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Curtas
Festa de Natal 

Nossa confraternização natalina será no dia 15 de dezembro no Bouganville 
Buffet a partir das 20 horas. Na ocasião será entregue a Comenda Dr. Fernando 
Santa Cruz as três personalidades que prestaram serviços relevantes à nossa 
entidade, são elas: 

-MARIA CELESTE DE SAMPAIO FELISMINO
-ALDENÍSIA BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA
-VERA LÚCIA SEVERIANO DE GALISA
Adquira seu ingresso, não deixe para última hora! 

Passeio Mundaú 
De 10 a 12 de outubro teve o passeio para Mundaú. A natureza foi generosa e 
o local é um espetáculo para os olhos de quem visita. 

Eleição ACEA
Conforme edital divulgado na edição anterior do Informativo ACEA, a 
assembleia geral para eleição da Diretoria Executiva, membros do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal para o biênio janeiro/2015 a dezembro/2016 
será no dia 26 de novembro das 10h às 16 horas na sede da ACEA. Compareça, 
seu voto é muito importante para nós! 

XXXVI Simpósio FENACEF
De 19 a 23 de outubro, mais de 1.100 aposentados e pensionistas da CAIXA 
de todos os estados do Brasil, sendo 36 aposentados do Ceará estiveram em 
Florianópolis, capital de Santa Catarina, para participarem da trigésima sexta 
edição do Simpósio FENACEF. 

6ª Caminhada Ecológica
No dia 09/11 teremos a sexta  edição da caminhada ecológica com a parceria 
da AGECEF, CREA/CE e APCEF. O evento terá concentração às 6 horas e saída às 
7 horas na Praça dos Engenheiros.
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Alergia é uma reação exagerada do organismo fren-
te a estímulos comuns do ambiente, como compo-
nentes da poeira, elementos do ar (polens, fungos), 
alimentos ou medicamentos, por exemplo. Existem 
diversas formas dessa reação se manifestar, caracteri-
zando as várias apresentações das doenças alérgicas.

Pele
Manifesta-se com lesões e coceira intensa. Em 
alguns casos, pode ser muito grave, acometendo o 
corpo inteiro.

Nariz
A inflamação alérgica da mucosa do nariz, conhe-
cida como  rinite alérgica, pode ocorrer de forma 
repetida. Sua principal causa são os alérgenos ina-
lantes, como ácaros e poeira doméstica.
Principais sintomas da rinite alérgica

•	 Espirros repetidos;

•	 Coriza líquida e abundante;

•	 Coceira nasal insistente (ou coçam também os 
olhos, os ouvidos, céu da boca e garganta);

•	 Mucosa nasal congestionada e narinas 
entupidas;

•	 Olhos avermelhados, irritados, lacrimejando e 
coçando;

•	 Sensação de escorrimento da secreção pela 
parte de trás do nariz, que pode provocar 
pigarro ou tosse insistente;

•	 Alteração do olfato e do paladar;

•	 Tosse crônica noturna;

•	 Sinusite;

•	 Amigdalites;

•	 Faringites;

•	 Otites repetidas.
Alergia a alimentos

Alergia alimentar pode ser difícil de diagnosticar 
porque existem vários tipos de reações adversas a 
alimentos. As reações causadas por alimentos po-
dem ser consideradas:
- Intolerância ou reação anormal a um alimento ou 
um aditivo alimentar. Ao contrário de uma reação 
alérgica onde o sistema imunológico é ativado e 
lança uma resposta, a intolerância a alimentos pode 
ocorrer pela falta de uma enzima necessária para a 
digestão desse alimento. Por exemplo, pessoas que 
não produzem lactase, enzima responsável pela 
digestão da lactose (açúcar do leite) não toleram 
alimentos com leite. Essa dificuldade de digerir o 
leite poderá resultar em sintomas desagradáveis, 
mas não significa uma alergia. Envenenamento por 

alimento é uma reação a substâncias tóxicas, bacté-
rias ou parasitas presentes em comida contamina-
da. Reações farmacológicas à comida são reações a 
aditivos alimentares ou a elementos químicos que 
ocorrem naturalmente nos alimentos. Se você fica 
nervoso ou irritado ao consumir café, essa é uma 
reação farmacológica à cafeína. Alergia alimentar 
pode se manifestar como náusea, vômito, diarréia, 
urticária, inchaço nos lábios, olhos, língua e, tam-
bém, como crise de asma. A situação mais grave de 
alergia a alimentos é o choque anafilático.
Os alimentos mais associados a choques anafilá-
ticos são amendoins, nozes, mariscos, crustáceos, 
clara de ovo e sementes, como o gergelim. Os ali-
mentos que mais provocam alergia são: leite de 
vaca, ovos, amendoim, mariscos e castanhas. 

