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O INFRAPREV fechou 2007 
com rentabilidade de 22,64% . 
O resultado representa quase 
o dobro da meta atuarial que 
foi de 11,47% . O Instituto pelo 
quinto ano consecutivo alcança 
desempenho nos investimentos 
muito superior à meta atuarial. 
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Rentabilidade atinge 22,��%

Recadastramento atualiza dados importantes
Todos os par ticipantes que enviaram o for-

mulário de recadastramento estão com seus 
dados atualizados no Instituto. Mas aqueles 
que não enviaram possuem uma pendência .

As informações contidas no formulár io 
são muito impor tantes para f ins de bene-
f ícios , empréstimos e comunicação com os 
par ticipantes . Os dados atualizados dão se-
gurança ao par ticipante quando necessitar 

de benef ícios ou serviços do Instituto.
A INFRAERO e o INFRAPREV possuem 

cadastros distintos . Por isso, a atualização 
dos dados na patrocinadora não isenta o 
par ticipante de promover atualização junto 
ao Instituto.

Os par ticipantes não recadastrados de-
vem entrar em contato com o representante 
da sua localidade ou com o 0800-707-1273.

Aumento de IOF 
não influi na taxa 

de empréstimo

Conheça as
premissas atuariais

do INFRAPREV

�
�
� Contribuição: 

aumento melhora 
aposentadoria
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Editorial Canal Aberto

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Super intendente

Aumentar o pa-
tri mônio para garan-
tir os compromissos 
previdenciais acor-
dados com os par-
ticipantes é o ob-
jetivo principal do 
INFRAPREV. No en-
tanto, os resultados 

f inanceiros precisam estar atrelados a 
princípios de segurança e liquidez, além 
de contribuirem para o crescimento de 
uma sociedade mais justa e comprome-
tida com a sustentabilidade do planeta.

O ingressso em duas iniciativas 
mundiais para melhorar as condições do 
ambiente em que vivemos foram muito 
impor tantes para o Instituto e para os 
fundos de pensão, como grandes inves-
tidores no mercado de capitais .

O INFRAPREV aderiu em março do 
ano passado ao programa das Organi-
zações das Nações Unidas (ONU), com 
mais 14 fundos de pensão à época, que 
se preocupa com as questões sociais e 
ambientais nos investimentos. Isto sig-
nif ica que o Instituto se coloca na van-
guarda do pensamento estratégico na 
gestão dos seus ativos ao fazer par te 
dos Princípios para o Investimento Res-
ponsável (PRI) .

O PRI é uma iniciativa que visa esta-
belecer um conjunto de práticas e prin-
cípios que incluem critérios ambientais, 
sociais e de governança e forncecem 
um marco para o alcance de melhores 
retornos de investimentos a longo pra-
zo e mercados mais sustentáveis.

Outra ação foi a par ticipação no 

Carbon Disclosure Project (CDP), 
um projeto de informações sobre 
emissão de gases de efeito estufa. 
O objetivo é munir os signatários 
do projeto de dados e informações 
para que possam investir em empre-
sas que realmente trabalham para a 
preservação do meio ambiente.

O primeiro passo foi dado com 
a inclusão de critérios sociais e am-
bientais na Política de Investimentos 
de 2008. A lucratividade agora será 
também avaliada tanto pela ótica 
f inanceira como pela perspectiva 
social e ambiental, para assegurar 
resultados sustentáveis a longo pra-
zo para o INFRAPREV como para a 
sociedade.

Hoje o Instituto integra um mo-
vimento mundial para melhoria do 
planeta. O Sistema de Previdência 
Complementar entendeu que para 
o par ticipante desfrutar de uma 
aposentadoria digna, tranqüila e 
com segurança, necessita também 
de um ambiente adequado à sobre-
vivência , sem poluição e injustiças 
sociais .

