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INFRAPREV desenvolve ações
para educação previdenciária
O INFRAPREV criou uma Política de Educação
Previdenciária e Financeira que estabelece diretrizes e um programa que determina as ações. O
objetivo desse trabalho é criar um processo de
educação permanente no Instituto por meio do

reforço das ações de comunicação e relacionamento com os seus par ticipantes, empregados,
re presentantes e dirigentes. Uma das primeiras
ações foi a criação de um hotsite de Educação Previdenciária. Página 5

Pesquisa começa em novembro
Para administrar planos de previdência
complementar com eficiência e transparência,
o INFRAPREV precisa saber a opinião dos participantes sobre a sua gestão. Por isso, a partir
de novembro os participantes ativos e assistidos vão responder a uma pesquisa.
O INFR APREV vai realizar a sexta pesquisa de satisfação. O instituto de pesquisa vai

3
6
7

Murilo Barboza
é o novo presidente
da INFRAERO
INFRAPREV
adota critérios
socioambientais
nos investimentos

Relatório da PI
do 1º semestre
está no portal

entrevistar os participantes para verificar a
imagem que eles têm do fundo de pensão, a
eficácia dos meios de comunicação e avaliar
a importância conferida às ações promovidas em 2009. A entrevista será telefônica,
através de questionário aplicado por uma
equipe de profissionais especializados nesse
tipo de abordagem.

Cartilha do
participante
tem nova
edição
O INFRAPREV editou
uma nova car tilha do participante bem mais abrangente. A publicação, encartada nesta edição do jornal, aborda assuntos
como previdência social, previdência complementar e o Plano CV.
É, também, uma ação de educação previdenciária. Página 5
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O INFRAPREV
publicou
em
seu portal um
hostsite de Educação Previdenciária. O espaço é uma das ações da
Política e do Programa de Educação
Previdenciária e Financeira do Instituto, implantado este ano, assim como
a cartilha do participante encartada
nesta edição do Jornal Futuro.
A partir da recomendação do
Conselho de Gestão da Previdência
Complementar (CGPC) de desenvolvimento de um programa de educação
previdenciária, o INFRAPREV decidiu
elaborar uma política que abordasse
também a questão financeira.
A Política de Educação Previdenciária e Financeira do Instituto tem
o objetivo de criar um processo de
educação permanente, por meio do
reforço das ações de comunicação e
relacionamento com os seus públicos,
para ampliar os seus conhecimentos
sobre previdência e administração dos
recursos financeiros pessoais e dos
depositados no fundo de pensão.
Com base no Planejamento Estratégico de 2008 e no resultado da
pesquisa de satisfação do participante
de 2008, que abordou questões sobre previdência e finanças, a política
estabelece as diretrizes e a definição
dos públicos-alvos para a implantação do processo de educação, que

envolve todas as áreas do Instituto
e o programa determina as ações a
serem realizadas.
As ações para empregados, participantes ativos e assistidos, representantes e dirigentes foram definidas em três perspectivas de atuação:
informação, instrução e orientação,
conforme recomenda o CGPC.
O INFRAPREV com esse trabalho deseja tornar o participante mais
consciente sobre a importância e segurança de um plano de previdência
na sua vida e de sua família, de forma
a contribuir para a melhor utilização
dos benefícios oferecidos e o aumento do seu bem-estar social e de seus
beneficiários.
No que tange à Educação Financeira, o Instituto almeja que os seus
públicos tenham um entendimento
básico sobre finanças pessoais e de
como os recursos do fundo de pensão são administrados.
A educação está relacionada à
instrução, transmissão de conhecimento, ensinamento e aprimoramento da capacidade do indivíduo. É um
trabalho de longo prazo e contínuo,
assim como as atividades de um fundo de pensão. Conselhos, diretoria
e empregados estão imbuídos dessa
missão.
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Adailton Silvestre M. da Silva
Guarulhos – SP
Resposta: O pecúlio por morte é um benefício de pagamento único, concedido
aos beneficiários do participante ativo,
facultativo, auto patrocinado ou assistido
que vier a falecer e dividido em partes
iguais entre os beneficiários inscritos. O salário real de benefício é a média aritmética
dos salários de participação nos 12 meses
imediatamente anteriores ao início do
benefício. (Mais informações na página 3.)
Concurso de Fotografia
Antes de mais nada, quero
agradecer a atenção que me foi
dada e a preocupação com o fato
de não conseguir me inscrever no
concurso de fotografia pelo portal.
Conforme solicitação, imprimi,
preenchi, assinei o formulário
e enviei pelo correio dia 15/09.
Parabéns a toda equipe de trabalho
pela competência e dedicação.