Alergias de Pele
– Eczema
Se você tem erupção cutânea com coceira por lon-
go período é possível que você sofra de eczema. As 
lesões podem aparecer em qualquer lugar do cor-
po, sendo mais comum na pele do lado interno dos 
cotovelos e atrás dos joelhos. 
– Dermatite de contato
A pele pode desenvolver reações alérgicas quando 
entra em contato com determinadas substâncias. 
Quando sua pele tem contato direto com plantas, 
substâncias simples como níquel e cromo, consti-
tuintes de cosméticos ou medicamentos tópicos 
ela pode coçar, se tornar vermelha e inflamada. 
Este quadro de erupção cutânea com pequenas ve-
siculações, prurido e vermelhidão é característico 
da dermatite de contato. Nesse caso, procure um 
médico para receber a orientação adequada.
Dicas para cuidar da dermatite de contato:
• Lave com água quente e sabão a roupa e outros 
objetos que entraram em contato com o alérgeno 
para evitar uma nova exposição a ele.  
• A secreção que surge com a erupção não vai 
espalhar a lesão. Isso só acontece se suas mãos 
estiveram contaminadas pelo alérgeno e você 
coçar a pele.  
• Comprimidos de anti-histamínicos podem aliviar 
a coceira.  
• Faça o possível para não coçar. As erupções da 
dermatite de contato geralmente não deixam 
cicatrizes, mas isso pode acontecer se você coçar 
as feridas e elas infeccionarem. Neste caso é 
provável que você necessite de antibiótico.  
• Corticosteróides tópicos podem aliviar a erupção 
cutânea.

O que é alergia?Tipos de Alergia

Fonte: www.tuasaude.com
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http://www.minhavida.com.br/saude/temas/rinite-alergica


Fique Ligado!

O Estatuto do Idoso é 
Lei e deve ser cumprido

An
o  

IV
 - N

º 4
2  

-  N
ov

em
br

o  
de

  2
01

4
As

so
cia

çã
o 

Ce
ar

en
se

 d
os

 E
co

no
m

iá
rio

s A
po

se
nt

ad
os

 e 
Pe

ns
io

ni
sta

s F
ilia

da
 à

 F
EN

AC
EF

04

A Câmara aprovou, o Senado aprovou e o Pre-
sidente Luís Inácio Lula da Silva sancionou em 
1º de outubro de 2003 o Estatuto do Idoso, 
que define medidas de proteção às pessoas 
com idade igual ou superior aos 60 anos. O 
texto regulamenta os direitos dos idosos, de-
termina obrigações das entidades assisten-
ciais e estabelece penalidades para uma série 
de situações de desrespeito aos idosos. 
Conheça alguns dos principais pontos do es-
tatuto:
– assegura desconto de pelo menos 50% nas 
atividades culturais, de lazer e esportivas, 
além da gratuidade nos transportes coleti-
vos públicos para os maiores de 65 anos. A 
legislação local poderá dispor sobre gratuida-
de também para as pessoas de 60 a 65 anos;  
 
– no caso do transporte coletivo intermuni-
cipal e interestadual, ficam reservadas duas 
vagas gratuitas por veículo para idosos com 
renda igual ou inferior a dois salários míni-
mos e desconto de 50% para os idosos de 
mesma renda que excedam essa reserva;   
 
– nas aposentadorias, o relator acolheu re-
dação de emenda do governo que deter-
mina o reajuste dos benefícios na mesma 
data do reajuste do salário mínimo, porém 
com percentual definido em regulamento;   
 
– a idade para requerer o salário mínimo 
estipulado pela Lei Orgânica da Assistên-
cia Social (Loas) cai de 67 para 65 anos;   
 

– prioridade na tramitação dos proces-
sos e procedimentos dos atos e diligên-
cias judiciais nos quais pessoas acima de 
60 anos figurem como intervenientes;   
 
– os meios de comunicação também de-
verão manter espaços ou horários espe-
ciais voltados para o público idoso, com 
finalidade educativa, informativa, artís-
tica e cultural sobre envelhecimento;   
 
– os currículos mínimos dos diversos níveis 
de ensino formal deverão prever conteúdos 
voltados ao processo de envelhecimento, a 
fim de contribuir para a eliminação do pre-
conceito. O poder público apoiará a criação 
de universidade aberta para as pessoas idosas 
e incentivará a publicação de livros e periódi-
cos em padrão editorial que facilite a leitura;   
 
– quanto aos planos de saúde, o projeto veda 
a discriminação do idoso com a cobrança de 
valores diferenciados em razão da idade, de-
terminando ainda ao poder público o forne-
cimento gratuito de medicamentos, assim 
como próteses e outros recursos relativos 
ao tratamento, habilitação ou reabilitação;   
 
– o idoso terá prioridade para compra de mo-
radia nos programas habitacionais, mediante 
reserva de 3% das unidades. Está prevista ain-
da a implantação de equipamentos urbanos 
e comunitários voltados para essa faixa etária.