A qualidade de vida de todos 
deve estar atrelada à sustentabilida-
de do planeta e com isso propor-
cionar novas esperanças. Esperan-
ças de que poderemos vislumbrar 
um mundo melhor do que o atual 
não só para nós, mas também para 
nossos f ilhos e netos.
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Investir com responsabilidade
Calendário
Gostaria de parabenizar pela 
qualidade do trabalho empregado 
no “Calendário 2008”, no qual 
foi utilizado papel reciclado 
(responsabilidade ambiental), 
o design está excelente (de 
profissional), bem como as fotos, 
que estão muito bonitas e de ótima 
qualidade. Parabéns a toda equipe 
do INFRAPREV.
Edimar Ferreira Medrado Filho 
Boa Vista – RR

Agradecimento
A equipe do TECA-GIG agradece 
por ter sido lembrada por ocasião 
do Natal e dos festejos de Ano Novo 
e expressa votos de um excelente 
2008 à equipe INFRAPREV.
Nelson Rodrigues Farias
Rio de Janeiro – RJ 

Habitacional
Gostaria de saber se como 
aposentado tenho direito a 
financiamento da casa própria.
Lael Junior – Santos – SP 

Resposta: O convênio com o Banco Real 
é para todos os participantes ativos e as-
sistidos. O interessado deverá procurar 
qualquer agência do banco e mencionar 
o Código Estipulante – 8400 – convê-
nio com o INFRAPREV, para informações 
mais detalhadas.   

Correio eletrônico
Solicito que me seja enviada, 
através do correio eletrônico, toda 
a correspondência do Instituto... 
Sola Campos – Campinas – SP 

Resposta: O INFRAPREV está estudando 
o envio de publicações através do e-mail. 
No entanto, esse envio requer ferramen-
ta adequada para confi rmar recebimen-
to, abertura do e-mail e para detectar se 
existe dispositivo anti-spam que impede o 
recebimento. Para tomar essa medida está 
sendo feito o cadastramento do e-mail de 
todos os participantes. Quando o Instituto 
passar a enviar correspondências de um 
modo geral por e-mail, dará a opção aos 
participantes de receber por esse meio 
ou impresso, via correio, uma vez que al-
guns não têm computador, nem e-mail e 
nem acesso a internet. Dessa forma os 
custos serão reduzidos e os participan-
tes serão atendidos de acordo com suas 
necessidades e interesses.
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Serviços

Mesmo com o aumento das alíquotas do Impos-
to sobre Operações Financeiras (IOF), o emprésti-
mo do INFRAPREV continua atraente. A taxa de juro 
de 1,28% está abaixo das praticadas pelas institui-
ções f inanceiras.

O desconto do IOF é que agora está maior, em 
função das novas alíquotas que entraram em vigor, 
em 4 de janeiro, para todos os créditos, assim como 
investimentos. O percentual, que era de 1,5% ao ano, 
passou para 3% . E uma taxa adicional de 0,38% pas-
sou a ser cobrada sobre o valor total da operação. 

Os impactos sentidos pelos par ticipantes no 
início do ano são decorrentes de uma medida do 
governo que atinge todas as instituições f inanceiras. 
No entanto, o par ticipante deve observar a taxa 
praticada no empréstimo, para constatar que o em-
préstimo pessoal do Instituto ainda pode ser consi-
derado uma boa alternativa de crédito.

Pelo Por tal INFRAPREV é possível simular os 
empréstimos já com as novas alíquotas de IOF. A 
simulação também pode ser feita pela Central de 
Atendimento, pelo 0800-707-1273.

Empréstimo pessoal 
continua atraente
Impactos no valor líquido no início do ano  
são decorrentes do aumento do IOF

Base de cálculo
Alíquota 

(%)
Parcela a deduzir 

do Imposto

Até R$ 1.372,81 – –

De R$ 1.372,82 a R$ 2.743,25 15 R$ 205,92

Acima de R$ 2.743.25 27,5 R$ 548,82

Participante pode deduzir 
contribuição no IR

Os contribuintes podem entregar a 
declaração de imposto de renda do ano-
base 2007, à Receita Federal, até 30 de 
abril. Para os participantes do INFRAPREV 
é a oportunidade de uso do benefício fis-
cal. O montante da contribuição básica 
vertida para o plano de previdência du-
rante o ano pode ser deduzido até o limi-
te de 12% dos rendimentos anuais.

O informe de rendimento dos ativos, 
onde consta o valor total da contribui-

ção ao plano de previdência, é forneci-
do pela INFRAERO. Para os assistidos, 
a Gerência de Benefícios já enviou o 
informe para o endereço residencial. E 
para os auto-patrocinados, a Gerência 
de Arrecadação e Cadastro já fez tam-
bém o envio.

