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Curtas

Expediente

Novos Associados
É com muita sa  sfação que damos boas vindas aos colegas

- Sandro Laerth Maciel Lopes
- Marly Aparecida Huppes Cavalcante.

- José Tarcisio Ferreira Marques.

A VIII edição dos Jogos da FENACEF será em Vitória (ES) de 14 a 18 de maio de 2016. Lembrando que o check in 
será dia 13/05 e o check out no dia 19/05. 

O XXXVII SIMPÓSIO será de 09 a 14 de novembro no Hotel Tropical em Manaus/AM.  

A Festa de Natal será no dia 14/12 no Bouganville Buffet. Os ingressos já estão disponíveis na ACEA.

Comunicamos que os últimos domingos de cada mês terão edições fi xas de nossa caminhada. 

9ª Caminhada Ecológica da ACEA 
no dia 28/06. 

Visita ao Santuário de Santa Edwirges 
no dia 16/07. 

Almoço do clube dos 
Bolinhas dia 24/07.

Excursão para as Cidades 
Históricas de Minas Gerais de 08 a 
15 de agosto. 

Almoço do clube 
das Luluzinhas dias 
28/07 e 20/08. 

Visite nosso site e fi que atualizado! 
www.acea.org.br ou www.acea-ce.com.br 
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Dengue, Zika e Chikungunya são doenças transmi  das pelo mosquito Aedes aegypt, um mosquito que há cerca de 30 anos 
é conhecido pelas epidemias anuais de dengue no Brasil. Mas desde março, o país começou a registrar casos da Febre Zika e da 
Febre Chikungunya que, além da transmissão, também tem nos sintomas caracterís  cas semelhantes, mas com peculiaridades 
preocupantes. Apesar de serem doenças diferentes, a forma de prevenção é a mesma: evitar a proliferação do mosquito, ou seja, 
erradicar locais de acúmulo de água parada. Se os criadouros não forem destruídos, além da dengue, há grandes chances de que haja 
uma epidemia de chikungunya no Brasil. 

Mas não se engane: as doenças são diferentes. Veja a seguir quais são os sintomas de cada uma delas.

Dengue

Doença: Dentre as três, é a mais conhecida e presente no Brasil. O país vive hoje uma epidemia da doença com 367,8 casos para 
cada 100 mil habitantes registrados até o dia 18 de abril.

Transmissão: O vírus da dengue é transmi  do pela picada do mosquito aedes aegyp  . 

Sintomas: Febre alta (geralmente dura de 2 a 7 dias), dor de cabeça, dores no corpo e ar  culações, prostração, fraqueza, dor atrás 
dos olhos, erupção e coceira na pele. Nos casos graves, o doente também pode ter sangramentos (nariz, gengivas), dor abdominal, 
vômitos persistentes, sonolência, irritabilidade, hipotensão e tontura. Em casos extremos, a dengue pode matar.

Tratamento: A pessoa com sintomas da dengue deve procurar atendimento médico. As recomendações são fi car de repouso 
e ingerir bastante líquido. Não existem remédios contra a dengue. Caso apareçam os sintomas da versão mais grave da doença, é 
importante procurar um médico novamente.

Chikungunya

Doença:  Os primeiros casos “na  vos” da doença no Brasil apareceram em setembro do ano passado em Oiapoque, no Amapá. 
Antes disso, já haviam sido detectados casos de pessoas que contraíram a virose fora do país. A origem do nome chikungunya é 
africana e signifi ca “aqueles que se dobram”. É uma referência à postura dos doentes, que andam curvados por sen  rem dores fortes 
nas ar  culações.

Transmissão: É transmi  da pelos mosquitos aedes aegyp   (presente em áreas urbanas) e aedes albopictus (presente em áreas 
rurais).

Sintomas: O principal sintoma é a dor nas ar  culações de pés e mãos, que é mais intensa do que nos quadros de dengue. Além 
disso, também são sintomas: febre repen  na acima de 39 graus, dor de cabeça, dor nos músculos e manchas vermelhas na pele. 
Cerca de 30% dos casos não chegam a desenvolver sintomas. Segundo o Ministério da Saúde, as mortes são raras.

Tratamento: Como no caso da dengue, não há tratamento específi co. É preciso fi car de repouso e consumir bastante líquido. Não 
é recomendado usar o ácido ace  l salicílico (AAS) devido ao risco de hemorragia.

Zika

Doença: A doença pode ter sido detectada na Bahia, mas ainda não está confi rmada. A suspeita é de que ela tenha sido trazida 
para o Brasil durante a Copa do Mundo.