Aconteceu na ACEA

Na manhã do dia 27/09 aconteceu o encontro geral dos clubes do bolinha e da luluzinha no Clube da Caixa.  
Ao som de muita música e animação, os convidados aproveitaram para comemorar os aniversariantes de 
julho e agosto.

Encontrão Geral reuniu clubes do bolinha e da luluzinha
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Parabenizamos os(as) aniversariantes do mês
de Novembro 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 física ou jurídica. Caso tenha interesse entre em 
contato conosco e garanta seu espaço.

Classificados

Agenda

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

Dias 05, 12, 19 e 26/11
Encontro entre amigos
Horário: 16 horas
Local: ACEA

1 JUAREZ VIEIRA SANTIAGO
1 MARIA DA GRAÇA CAMPOS MARTINS
1 RAIMUNDA COSTA DANTAS
3 CARLOS ALBERTO PEREIRA LEITÃO
4 CÉLIA MARIA LUCAS DE LIMA
4 JOSÉ FRANCISCO MARQUES LIMA
5 ANA LUISA MATESCO
5 TERESINHA DE JESUS M. ALBUQUERQUE
7 MARCÍLIA RIBEIRO DE MENESES
8 IRACEMA TORRES OLIVEIRA PEIXOTO
8 JOSÉ ANCHIETA DE MENEZES
10 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO
10 MARIA LUCIELZA F. CALISTO LIMA
10 RICARDO HIROTO YAMAGUTI
11 ALDENISIA BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA
12 MARIA DAS GRAÇAS GIRÃO
12 MARIA DOS REMÉDIOS DE CASTRO MELO

12 MARIA HOZANA TOMAZ DA CUNHA
14 JOSÉ RIBAMAR LIMA
15 FELIPE FERREIRA DE MORAES FILHO
16 ANTONIA M. DAS GRAÇAS DO S. L. DUARTE
16 MARIA DA CONCEIÇÃO F. G. CAMARA
16 ROZA RODRIGUES DE SOUZA
17 MARIA EUNICE FRANKLIN RIOS
18 FRANCISCO ANTONIO DIOGO DE SIQUEIRA
18 IGNACIO COSTA NETO
19 EVELINE JATAHY COSTA GARCIA
20 BENEDITA DA SILVA ESTRELA
20 JISÉLIA BATISTA DOS SANTOS
21 DORIAN SAMPAIO FREITAS
21 FRANCISCA DIÓGENES MALVEIRA
21 MARIA DO SOCORRO TABOSA MARTINS
21 VERA SIQUEIRA CYSNE VIEIRA DE SOUSA
22 ANTONIO MOACIR DE OLIVIERA

22 MARIA JOSÉ DE SIQUEIRA E SILVA
23 JOSÉ GERARDO FREIRE
24 EUTON FREITAS DE CASTRO
24 JANE MARIA PORTO ARY
24 JOÃO MIGUEL LIMA
24 JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
24 MARIA CARMINDA COELHO DE P. MEDEIROS
24 NEUSA MARIA ARY FERREIRA
25 SONIA MARIA CAVALCANTE DIAS OLIMPIO 
27 MARIA AMÉLIA REGO DE O. CAMARA
28 MARCOS FIRMINO DA SILVA
28 ROSANA V. PACELLI A. BRITO DE OLIVEIRA
30 JOSÉ SANTIAGO LIMA FILHO
30 JOSENIAS ALVES DE SOUSA
30 REGINA NILZETE PINHEIRO ALVES

Aniversariantes de 
setembro/outubro
Dia: 05/11
Hora: 15 horas
Local: Sede da ACEA

Almoço do clube da 
luluzinha
Dia: 28/11
Horário: 12 horas
Local: Parque Recreio da 
Avenida Rui Barbosa 

Almoço do clube do 
bolinha
Dia: 24/11 
Horário: 12 horas
Local: Clube da Caixa
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