Nova tabela de IR
Passou a vigorar em 1º de janeiro de 

2008 a nova tabela de Imposto de Renda. 

Tabelas de IR 
estão no Portal

Foi publicado no por tal do 
INFRAPREV informações de Im-
posto de Renda, referentes às ta-
belas progressiva e regressiva. O 
conteúdo está no item PLANOS 
e o título é Imposto de Renda.

Desde janeiro de 2005, ao 
fazer a adesão ao Plano CV, 
os par ticipantes têm que optar 
pelo regime tributário para f ins 
de resgate. 

A tabela regressiva do IR re-
duz a alíquota de acordo com o 
tempo de aplicação dos recur-
sos. A tabela progressiva tem o 
pagamento de imposto de acor-
do com as faixas do IR de pes-
soa física.   
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Premissas atuariais adequadas 
dão equilíbrio aos planos

Seguridade

As premissas atuariais são parâmetros 
usados em um plano de previdência para de-
terminar os valores dos benefícios e os recur-
sos necessários para garantia de pagamento e 
são divididas em biométricas e econômicas.

As premissas biométricas trabalham a 
expectativa de vida dos participantes e de 
seus beneficiários e também a possibilidade 
desses participantes se invalidarem antes 
de atingir a idade de aposentadoria.

Já as premissas econômicas auxiliam na 
projeção dos recursos financeiros e tratam 
também da evolução salarial, para estimar 
o salário quando o participante atingir a 

Diretoria analisa reivindicações de aposentados

Extrato – Os participantes dos Planos 

CV, BDI e BDII podem consultar o extra-

to de conta de aposentadoria no Portal. 

Basta entrar com login e senha e clicar 

em Planos que aparece a opção Extrato.

Endereço – Mantenha o endereço 

atualizado no cadastro do Instituto 

para receber as correspondências e 

o Jornal Futuro. O endereço tem que 

estar completo: rua ou avenida, núme-

ro, complemento, cidade, estado, CEP. 

Aproveite e atualize também telefone e 
e-mail. Ligue para 0800-707-1273.

Empréstimo – Simulação de emprés-
timo pode ser feita no portal do Ins-
tituto. Aqueles que não têm acesso à 
internet podem fazer a simulação pela 
Central de Atendimento.

DAIEA – O INFRAPREV publica no seu 
Portal na internet o resumo do De-
monstrativo Analítico de Investimen-
to e Enquadramento das Aplicações 

(DAIEA). O documento está no item 

Investimentos, no acesso restrito.

DRAA – É o Demonstrativo dos Re-

sultados da Avaliação Atuarial dos pla-

nos de benefícios (CV, BDI e BDII). O 

documento é elaborado anualmente 

pela Ernst Young, consultoria atuarial 

responsável pelos planos. O partici-

pante pode consultar o conteúdo do 

DRAA no portal do INFRAPREV, em 

acesso restrito, no item Planos.

Fique por dentro

idade de se aposentar e da inflação para a 
preservação do poder aquisitivo dos bene-
fícios atuais e futuros.

O INFRAPREV trabalha com seis princi-
pais premissas, são elas:

• Taxa de juros – a taxa mínima de 
rentabilidade dos investimentos é de 6% 
ao ano para a garantia do pagamento dos 
benefícios. 

• Crescimento salarial – a por-
centagem adotada é de 4% ao ano e re-
flete a média da evolução real futura dos 
salários ao longo da carreira do partici-
pante na INFRAERO.

A Diretoria do INFRAPREV e alguns 
membros dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal se reuniram, em dezembro, com 
um grupo de assistidos na sede da IN-
FRAERO, em Brasí lia. O objetivo central 
do encontro foi discutir as reivindicações 
dos aposentados acerca da melhoria dos 
benefícios, através da distribuição de 
rentabilidade excedente do patrimônio 
do Instituto. 

O Diretor-Superintendente do 
INFRAPREV, Carlos Frederico Aires Du-
que, apresentou estudos técnicos pre-
liminares que envolveram análises da 
perspectiva legal, econômico-financeira 
e atuarial. Os estudos iniciais apontam 

para a necessidade de maior aprofunda-
mento técnico, principalmente no que 
tange à perspectiva atuarial. Os estudos 
de viabilidade serão acompanhados pelos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, cuja evo-
lução será objeto de nova apresentação 
ao grupo de assistidos. 