Transmissão: Mais uma vez, o aedes aegyp   é o vilão da história. Mas o vírus também é transmi  do pelo aedes albopictus e 
outros  pos de aedes. 

Sintomas: O vírus não é tão forte quanto o da dengue ou da chikungunya e os pacientes apresentam um quadro alérgico. Os 
sintomas, porém, são parecidos com os das doenças “primas”: febre, dores e manchas no corpo. Quem é infectado pelo zika também 
pode apresentar diarreia e sinais de conjun  vite.

Tratamento: Assim como nas outras viroses, o tratamento consiste em repouso, ingestão de líquidos e remédios que aliviem os 
sintomas e que não contenham AAS. 

Sobre a Síndrome de Guillain-Barré

A Síndrome de Guillain-Barré é uma doença neurológica grave caracterizada pela infl amação dos nervos e fraqueza muscular, que 
em alguns casos pode ser fatal. Geralmente ela é diagnos  cada após algumas semanas de uma infecção viral como dengue ou Zika 
Vírus, por exemplo. A síndrome de Guillain Barré é uma reação do organismo que pode ocorrer até um mês depois de uma infecção 
causada por vírus ou bactérias e ataca o sistema nervoso, provoca paralisia que começa pelos pés e sobe pelo corpo até chegar ao 
rosto. Nos casos mais graves, provoca paralisia respiratória.

A Síndrome de Guillain-Barré não tem cura, mas existem tratamentos capazes de reduzir os sintomas da doença, melhorando a 
qualidade de vida do indivíduo. Ela progride em 2 a 4 semanas e a maioria dos pacientes recebe alta hospitalar após 4 semanas, mas 
o tempo total de recuperação pode demorar meses ou anos. A maioria dos pacientes se recupera e volta a andar após 6 meses a 1 
ano de tratamento, mas existem alguns que tem maior difi culdade e que precisam de cerca de 3 anos para se recuperar.
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Por que será preciso contribuir para cobrir o défi cit atuarial 
da FUNCEF?

Pelas regras da Previdência Complementar, quando um fundo 
de pensão apresenta défi cit por três anos consecu  vos, e que esse 
défi cit represente 10% do patrimônio, será necessário recompor as 
perdas do período. No caso da FUNCEF, metade desse défi cit deve 
ser recomposto pela CAIXA, na condição da Patrocinadora. A outra 
metade terá de ser coberta por nós, aposentados, pensionistas e 
empregados da a  va. O patrimônio gira em torno de R$ 55 bilhões.  O 
défi cit até o encerramento do exercício de 2014 é da ordem de R$ 5,5 
bilhões. Por isso será preciso recompor as perdas.

Os dirigentes da FUNCEF alegam que a causa do mau 
desempenho foi a desvalorização das ações de empresas nas quais a 
FUNCEF inves  u, principalmente as da Companhia Valle Rio Doce. A 
Vale representa 18% da carteira de inves  mento em ações. As ações 
da Vale em maio de 2008 chegaram a valer R$ 46,87. Em junho de 
2013 custavam R$ 29,10. No dia 18 de agosto foram negociadas a 
R$ 13,85. A desvalorização das ações foi provocada pela queda dos 
preços do minério de ferro no mercado internacional. A FUNCEF 
perdeu dinheiro, também, com a desvalorização das ações da Invepar, 
da Sete Brasil e da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, amargou 
prejuízos em aplicações de renda fi xa, e em aplicações imobiliárias. 

Isso afl ige a todos nós, porque vamos ter de apertar o cinto 
ainda mais e - não tem jeito - vamos pagar a conta. Tal fato, porém, 
não é mo  vo para pânico. A FUNCEF não está “quebrada”. Nosso 
bene  cio, um pouco menor, con  nuará a ser pago mensalmente, 
e a FUNCEF ainda pode recuperar o que perdeu, no médio e longo 
prazos. As ações da Vale - já foi dito - estão em baixa devido ao fraco 
desempenho da economia mundial, que diminuiu a exportação de 
minério de ferro. Mas essa mesma economia do mundo voltará a 
crescer, e já sinaliza isso na economia dos Estados Unidos. É questão 
de tempo. Espera-se que as exportações de minérios voltem à 
normalidade e as ações da Vale, a patamares antes alcançados. 
O grupo Invepar é composto por 12 empresas concessionárias de 
serviços públicos nas áreas de rodovias, aeroportos e mobilidade 
urbana, atua no segmento de infraestrutura em transportes, no Brasil 
e no exterior. É a responsável, por exemplo, pela administração do 
aeroporto de Guarulhos.