Enilza Roseane Andrade Silva
Saquarema – RJ
Educação Previdenciária
Congratulações pela iniciativa
de grande valia oferecida a
todos os empregados (cidadãos)
interessados em se conscientizar
acerca da educação previdenciária e
também financeira, imprescindível
a qualquer ser humano, via site
do INFRAPREV e muito bem
divulgada via INFRAPREV Informa.
Visitei o portal e está muito bem
direcionado e formatado.

Mauro André Lorenzon – Campinas – SP
Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
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Como é pago o pecúlio e o que é
salário real de benefício?
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Atendimento
Agradeço à toda equipe INFRAPREV,
que sempre atendeu minha família
com carinho e dedicação.Eu, com
toda minha formação empresarial
e consumidora chata que sempre
fui, digo com franqueza que são
pouquíssimas empresas que
conheço, que nos tratam tão bem.
É o único 0800 que funciona e que
você é atendido sem demora, com
cordialidade natural (sem aqueles
clichês de tele-marketing) e como
ser humano digno de respeito.

Suzana Dias – Arcos – MG

Seguridade

Murilo Marques Barboza tomou posse em agosto

Pecúlio: entenda
o benefício

O engenheiro Murilo Marques Barboza, carioca, 55 anos tomou
posse como presidente da INFRAERO, em 13 de agosto. Murilo Barboza ocupava o cargo de chefe de Gabinete do Ministério da Defesa.
Iniciou sua carreira profissional na área de ensino e pesquisa, prosseguindo no Departamento de telecomunicações do Governo do Rio de
Janeiro, Nuclebrás e Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
Entre os outros cargos que ocupou estão o de presidente do Conselho
Fiscal da própria INFRAERO e da Companhia Docas do Estado de São
Paulo e diretor de telecomunicações da Presidência da República.

FOtO: GREVY CONtI

FOtO: ROBERtO StUCKERt

INFRAERO tem
novo presidente

Valor varia de acordo com o tipo de plano e
o SRB e é rateado entre os beneficiários
Você sabia que o pecúlio é muito parecido com
um seguro de vida? É uma quantia que é paga aos
beneficiários em caso de falecimento do par ticipante
INFRAPREV, que pode variar entre cinco e 10 vezes o
valor do Salário Real de Benefício (SRB).
Esposa(o), companheira(o) e filhos (solteiros até
21 anos, 24 anos se estiver em universidade ou inválidos
independentemente da idade) são os beneficiários. Na
falta de um desses beneficiários, o par ticipante pode
indicar outra pessoa, até mesmo sem vínculo familiar.
O valor do pecúlio varia de acordo com o plano
de aposentadoria e com o SRB e é rateado entre os
beneficiários. Quem tem o Plano CV opta entre cinco
e 10 vezes o valor do SRB para seus beneficiários. Já
quem tem os planos BDI e BDII, seus beneficiários
receberão 10 vezes o SRB. É no momento da adesão ou da alteração de percentual que o par ticipante
escolhe o percentual de contribuição mensal para o
pecúlio. Para mais informações, entre em contato com
o 0800-707-1273.

Salário Real de Benefício
(SRB)
O Salário Real de Benefício (SRB) é a média dos salários de par ticipação nos 12 últimos
meses antes do início do benefício, ajustado
pelo INPC até o mês da concessão. Para o aposentado, o salário de par ticipação é a soma das
aposentadorias pagas pelo INFRAPREV e pela
Previdência Social.

INFRAPREV lança
campanha de adesão
ao Plano CV
A partir do mês de outubro, o INFRAPREV inicia a campanha
de adesão direcionada aos empregados da INFRAERO que ainda
não são participantes.
Todos receberão o kit de adesão, contendo a nova cartilha
do participante, um CD com a apresentação do Plano CV, um
folder explicativo sobre o regime de tributação de Imposto de
Renda, uma carta de apresentação do Instituto, o termo de adesão ao plano de aposentadoria e um envelope carta-resposta.
Para fazer a adesão é simples. Basta preencher o formulário
e enviar por meio da carta-resposta aos Correios, com o custo
pago pelo INFRAPREV, ou entregá-lo diretamente ao representante que se encontra nas unidades aeroportuárias.
Ao aderir ao plano, a INFRAERO passa a contribuir também
para o benefício de aposentadoria de seu empregado. Além disso, as contribuições do INFRAPREV são dedutíveis do Imposto
de Renda até 12% dos rendimentos tributáveis.
Atualmente cerca de 90% dos empregados da INFRAERO
são participantes do Instituto.
Para mais esclarecimentos, entre em contato com 0800707-1273.