Qualquer decisão que envolva re-
ajustes de benefícios, além do previsto 
regularmente, precisa estar muito bem 
amparada por fortes evidências técnicas 
de que não comprometerão o equilíbrio 
econômico-financeiro dos planos de be-
nefícios no futuro. Também dependerá da 
aprovação prévia de todas as instâncias 
de fiscalização e controle do Instituto. 

Tudo o que foi comentado na reunião 
vai ao encontro de posicionamento recen-
te da Secretaria de Previdência Comple-
mentar que recomenda um amplo ajuste 
das contas para garantir a sustentabilidade 
a longo prazo, antes de reajustar benefí-
cios ou zerar contribuições. 

De acordo com o secretário Ricar-
do Pena, mesmo que a lei preveja o uso 
de superávits na revisão dos benefícios, 
os fundos devem preliminarmente zerar 
dívidas, rever projeções de mortalidade 
dos participantes e mudar a rentabilidade 
mínima (meta atuarial) prevista, já que as 
taxas de juros caíram muito nos últimos 
anos e vão continuar caindo.

• Rotatividade – previsão de quan-
tos participantes irão se desligar do Institu-
to antes da aposentadoria, sendo adotada 
a experiência observada na INFRAERO.

• Tábua de mortalidade geral 
– a tábua AT-83 determina a expectativa 
de vida do participante e de seus bene-
ficiários.

• Tábua de mortalidade de invá-
lidos – a tábua IAPB-57 indica a expecta-
tiva de vida do participante inválido.

• Tábua de entrada em invalidez 
– a tábua Light-Forte define a probabilida-
de de um participante entrar em invalidez.
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A campanha de alteração de contribui-
ção foi muito positiva. A cada ano cresce o 
número de participantes interessados no 
aumento. 92,87% das solicitações foram 
para elevar o percentual da contribuição 
básica. Apenas 7,13% foram para redução. 

O aumento da contribuição é um fa-
tor importante para o valor do benefício 
a receber no futuro. Quanto maior for a 
contribuição básica maior será o benefício 
de aposentadoria. Outra vantagem é que 

a contribuição básica pode ser deduzida 
no Imposto de Renda em até 12% do total 
do rendimento anual.

A gerente de Arrecadação e Cadas-
tro, Olívia Correa, enfatiza que mesmo 
com o crescimento, ainda existem partici-
pantes que nunca manifestaram o interes-
se na alteração. Para esses participantes, 
o seu alerta é procurar mais informações 
para que possam ter conhecimento das 
vantagens.

Seguridade

Maioria opta por aumento 
da contribuição básica

Espaço INFRAERO

Os aposentados 
Jurandyr Machado 
e Oscar ina 
Rodr igues ladeados 
pelos diretores 
Paulo Rober to da 
Silva e Mar ia Lucia 
Araujo Rocco 

Aeroporto de Aracaju – Rece-
beu, após auditorias realizadas em 
dezembro, a recomendação do 
Bureau Veritas Certification (BVC) 
para ser certificado no sistema da 
qualidade ISO 9001:2000. Foram 
certificados os processos principais 
(Operações, Logística de Carga, Co-
mercial e Segurança) e os processos 
de apoio (Manutenção, Licitações, 
Contratos, Gestão de Recursos Hu-
manos, Tecnologia da Informação, 
Financeiro e Supervisão).

Aeroporto de Belém – Encer-
rou 2007 com um crescimento de 
aproximadamente 20% compa-
rado a 2006. Entre embarcados e 
desembarcados, foram cerca de 2 
milhões e 129 mil passageiros. Pela 
primeira vez atingiu-se a marca de 2 
milhões de passageiros e o que se 
espera é que, com a economia es-
tável, o incremento ao turismo local 
e o dólar em queda, este número 
cresça ainda mais em 2008.

Aeroporto de Boa Vista – Re-
gistrou aumento recorde de 39,45% 
no número de passageiros em 
2007, em comparação ao ano ante-
rior. No complexo aeroportuário, 
211.119 passageiros embarcaram e 
desembarcaram em 2007, enquan-
to que em 2006 foram 151.394.

