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Curtas

Novos Associados

É com muita sa  sfação que damos boas vindas aos(as) 
nossos(as) novos(as) colegas associados(as). A ACEA está 
trabalhando para que você seja privilegiado(a) com nos-
sas ações, convênios e a  vidades.

Mudanças na sede
Em breve teremos mudanças nas instalações da ACEA para ofere-
cer melhor conforto aos nossos associados. A sala anexa à sede 
que seria alugada para a Funcef fará parte da expansão que deve-
rá acontecer até o fi nal do próximo semestre. Nos próximos infor-
ma  vos divulgaremos mais detalhes. 

ACEA par  cipa do 29º Conecef em São Paulo

Saúde do trabalhador e condições de trabalho, Funcef/aposenta-
dos, segurança bancária e papel social da Caixa foram assuntos 
discu  dos na 29ª edição do Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa Econômi-
ca Federal (Conecef) realizado 
de 17 a 19 de maio em São Pau-
lo. O encontro defi niu as reivin-
dicações específi cas que serão 
apresentadas à direção do ban-
co na Campanha Nacional 2013 
e nas negociações permanentes.

Encontro dos atletas antes dos
jogos dos aposentados no dia 26/05 no Clube da Caixa

JOSÉ NOBRE RABELO
RUTH MARIA FERNANDES DE MATOS DOURADO
TELMA ROCHA SALES
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Glaucoma é mais comum nos idosos

Fonte: www.g1.globo.com

Ao longo da vida, diferentes problemas podem 
a  ngir a visão. Eles vão desde desvios que exigem o 
uso de óculos ou lentes de contato até doenças sé-
rias, como o glaucoma.

Para você cuidar bem dos seus olhos em qual-
quer idade, é importante fi car sempre atento ao 
modo como enxerga e fazer exames periódicos – 
anualmente ou sempre que apresentar algum sinto-
ma importante.

Glaucoma é uma doença ocular causada princi-
palmente pela elevação da pressão intraocular que 
provoca lesões no nervo ó  co e, como consequên-
cia, comprome  mento visual. Se não for tratado 
adequadamente, pode levar à cegueira. Há vários 
 pos de glaucoma. O glaucoma crônico simples ou 

glaucoma de ângulo aberto, que representa mais ou 
menos 80% dos casos, incide nas pessoas acima de 
40 anos e pode ser assintomá  co. 

Para cada fase da vida de uma pessoa, os olhos 
têm um ponto crí  co, ou seja, algo em que se deve 
prestar mais atenção. Na infância, é o estrabismo; na 
adolescência, os desvios de refração; na vida adulta, 
a vista cansada; e na terceira idade, o glaucoma, a 
catarata e a degeneração macular.

Glaucoma é uma doença assintomá  ca no iní-
cio. A perda visual só ocorre em fases mais avança-
das e compromete primeiro a visão 
periférica. Depois, o campo visual 
vai estreitando progressivamente 
até transformar-se em visão tu-
bular. Sem tratamento, o paciente 
fi ca cego. De modo geral, a doen-
ça aparece com mais frequência a 
par  r dos 40 anos, mas pode ocor-
rer em qualquer faixa de idade, de-
pendendo da causa que provocou a 
pressão intra-ocular mais elevada. 

De modo geral, dois sinais me-
recem a atenção: pressão intra-o-
cular acima da média e alterações 

no nervo ó  co, percep  veis no 
exame de fundo de olho. Outros 
fatores podem ajudar a confi r-
mar o diagnós  co. São pacientes 
de risco os negros que têm maior 
propensão a desenvolver pres-
são alta, pessoas com mais de 35 
anos e os portadores de diabe-
tes. O histórico familiar também 
é importante para o diagnós  co, 
pois cerca de 6% das pessoas com 
glaucoma já  veram outro caso 
na família.

