodos, esco-
vões e até vasculhos para teto.

No entanto, a renda obtida
através da comercialização das
vassouras não é suficiente para
cobrir as despesas. Além de nos
últimos dez anos as doações,

dar um pouquinho, quem sabe
a gente não consegue contor-
nar o problema”.

 Endereço: Rua 24 de Maio,
   47, Rocha. Rio de Janeiro – RJ
 Telefone: 2273-3052
 Bradesco – Ag. 2489-9

   – C/C 10097-8
 Itaú – Ag. 0306 – C/C 09781-7

A administração da Associação
fornece recibo da doação para
desconto no Imposto de Renda.

INFRAPREV
ajuda lar de cegos

A principal atividade da Associação Aliança dos Cegos,
que passa por necessidades, é a confecção de vassouras

zem questão de mostrar que
podem ser felizes a despeito da
deficiência visual.

Estes cegos, portanto, preci-
sam muito de ajuda. A colabo-
ração pode ser através da di-
vulgação e compra de vassou-
ras, mas também da doação de
alimentos, material de limpe-
za, roupas e recursos financei-
ros. Afinal, como disse o Presi-
dente da Associação, Luciano
de Almeida, “Se cada um aju-

*Data limite para recebimento dos pedidos
de empréstimos na sede do Instituto.

Telefone de contatoTelefone de contato
O participante pode entrar

em contato direto com o INFRAPREV
para obter informações. Basta ligar

(21) 2531-1261.
 Gerências            Ramais
Empréstimos ................................... 229
Benefícios ........................................ 237
Arrecadação e Controle ................... 235

José
Américo do
INFRAPREV
entrega as
doações
à Ana
Christina
Vargas e
Josinaldo
Bezerra

Paulo Renato de Souza trabalha
na confecção de vassouras. Ao lado,
André Maria Santana, Paulo Renato
e o Presidente da Associação,
Luciano de Almeida
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Aqueles que têm dificul-
dades para fazer uma dieta
balanceada, por falta de
tempo ou por desconheci-
mento, agora já podem ter
uma alimentação fácil e
saudável. É só prestar aten-
ção nas cores.

A cor dos alimentos é uma

S A Ú D ES A Ú D E

seu valor nutricional. Para
uma alimentação diária
equilibrada, é necessário o
consumo de fontes de carboi-
drato (pães, arroz, batata,
etc.), proteína (carnes, ovos,
leite e derivados) e as vi-
taminas e minerais presen-
tes nas frutas e hortaliças.

Dieta das cores:
alimentação
fácil e saudável

ótima pista para selecionar
ingredientes com boas doses
de proteínas, carboidratos,
fibras, vitaminas e minerais.
Outra vantagem é o poder de
saciedade que uma dieta co-
lorida pode oferecer, ajudan-
do a controlar os excessos,
já que ao prestar mais aten-

ção à comida e saborear
cada alimento, percebe-se
mais prontamente o momen-
to em que o ponto de sacie-
dade foi atingido, evitando
ataques por impulso.

E quanto mais colorido
for o prato, maior a diversi-
dade de nutrientes e melhor

Cores permitem selecionar alimentos
com doses adequadas de proteínas,
carboidratos, fibras, vitaminas e minerais

Abacaxi, abóbora, ameixa,
cenoura, laranja, mamão, manga,
melão, milho, pêssego, pimentão
amarelo, tangerina...

O tom amarelo ou alaranjado vem do betacaroteno, ou pró-vitamina A, fundamental para a
manutenção dos tecidos e dos cabelos. O betacaroteno também beneficia a visão noturna e
atua no metabolismo das gorduras. Os alimentos amarelos são ricos em vitamina C, que
participa da síntese de colágeno e tem ação antioxidante contra os radicais livres.

Algas marinhas, alho, banana,
batata, cebola, chuchu, cogumelo,
couve-flor, maçã, mandioca, nabo,
palmito, pêra...

A cor branca é dada pelo pigmento flavina. A presença dessa substância indica alimentos ricos
em minerais, carboidratos, vitamina B6 e outros nutrientes. Tudo isso favorece a renovação
celular e protege o sistema imunológico, melhorando as defesas orgânicas.

Abacate, abobrinha, acelga, quia-
bo, repolho, pimentão verde,
brócolis, chicória, vagem, couve,
espinafre, pepino, rúcula...

O pigmento que define a cor deste grupo de alimentos é a clorofila, considerada um potente
energético celular. Segundo a medicina chinesa, comer folhas verdes aumenta a oxigenação
das células e melhora o metabolismo da energia. Outro efeito da clorofila é potencializar alguns
nutrientes encontrados nos vegetais, como a vitamina C.

Beterraba, caqui, cereja,
framboesa, goiaba, melancia,
morango, pimentão, pitanga,
romã, tomate.

O vermelho é conseqüência do licopeno, pigmento com ação semelhante ao betacaroteno.
Normalmente aparece associado à vitamina C, formando uma dupla com efeito antioxidante
que, entre outros benefícios, colabora na prevenção do câncer e do estresse.

Alcachofra, ameixa, amora,
berinjela, feijão-preto, figo,
jabuticaba, uva, repolho roxo.

Alimentos nas tonalidades roxa, preta ou azulada contêm antocianina, um tipo de pigmento
ligado à presença da vitamina B1. E é justamente a vitamina B1 o elemento essencial para a
transformação dos carboidratos e outros nutrientes em energia. A falta de vitamina B1 pode
levar à perda de apetite, redução do peso e até à anorexia.

Amêndoas, amendoim, arroz
integral, aveia integral, avelã,
canela, castanha, centeio, cevada,
grão-de-bico, feijão, lentilha,
nozes, pão integral, pinhão, soja,
tamarindo, trigo.

Ricos em fibras, os alimentos de cor marrom regulam o funcionamento do intestino,
prevenindo problemas que vão desde a prisão de ventre até o câncer. Também ajudam a
controlar o colesterol e o diabetes e melhoram a flora intestinal. As sementes oleaginosas,
incluídas neste grupo, são excelentes fontes do mineral selênio e de vitamina E. Elas têm
efeito antioxidante, vasodilatador, anticoagulante e contra a fadiga.

Os alimentos podem ser divididos em 6 grupos:
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