Aeroporto de Petrolina – O 
terminal de cargas praticamente 
duplicou o volume de exportações 
em 2007. Um total de 1.394 tonela-
das, representadas principalmente 
por frutas do Vale do São Francis-
co, foram exportadas no ano pas-
sado. Um crescimento de 98,94% 
em relação a 2006, quando esse 
total chegou a 701 toneladas. 

Aeroporto do Galeão – Os 
dados estatísticos operacionais 
do Galeão, referentes ao encerra-
mento de 2007, bate vários recor-
des históricos. O movimento de 
passageiros embarcados e desem-
barcados em dezembro atingiu a 
marca de 1.086.075 passageiros, 
ou seja, o maior movimento regis-
trado no aeroporto desde a sua 
inauguração em 1977.

Cresce número de participantes 
O INFRAPREV recebeu, em 2007, 499 novos participantes. De 277 empregados que 

foram admitidos na INFRAERO, 164 aderiram ao Plano CV. Além disso, 335 retardatários, 
empregados admitidos anteriormente, também fizeram a adesão. 

Para participar do Plano CV, o empregado da INFRAERO deve entrar em contato 
com o 0800-707-1273. Pode, ainda, acessar o portal, www.infraprev.org.br, para obter mais 
informações sobre o plano e fazer simulação de contribuição.

O INFRAPREV homenageou no dia 24 
de janeiro dois de seus assistidos em so-
lenidade organizada pelo Instituto Cultural 
de Seguridade Social (ICSS), realizada na 
sede da FIRJAN, no Rio de Janeiro. 

Oscarina Rodrigues e Jurandyr Macha-
do representaram todos os aposentados 

Aposentados são homenageados
do Instituto no evento e receberam, cada 
um, um diploma comemorativo pelo Dia 
dos Aposentados. A entrega do diploma 
foi feita pelos diretores Paulo Roberto da 
Silva e Maria Lucia Araujo Rocco.

O evento, que teve como objetivo res-
saltar a importância dos assistidos para os 

fundos de pensão, 
contou ainda com 
o apoio da Asso-
ciação Brasileira das 
Entidades Fecha-
das de Previdência 
C o m p l e m e n t a r 
(Abrapp) e do Sin-
dicato Nacional das 
Entidades Fecha-
das de Previdência 
C o m p l e m e n t a r 
(Sindapp).
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Nossa Gente

Filha de trabalhadores rurais, Isaura 
Maria Lucas teve uma infância de mui-
tos contatos com a natureza. Desde essa 
época, adorava desenhar. Mas nunca con-
seguiu aprender as técnicas. 

Há uns cinco anos, procurou um cur-
so de desenho para retomar a antiga pai-
xão. Não achou nenhum que a atendes-
se. Influenciada por amigas, se matriculou 
no curso de pintura.

De lá para cá, as casas de vários amigos 
e parentes têm sido decoradas com as pe-
ças que faz. Até agora, mais de 50 quadros 
foram pintados e alguns até vendidos. Mas 
faz uma ressalva, “sou apenas amadora”. 

O seu tema preferido é o ecológico. 
Um dos animais que mais a encanta é o 
tucano, “devido a sua beleza e exuberân-
cia”, como ela mesma diz. Tanto é que 
muitos dos seus quadros trazem tucanos. 
Isaura, que atua na área comercial do Ae-
roporto de Uberlândia, em Minas Gerais, 
faz pinturas a óleo e colagem. E confessa 

Pintando o sete e a natureza
Isaura Lucas resolveu 
colocar nas telas as 
lembranças de sua infância

TI permeia toda a organização
A área de Informática no mundo cor-

porativo mudou nos últimos anos. An-
tes, era responsável pelo funcionamento 
dos computadores, impressoras, rede 

interna e conexão de internet. Agora 
os sistemas integrados de diversos tipos 
e f inalidades deram para a área outras 
atribuições, como prover estes sistemas 

e sua infra-estrutura, bem como prote-
ger as informações.

Com as novas atribuições, passou a 
se chamar Tecnologia da Informação (TI). 
No INFRAPREV, a TI assessora as outras 
áreas para a implementação e manuten-
ção de sistemas e gerenciamento de in-
formações. “Buscamos novas tecnologias 
para implementar projetos que benefi-
ciem os participantes”, resume a chefe da 
Assessoria de TI, Jaqueline Pereira. 