Aconteceu que a sócia majoritária, a OAS (detentora de 24,4% 
das ações), atualmente está em difi culdades para obter crédito no 
mercado - devido ao envolvimento nas inves  gações da “Operação 
Lava-Jato” – e em regime de recuperação judicial. Segundo a 
imprensa especializada, a OAS pretende vender a par  cipação dela 
Invepar. 

Em maio úl  mo a gestora canadense Brookfi eld disponibilizou 
uma linha especial de crédito de R$ 800 milhões para a OAS. Essa 
transação já estava decidida em maio, dependendo apenas da 
homologação da Jus  ça. Ainda segundo a imprensa, a Brookfi eld 
está interessada em comprar a parte que a OAS tem na Invepar, e 
isso é um bom sinal. Sinal de que a empresa é viável. A expecta  va, 
portanto, é de que as ações dela também voltem a se valorizar.

Mais preocupante talvez seja o desempenho da Sete Brasil, cujo 
negócio é intermediar na construção de plataformas de petróleo em 
águas ultra-profundas, para a Petrobrás. Preocupante, considerando 
o tamanho da par  cipação da FUNCEF (17,5%), e o cenário de 
queda do preço do petróleo, que pode tornar desvantajoso inves  r 
nas plataformas do Pré-Sal, neste momento. Contudo, o petróleo 
con  nuará uma fonte de energia importante ainda por muitos anos. 
Além disso, o risco é compar  lhado com inves  dores de expressão, 
 po BTG Pactual (27,7%), Petros (17,5%), Bradesco (3,2%), Santander 

(6,3%), EIG – Global Energy Partners (6,4%), Previ (2,35%), Valia 
(2,5%), FGTS (8,2%), Luce Ventura Capital (3,6%), a própria Petrobras 
(4,6%). Esses inves  dores certamente se unirão para não perder o 
dinheiro inves  do.

A Belo Monte se tornou problema – temporário, diga-se de 
passagem - devido a atraso no andamento das obras, por questões 
ambientais - embargos judiciais, etc – e problemas de logís  ca. 
Terá capacidade instalada para produzir 11.233 MV ao ano. Pela 
capacidade instalada torna-se a terceira maior usina hidrelétrica 
do mundo, menor apenas que a usina de Três Gargantas (China) 
e da usina de Itaipu (Paraná). O projeto inicial foi reduzido de 
expecta  va em razão das fortes crí  cas de ambientalistas nacionais 
e internacionais, de modo que, apesar da capacidade instalada 
(11.233 MV), só produzirá 4.500 MV ao ano. Por que essa redução? 
Por razões ambientais. A Belo Monte não disporá de grandes 
reservatórios d´água. Dependerá da vazão do rio Xingu, por isso só 
funcionará com carga máxima no período entre fevereiro e maio. 
Mesmo assim, a média de 4.500 MV ao ano é importante, porque 
corresponde a cerca de 10% do consumo nacional de energia elétrica. 
Se funcionasse o ano inteiro com força máxima, produziria quase um 
quinto da eletricidade adicional que o Brasil precisará até 2022. 

A expecta  va é de que comece a gerar energia a par  r de 2016, 
com a turbina da casa de força auxiliar, e que até 2019 estejam 
instaladas e as 18 turbinas da casa de força principal. Começando 
a operar, o empreendimento começará a dar retorno e as ações 
tenderão a melhorar de preço no mercado. Analisados todos esses 
aspectos, é possível intuir que a queda das ações da Vale, da Invepar, 
da Belo Monte, e até da Sete-Brasil, é temporária, e que existe 
chances reais de valorização futura.

Perdas em aplicações de renda fi xa 

Infelizmente a FUNCEF amargou – e ainda pode margar – perdas 
em aplicações de renda fi xa, por causa do aumento das taxas de 
juros. Essa é uma equação ainda aberta. Segundo a opinião de 
especialistas, o receio é de que as inves  gações da “Operação Lava-
Jato” e o mau desempenho da economia obriguem o BNDES a elevar 
as taxas de juros acima de 5,5% em 2015. Ainda conforme os mesmos 
especialistas, se isso ocorrer, a FUNCEF será obrigada a recalcular as 
taxas de retorno, piorando a situação do défi cit. 