Ao nascer, os olhos têm cerca de 
1 cm e crescem até os 20 anos. É preciso levar os 
fi lhos ainda pequenos ao o  almologista para uma 
avaliação. Até os 8 anos de idade, pode-se corrigir 
um olho que não funciona direito, com o simples uso 
de um tampão, que força a criança a enxergar pelo 
lado que não está bem. Os especialistas também ex-
plicaram que refl exo vermelho em apenas um olho, 
ao  rar foto com fl ash, pode ser sinal de catarata, 
glaucoma (mais comum a par  r dos 40 anos) ou tu-
mor. Há tratamentos para todos os casos, com a pre-
servação do olho. 

Ao começar a usar lente, o que geralmente ocor-
re na adolescência, cer  fi que-se de re  rá-la toda a 
noite, mesmo que o produto permita o uso con  nuo, 
e siga as instruções do fabricante sobre os cuidados 
de limpeza para evitar infecções. E é importante sa-
ber que a lente corrige o grau, mas não o estabiliza.

Na vida adulta, surge a chamada “vista cansada”, 
quando o olho perde lentamente a capacidade de 
foco, por falhas nos músculos oculares. Já a mulher 
na menopausa pode sofrer com o ressecamento dos 
olhos. Consulte com regularidade o o  almologista, 
principalmente a par  r dos 35 anos. O diagnós  co 
precoce é fundamental para o controle da doença.
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Fique ligado

MULHERES PRÉ-78: ACEA esteve
presente na aprovação da proposta

Receita normatiza alterações
na Tributação do Benefício

No dia 08/04/2013 foi publicada a Instru-
ção Norma  va da Receita Federal nº 1343 de 
05/04/2013. A Receita Federal fi nalmente se 
rende à necessidade de cessar a bi-tributa-
ção no pagamento de bene  cios de comple-
mentação de aposentadoria, considerando 
que as contribuições do período de janeiro 
de 89 a dezembro de 1995 foram tributadas 
na fonte. A instrução amplia a questão para 
as situações de resgate e rateio de patrimô-
nio em caso de ex  nção da en  dade de pre-
vidência complementar.

Em suma, para o caso de resgate total a 
instrução não apresenta resultado prá  co. 
Para aqueles que recebem rateio de fundo 
ex  nto, a orientação é buscar judicialmente 

a res  tui-
ção. A Re-
ceita irá 
disponibili-
zar em seu 
site uma planilha para cálculo dos valores a 
serem res  tuídos, onde será calculado um 
montante e esse valor será res  tuído ao lon-
go dos anos por meio de res  tuição e/ou de 
isenção futura temporária.

 Para mais informações acesse ao site da 
Fenacef no endereço www.fenacef.com.br. 

Fonte: www.fenacef.com.br.

No dia 10 de abril, o presidente da ACEA, Vagner Dantas esteve representando a associa-
ção na Assembleia Geral Ordinária da Fenacef onde foi aprovada por unanimidade a propos-
ta da Assessoria Jurídica, de adoção das medidas para resguardar os direitos das mulheres 
que ingressaram no Plano de Bene  cio da Funcef antes de 1978, e que nas aposentadorias 
proporcionais foram contempladas com percentuais menores do que os homens. 

Cumprindo o que foi aprovado pelo Conselho Delibera  vo, a FENACEF, representando 
todas as Associações, ajuizou no dia 13/05/2013 um Protesto Interrup  vo de Prescrição, que 
está tramitando junto à 20ª Vara Cível de Brasília. A pe  ção foi recebida e o Juiz já determi-
nou a citação da Funcef. A propositura de ações individuais, ou até mesmo cole  vas deve ser 
tratada diretamente pelas Associações que têm condições de contato com as aposentadas 
que precisam ser consultadas e informadas a fi m de se evitar a ocorrência de duas ações ou 
até mesmo a propositura de ações para aquelas pessoas que não querem demandar ou se-
riam prejudicadas com o ajuizamento, a exemplo aquelas 
que se aposentaram com 29 anos e recebem percentual 
maior do que os homens.

É com pesar que comunicamos o falecimento do colega PEDRO BARROSO 
SILVA no dia 18/05†An
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Aconteceu na ACEA

No dia 08 de maio a ACEA homenageou as mães e comemorou a páscoa com missa em Ação 
de Graças na Igreja do Lar Amigos de Jesus. Após a celebração todos foram convidados para 
um jantar com direito a sorteios e muita descontração. 
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Parabenizamos os(as) aniversariantes do mês
de Abril pelo dia tão especial. Felicidades! 