Segundo Jaqueline, novos projetos es-
tão em andamento e, em parceria com a 
Assessoria de Comunicação, estuda am-
pliação de interação dos participantes pelo 
portal e pela Central de Atendimento.

Mas para conseguir chegar a este es-
tágio de desenvolvimento, foi criado e 
implementado, nos últimos dois anos, o 
Plano Diretor de Tecnologia da Informa-
ção que estipulou as diretrizes para in-
formatização do Instituto de uma forma 
segura e eficiente.A gerente Jaqueline Pereira com o colaborador Adriano Cruz Novaes e o estagiário Rafael Calderaro

sempre em busca do resgate das lembran-
ças de sua infância, ela pretende usar os 
temas de sua preferência nessa próxima 
empreitada. “Gosto muito da fauna e da 
flora brasileira”, declara. 

que tem prazer em ver uma tela branca 
tomando forma. 

Para um futuro bem próximo, Isaura 
diz ter outros planos dentro da arte. Pensa 
em fazer curso de desenho e caricatura. E 

 A par t icipante 
Isaura Mar ia 

Lucas trabalha 
no Aeropor to 

de Uber lândia



A rentabi l idade acumulada do 
INFR APREV em 2007 foi de 22 ,64% . 
Quase o dobro da meta atuar ia l de 
11,47% . F icou acima da meta em 
10 ,02% . Superou também, cons ide-
r ave lmente , os ind icadores f inance i -
ros como CDI , IGP-DI , IGP-M , IPCA 
e TR .

O bom resultado foi puxado pela 
renda variável que obteve rendimentos 
de 49,70% , seguido pelos empréstimos 
com 20,92% . A carteira imobiliária ren-
deu 15,75% e a renda fi xa foi o menor 
rendimento com 12,45% . 

O Instituto pelo quinto ano conse-
cutivo alcança desempenho nos investi-

mentos muito superior à meta atuarial. 
Nesse período a rentabilidade acumula-
da foi de 151,27% e a meta atuarial de 
78,04% , ou seja, um desempenho supe-
rior de 41,13% . 

– Este resultado positivo ref lete o 
amadurecimento do processo de toma-
da de decisão do INFRAPREV e do nível 
de precisão dos cenários econômicos 
def inidos na Política de Investimentos, 
que busca privilegiar a sustentabilidade 
de resultados ao longo prazo em detri-
mento da visão de cur to prazo, ainda 
predominante no mercado f inanceiro 
– af irma o Diretor-Superintendente, 
Carlos Frederico Aires Duque. 

Finanças

Nossos resultados

Patrimônio
Dezembro/2007

R$ 1.166.483.000,80

Por Plano

Plano CV: R$  1.110.089.182,96

Plano I:  R$       48.503.447,17        

Plano II: R$                7.890.370,67

Cota do Plano CV
Dezembro/2007

3,28116346

Rentabilidade chega quase 
ao dobro da meta atuarial

Renda 
Variável

29,�8%

Renda Fixa
�7,�2%

Empréstimos
7,��%

Imóveis
�,��%

Distribuição dos Investimentos 
Dezembro/2007 (Em %)

Disponível
0,01%

O INFRAPREV inseriu critérios de res-
ponsabilidade social e ambiental na Políti-
ca de Investimentos de 2008. O Instituto 
passa então a incluir questões de meio 
ambiente e desenvolvimento social nas 
análises de investimento e nos processos 
de tomada de decisão.

 Com essa medida, o INFRAPREV bus-
cará alternativas que estejam em linha com 
esse movimento mundial de investimentos 

sócio-responsáveis e que ao mesmo tem-
po garantam os níveis de rentabilidade, se-
gurança, liquidez e solvência, compatíveis 
com seus compromissos previdenciários.  

A íntegra da Política de Investimentos 
para 2008, aprovada pelo Conselho Deli-
berativo, está disponível aos participantes 
no portal, www.infraprev.org.br, no item In-
vestimentos, assim como os resumos por 
planos de previdência.
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Política de Investimentos engloba 
critérios social e ambiental
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Saúde

O verão é a época perfeita para usufruir 
dos mais de 8 mil quilômetros de praias do 
litoral brasileiro. Calor, sol e dias mais lon-
gos fazem das praias, piscinas e parques os 
principais locais de diversão da estação. O 
verão pode trazer um belo bronzeado, mas 
também pode trazer graves transtornos.