Perdas em aplicações imobiliárias. A FUNCEF investe em 
empreendimentos imobiliários,  po shopping centers, edi  cios 
comerciais e imóveis ligados à área de logís  ca. Em razão do mau 
desempenho da economia, principalmente em 2013 e 2014, esses 
inves  mentos não deram - ou diminuíram - o retorno esperado. Mas 
a economia é dinâmica, e essa fase deve passar. Como se pode ver, 
as causas apontadas como geradoras do défi cit não são inarredáveis. 
Pelo contrário, parecem conjunturais. Derivam de inves  mentos 
que ainda não deram lucro, caso da Belo Monte, e de outros que 
pararam de dar lucro, a exemplo das ações da Vale, em razão do mau 
desempenho da economia.

Mas o importante é que todos os empreendimentos con  nuam a 
exis  r,  sica e numericamente. Passada essa fase di  cil da economia, 
poderão dar lucro. Minguaram, mas não foram extraviados, tal 
como acontece com as células adiposas de alguém que fez regime 
e emagreceu. O cara emagrece, mas as células - antes gordas - 
permanecem no organismo. Minguam mas não desaparecem, e 
voltam a fl orescer quando as condições anteriores ao regime são 
restabelecidas.

Assim também se espera que aconteça com os a  vos da FUNCEF 
que não estão dando lucro agora. Que voltem a ser rentáveis. Muito 
importante, neste momento e o tempo todo, é a vigilância dos 
associados, pelos meios possíveis, principalmente por intermédio de 
representantes eleitos, e que sejam qualifi cados para a tarefa.

Por Alfredo Alves da Costa Filho
Associado da ACEA
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Postura é tema de palestra

Na tarde do dia 20/07 nossos associados participaram da palestra com 

o fi sioterapeuta Dr. Epifânio da Clínica Kiron. O tema sobre postura ensi-

nou aos presentes dicas simples e efi cazes para cuidados com a coluna 

e músculos no dia-a-dia, inclusive com demonstrações práticas.

ANIVERSARIANTES DE JULHO E AGOSTO NO DIA 19/08

Assembleia para alteração do estatuto

Comunicamos que a Assembleia Geral Extraordinária para a pro-

posta de alteração do Estatuto da ACEA marcada para o dia 29/07 

não houve quórum. Nos próximos informativos divulgaremos ou-

tra data para a mudança.
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Parabenizamos os(as) aniversariantes de
Setembro e Outubro pelo dia tão especial. Felicidades! 
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DIA NOMESDIA NOMES DIA NOMES

Agenda

Aniversariantes de Setembro/
Outubro
Dia: 28/10
Horário: 15 horas 

É COM PESAR QUE COMUNICAMOS O FALECIMENTO DE ERNANE ALVES MARQUES NO DIA 02/07
E NOS SOLIDARIZAMOS COM A FAMÍLIA

Encontro entre amigos
Dias: Quarta-feira 
Horário: 16 horas

Ensaio do Coral
Dias: Segunda e quarta-feira
Horário: 15 às 16 horas

Caminhada
Comunicamos que os últimos domingos
de cada mês terão edições fi xas
de nossa caminhada. As próximas serão
nos dias 27/09 e 25/10.

1 Maria do Perpétuo Socorro Rocha Dias
1 Ricardo Ventura Barros
3 Vera Lucia Severiano de Galisa
4 Maria das Graças Nunes Moreira
5 Luthgard Queiroz Campos
7 Ayashe Maia de Mendonça
7 Francisca Felix Vieira Braz
7 Jane Pinto Bandeira
7 Marco Antonio Mayer
7 Maria de Fatima Noroes Chagas
8 Antonio Marconi de Castro
8 Francisco Erismar da Silva
8 José Airton de Oliveira Carvalho
8 Raimundo Nonato Sá Costa
9 Ana Maria Mendonça Maia
9 Carlos Roberto Neves
9 Maria Teixeira Veras Junqueiro
10 Maria do Socorro Coe Soares
10 Mary Lucia Pinheiro Granja
11 Anselmo Felizola Salmito
12 Bento Henrique Coutinho de Menezes
12 Francisco de Araújo Lima

12 Maria Lucia Vasconcelos Claúdio
13 Agostinho Marques de Queiroz
14 José Cavalcante Ribeiro
14 Marcos Stenio Teixeira
14 Maria Leonilce Felix Secundino
14 Nilo José Benevides Falcão
14 Raimundo  Lourenço de Euclides
15 Francisco Nilo Chaves Rodrigues
16 José Ribamar Serafi m
17 Fernando Maia da Nóbrega
18 Francisca de Oliveira Freitas
19 Antonio Valmir Martins Sa
19 Mary Lima do Vale
19 Oscar Cordeiro Nobre
20 Ivone Soares Sampaio
21 Antonio de Pádua Cunha Almeida
21 João Augusto Martins de Pinho
22 Antonio Galvão Coelho de Holanda
22 Denise Cavalcante Fontenele
22 Jose William de Souza
22 Maria Cecilia Sucupira Stamatto
22 Maria Nadizia Gomes Barroso