DIA NOMESDIA NOMES DIA NOMES

Quer vender, trocar ou oferecer 
seus produtos? Anuncie em nosso 
informativo mensal. 
O espaço pode ser para pessoa  sica ou 
jurídica. Caso tenha interesse entre em 
contato conosco e garanta seu espaço.

Classifi cados

Agenda
Fique por dentro de nossas a  vidades semanais e palestras. Veja as datas e programe-se!

Dia 19/06
Apresentação sobre nutrição saudável, bem 
estar e cuidados pessoais com a colega Denise 
Passos. Na oportunidade será servido um co-
quetel de degustação de produtos, sorteio de 
brindes e muitas promoções. 
Horário: 16 horas
Local: ACEA

Dia 26/06
Aniversariantes 
de maio e junho
Horário: 15 horas

01 ANGELA MARIA MOTA ALBUQUERQUE
01 SIRENA BONFIM COSTA
02 DENISE REGINA GONDIM PASSOS
02 MARCIO RAYMUNDO DA SILVA
02 NADJA DE CASTRO ARRUDA
03 REGINA CELI DE MIRANDA ALBUQUERQUE
05 ANGELA M. ALEXANDRE DE P. QUEIROZ
06 ANTONIO ALEXANDRINO FEITOSA
06 CARLOS AUGUSTO PAIVA SANTANA
06 FRANCISCA NADJA SOMBRA
07 ELBA MARIA QUEIROZ CAVALCANTE
07 MARIA DO DESTERRO B. DA NÓBREGA
07 ROMELIA SANTOS COSTA
08 DAVI DE MESQUITA FIRMO
09 FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA SILVA
09 RICARDO LESSA DE CASTRO
10 EDGAR PROENÇA DELGADO
10 MARIA VALDIZA MOREIRA
10 RAIMUNDA APOLIANO GOMES DA SILVA
10 VICENCIA MEIRELES MARQUES

11 CLEIDE MARIA DA PONTE S. RODRIGUES
11 MARIA CELESTE DE SAMPAIO FELISMINO
12 ADOLFO JUSTINO DE MEDEIROS
12 DIVA XIMENES BESERRA
14 ARILDA COSTA DE FREITAS
14 CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
14 VERA LUCIA SALES BRASIL
17 MARCIA ASSUNÇÃO TEIXEIRA
18 EDMA MARIA FARIAS MACHADO
18 IVETTE DAHIA BENEVIDES
18 MARINA DIAS DE ALMEIDA
18 PATRICIA HELENA DE GOES MEIRA
19 NEUZA RODRIGUES MARTINS
19 TELMA BENEVIDES DO CARMO
19 ZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA
20 MARIA ISABEL DE ARAUJO FURTADO
20 MARIA OSANA SAMPAIO DA ROCHA
21 LAURO OLIVEIRA PIRES
22 JOÃO COELHO DA ROCHA
22 MARIA HERCILA DE R. DE M. REGO

23 CLEUMA DE MELO MENTROS
23 FRANCISCA IDELTA DE MACEDO BRANDÃO
23 GASTÃO MEYER FILHO
23 MARCUS ALMEIDA DE CARVALHO
23 MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO BOTELHO
23 MARY GUIMARÃES FERREIRA
23 REGINA COELI PORTO LEITE
25 TARCISO BEZERRA DA ROCHA
26 ELIZABETH B. WANDERLEY CAVALCANTE
26 RAYMUNDO LUCIER VENANCIO
28 EDILBERTO VIANA PESSOA
28 MÁRCIA GOIANA MARTINS
29 MARIA DE FÁTIMA LINS PINHEIRO
29 MARIA NEYCE ARRUDA PAULA PESSOA
29 PEDRO CUSTÓDIO DE ARAÚJO
29 ROSANGELA MARIA RODRIGUES RIBEIRO
30 FRANCISCO RAIMUNDO P. GONÇALVES
30 JOSÉ MILTON BARBOSA
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