Ano 20 nº 97 S etembro/Outubro 2009

I

F uturo

I

3

Relacionamento

Inscrição para Concurso de
Fotograﬁa termina em novembro
O regulamento está disponível no portal INFRAPREV e podem concorrer participantes ativos e assistidos
O INFRAPREV prorrogou o prazo para
inscrição no III Concurso de Fotografia,
cujo tema é Brasil – Fauna e Flora. As
inscrições podem ser feitas até dia 16 de
novembro e os vencedores vão receber
vale-compra da Americanas.com nos valores de R$ 600 para o 1º lugar, R$ 300, para
o 2º lugar e R$ 200 para o 3º lugar.
Par ticipantes ativos e assistidos (aposentados e pensionistas) podem par tici-

par do concurso, preenchendo a fi cha de
inscrição por meio do por tal www.infraprev.org.br e anexando no máximo duas
fotos. A inscrição pode ser também pelo
correio. Basta solicitar a fi cha de inscrição
ao 0800-707-1273 ou por e-mail (comunicacao @ infraprev.org.br).
No por tal, acesse o hotsite do Concurso de Fotografi a, digite login e senha
e preencha todas as informações. Pelo

correio, o material deve ser enviado ao
INFRAPREV, à Av. Almirante Barroso nº
54 – 4º andar – Centro – Rio de Janeiro- CEP 20031-000, para a Assessoria de
Comunicação.
A foto tem que ser colorida e deve ter
o limite de 100 kbytes. No caso da foto
ser impressa, a medida é de 10 cm x 15
cm. Par ticipantes inscritos já estão com
as fotos expostas no hotsite.

Participe do Quiz Educação Previdenciária
A primeira fase vai estar disponível no portal em novembro com patrocínio do site Compra Certa
Você conhece bem os assuntos previdência e fi nanças? Sabe as principais informações do seu fundo de pensão? Esse é o
momento de testar seus conhecimentos.
O Quiz do INFRAPREV está de volta. Dessa vez, as perguntas vão focar os temas:
previdência, fi nanças pessoais e também
informações sobre o Instituto.
O Quiz “Educação Previdenciária e
Financeira” estará disponível no por tal
www.infraprev.org.br, em novembro, junto

com o regulamento. Podem par ticipar os
par ticipantes ativos e assistidos. Serão
três fases, com duração de aproximadamente três meses cada.
Prêmios – Os prêmios para os
primeiros colocados da primeira fase
foram doados pelo site Compra Cer ta,
www.compracerta.com.br, que tem parceria com o INFR APREV, no Clube de
Vantagens. O primeiro colocado receberá um microondas inox, o segundo

um depurador de ar e o terceiro um
aspirador de pó.
Módulos – O Quiz terá dois módulos: previdenciário e financeiro. O ganhador será quem acer tar o maior número
de questões no somatório dos dois módulos em cada fase.
A idéia é fazer com que o par ticipante conheça melhor o segmento que
administra par te do seu dinheiro. Não
fique fora dessa !

Dicas para conseguir independência ﬁnanceira
in h ei ro
Ga n h e m a is du dinheiro
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Poupe

Saber poupar é um grande desaﬁo!
Além de participar de um fundo de
pensão, você pode fazer uma poupança
programada em seu banco, estabelecer
um valor mensal. Todo mês, na mesma
data, aquela quantia será descontada e
você terá dinheiro para lazer ou para
socorrê-lo nos imprevistos .
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E vite ter dívidas

Com dívidas é difícil formar
patrimônio. Mas se tiver, pague
em dia, evitando os juros.
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A dquira casa própria

Saia do aluguel e invista em
você e na sua família.

U sufrua suas
conquistas

Sinta o gosto de obter o que
conquistou, mas sem ostentação.
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Educação Previdenciária

Participante ganha hotsite
sobre educação previdenciária
Nesse novo espaço do portal INFRAPREV é possível conhecer um pouco mais sobre previdência e finanças
O INFRAPREV disponibilizou
no portal, o hotsite Educação Previdenciária. A proposta é que os
participantes ampliem o conhecimento no assunto de maneira
simplificada, com apresentação de
dicas e informações sobre previdência complementar, previdência
social, investimentos e tributação.
O hotsite Educação Previdenciária apesar do nome, não traz
apenas informações sobre previdência, é um espaço também para
a educação financeira e interatividade. Porque saber consumir,
poupar, planejar a vida financeira
e administrar o dinheiro são fun-

damentais para um futuro com
qualidade de vida.
Por meio da seção interativa, é possível realizar testes para
identificar, por exemplo, qual é o
seu perfil de investidor, além de
proporcionar cursos sobre Educação e Matemática Financeira, com
duração de 16 horas cada.
Acesse o espaço e compreenda com mais clareza o funcionamento da previdência complementar, saiba o que é necessário
para dar os primeiros passos para
o planejamento financeiro, identifique os seus objetivos para planejar com consciência seu futuro.