Para evitar problemas, os dermato-
logistas orientam a não se ter longas e 
repetidas exposições ao sol, já que quei-
maduras solares acumuladas durante a 
vida podem causar câncer de pele. O ho-
rário de exposição ao sol também deve 
ser levado em consideração. A explicação 
é que os horários próximos ao meio-dia 
têm grande incidência de raios UV-B, os 
principais causadores de câncer de pele. 
O ideal é evitar o sol das 10h às 16h. 

A parte do corpo mais afetada pelo 
sol é o rosto. Por isso é importante usar 
boné, viseira ou chapéu e se proteger de-
baixo de barracas de praia. Outra reco-
mendação é a aplicação de filtro solar 30 
minutos antes da exposição e reaplicar o 
filtro a cada duas horas. 

Evite problemas de pele no verão
Um bronzeado saudável e bonito é feito gradativamente, em pequenos períodos de 
exposição ao sol com utilização de f iltro solar para evitar queimaduras e câncer de pele

Responsabilidade Socioambiental

O INFRAPREV arrecadou cerca de 120 quilos de ali-
mentos, 20 garrafas de óleo, 52 latas de leite em pó e bis-
coitos para o Instituto Thiago Moysés. Os alimentos fize-
ram parte das cestas básicas que foram doadas às famílias 
das crianças portadoras de HIV.

Mensalmente o Instituto dá uma cesta básica a cada famí-
lia. No entanto, por ser uma organização não governamental, 
mantida através de doações e trabalho voluntário, freqüen-
temente a Instituição não consegue alcançar o número de 
cestas necessário a todas as famílias. Por isso, são sorteadas.

Além das cestas básicas, o Instituto Thiago Moysés doa 
os remédios necessários para o tratamento da doença e de 
outras decorrentes do HIV, como também oferece assistên-
cia social, educativa, recreativa, odontológica, médica e jurí-
dica para as crianças e suas famílias. O Instituto funciona no 
Hospital Gafrée Guinle, Rua Mariz e Barros, 775, Tijuca, Rio 
de Janeiro, telefones para contato: 3287-7597 ou 9400-2702.

Um bronzeado saudável e bonito é 
feito gradativamente, em pequenos perí-
odos de exposição ao sol, com utilização 
de filtro solar e sempre fora da faixa de 
horário das 10h às 16h. Não adianta que-
rer se bronzear em apenas um dia, com 
longa exposição. O bronzeamento é um 
processo de produção e liberação de me-
lanina, que promove a coloração caracte-
rística à pele. E esse processo dura entre 
48 e 72 horas após a exposição ao sol.

Dicas

• Usar filtro solar a cada duas 
horas de exposição ao sol.

• Evitar o sol entre 10h e 16h.
• Proteger bem o rosto com filtro 

solar e boné, viseira ou chapéu.
• Usar o filtro solar com fator de 

proteção 15 ou maior.
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O INFRAPREV é um dos signatários do Carbon Disclosure 
Project (CDP). Criado em 2000, o CDP é uma ambiciosa ini-
ciativa global destinada a canalizar as aplicações dos investido-
res institucionais para empresas e projetos comprometidos em 
atuar para reduzir as agressões ao meio ambiente.

O CDP, que associa as mudanças climáticas ao mercado 
financeiro, tem por patronos no Brasil  a Associação Brasi-
leira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
(Abrapp) e o Banco Real ABN AMRO, além de quase vinte 
fundos de pensão como apoiadores.

Com ativos elevados, que representam quase 17% do PIB do 
Brasil, os fundos de pensão estão mudando sua postura diante dos 
problemas globais que afetam o clima, modificando seus sistemas 
de gestão e de aplicação de recursos, optando por empresas que 
possuam políticas claras de atuação ambiental, por exemplo. 

INFRAPREV participa 
de projeto ambiental

Alimentos são doados 
a crianças com HIV

CDP canaliza aplicações para empresas 
comprometidas com meio ambiente