22 Maria Sonia Veras de Araújo
23 Francisco Cláudio de Brito
23 Maria Cecilia Perdigão Pamplona
23 Rita Maria Brasileiro de Oliveira
24 Agostinho Barbosa
24 Maria Concebida Lemos Pereira
24 Teresinha Queiroz Macedo Araújo
25 Evomilson Azevedo de Pontes
25 Isis de Oliveira Couto
25 Maria Emilia Lima Fernandes
25 Raimunda Facó Bezerra
26 Isabel Vieira de Oliveira Silva
27 Antonio Paulo C. Castelo Branco Rossas
27 Francisca Risoneide de Oliveira Fiúza
27 Maria do Carmo Campos de Aguiar
28 Josylene de Moura Fontenele
29 Ana Laura Barreto Rosa Gadelha
29 Francisco William Pires de Alcântara
29 Marlucia Lima de Oliveira
30 Leila Maria Rodrigues de Sousa

1 José Jeronimo de Oliveira
2 Francisco José Girão Chastinet
2 Idelvan Gonçalves Pereira
2 Romildo de Queiroz Nogueira
2 Silvia Maria Magalhães Pequeno
2 Vania Maria Amora de Alcantara
4 Francisca Pessoa Cardoso
4 Francisca Xavier Barbosa Araújo
4 Jarleno Ferreira Lima
5 Ana Maria Gomes Brito
5 João Batista Lima
5 Maria de Jesus Dos Santos Silva
5 Rafael Montenegro Assunção
6 Lucio Lima Araújo
6 Tania Maria Leite Silva Guimarães
7 José Clairton Silva Almeida
7 Maria do Rosário Guimarães Farias
8 Evaldo Pereira de Queiroz
8 Maria Sandrolange Galeno Dos Santos
8 Mário Fernandes de Medeiros Junior
8 Moisés Teodoro Erbano
9 Dionizio Gomes da Silva
10 Bernadete de Souza Silva
12 Francisco Arruda Pontes
12 Francisco Cesar Salomão

12 Solange da Silveira Nogueira Sá
13 Eduardo Carneiro Dos Santos
13 Juraneide Lindoso Froes
13 Magda Maria Pinheiro Gomes Pessoa
13 Maria do Socorro Monte Ximenes Plutarco
15 Evandro Rocha Lima
15 Lucia de Fatima Guimaraes Nobre
15 Tereza Maria Pinheiro Brito
16 Aprígio Carlos Parente Sucupira
16 Edna Maria Holanda Coelho Calisto
16 José Paiva de Macedo Filho
17 Aldenira Pontes Cavalcante
17 Francisco Célio Saraiva Aquino
17 Luiz Cláudio Batista Moreira
17 Maria Cristina Gediel de Oliveira
18 Eudes da Cunha Angelim
18 Marco Aurelio Lopes
19 Francisca Lucimar Tavares Magalhães
19 Francisco Carlos Lima
19 Oscar Porto Lins
19 Pedro Pereira de Castro
19 Suely Menezes de Oliveira
20 José Olavo Diógenes Pinheiro
20 Raimundo Josenias Pontes
21 Jovina Gomes Benigno

21 Luis Queiroz Campos
21 Maria Laura de Castro Nogueira
21 Rosa Celina Perucchi Novaes
21 Sergio Vianey Alves Fernandes 
22 Anna Maria Boblitz Perente
22 Maria Celeste Caldas Ponte Coelho
23 Lourdes Maria Oliveira Cavalcante
25 Clewton de Souza Siqueira
25 Eliete Meireles de Oliveira
25 Maria Dos Remédios Cardoso
25 Maria Vilani Fontenele de Carvalho Rocha
25 Paulo Alexandre Gomes de Moura
26 Helder Tadeu de Oliveira Machado
26 Márcia Maria Ferreira Lima
26 Maria Aurister Cisne Viana
27 Diana Amaral da Fonseca
28 Celida Martins Araujo
28 Francisco Tadeu Fontenele
29 Francisca Leonor Leite Bezerra
29 Maria Mayza Macedo Lobo
29 Maria Virginia Ferreira Pimentel
29 Pedro Josino Pontes
30 Maria Das Graças T. H. Soares
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