URA facilita
informações aos
participantes
Sem precisar falar com o atendente, o participante ativo obtém
informações sobre saldos de conta
total de participante e de empréstimos pelo 0800. Os assistidos
podem consultar data de crédito
e valor líquido de benefício e saldo
devedor de empréstimos.
Tudo isso é possível porque o
sistema Unidade de Resposta Audível (URA) fornece informações automatizadas. Dessa forma, o operador da Central de Atendimento
ﬁca livre para prestar outros atendimentos.
Para acessar as informações automatizadas ligue 0800-707-1273,
digite a matrícula INFRAPREV e código (disponíveis no cartão do Clube de Vantagens) e o ano de nascimento. Essas mesmas informações
estão disponíveis no portal, www.
infraprev.org.br

Cartilha esclarece participantes
Publicação proporciona maior conhecimento sobre previdência
social, previdência complementar e o Plano CV do Instituto
A nova cartilha do participante está
encartada nesta edição do jornal. Com
uma linguagem simples, objetiva e através
de ilustrações é possível conhecer mais
sobre previdência social, previdência complementar e o Plano de Contribuição Variável do Instituto.
Na publicação o participante pode,
também, conferir as vantagens que o

plano de benefícios oferece a ele e seus
dependentes. Benefícios, empréstimos,
contribuição, desligamento, aplicação de
recursos financeiros do Instituto, regime
de tributação e informações para quem
ainda não contribui para aposentadoria
são pontuadas de maneira objetiva.
Mesmo depois de ler a cartilha, se tiver dúvidas, ligue para o INFRAPREV no
0 8 0 0 -707-1273
ou mande um email através do
portal, pelo Fale
Conosco.
Compar tilhe da cartilha
com os seus
dependentes. É
importante que
eles conheçam
mais sobre previdência e seus
direitos no plano
de benefícios do
INFRAPREV.
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Sustentabilidade

INFRAPREV aplica em
investimentos responsáveis
O desenvolvimento sustentável é o
caminho pelo qual estão seguindo os fundos de pensão. O engajamento do setor
está permitindo o surgimento de novas
modalidades de investimentos, com benefícios para toda a sociedade.
O INFRAPREV já aplica em fundos de
investimentos com viés social e ambiental, de acordo com critérios da sua Política
de Investimentos. Hoje o INFRAPREV tem
aproximadamente 17% do seu patrimônio
provisionados em ativos que priorizam a
responsabilidade socioambiental. A carteira de ações tem 37% em ativos que
compõem o Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE).
São par ticipações em fundos de investimentos na área de saneamento
básico, desenvolvimento de projetos de
reflorestamento, do setor de educação,
empreendimentos imobiliários de galpões logísticos com selo de construção
verde, desenvolvimento imobiliário que
prioriza projetos habitacionais de médio
por te e geração, transmissão de energia

de sustentabilidade no âmbito dos fundos
e fontes renováveis.
de pensão.
No Brasil, dos cerca de 360 fundos de
Carlos Frederico explica que a comispensão, por enquanto, apenas 18 instituisão formada pela Abrapp incentiva ações
ções aderiram aos Princípios para o Investique promovam a inclusão do tema susmento Responsável (PRI), uma iniciativa da
tentabilidade no modelo
Organização das Nações
de gestão dos fundos de
Unidas (ONU). Foi a parpensão no Brasil.
tir da adesão ao PRI que
– Estamos somando
o INFRAPREV intensificou
esforços para a criação
as suas ações nesse segde uma nova mentalidamento.
de empresarial, onde a
O PRI é um movilucratividade passa a ser
mento mundial para dipercebida e avaliada com
fusão de práticas e princía responsabilidade sopios que incluem critérios
cioambiental, garantindo
ambientais, sociais e de
assim resultados sustengovernança e fornece
táveis a longo prazo tanum marco para o alcanto para os fundos quanto
ce de melhores retornos
para a sociedade.
de investimentos a longo
Outra ação nesse
prazo e mercados mais
Carlos Frederico é coordenador
do Grupo de Engajamento de
segmento do INFRAPREV
sustentáveis.
Novos Signatários do PRI - Brasil
foi a adesão ao Programa
Carlos Frederico AiCarbon Free, tornandores Duque, diretor-suse o primeiro fundo de pensão do Brasil
perintendente do INFRAPREV, participa da
a neutralizar as suas emissões de CO2 em
Comissão de Sustentabilidade da Associa2008.
ção Brasileira das Entidades de Previdência
O INFRAPREV participa ainda do CarComplementar (Abrapp) e é coordenador
bon Disclosure Project (CDP) ou Projeto
do Grupo de Engajamento de Novos Sigde Informações sobre a Emissão de Gases
natários do PRI-Brasil, com o objetivo de
de Efeito Estufa.
apoiar o desenvolvimento dos princípios
Foto: Marco Antônio Gambôa

A Política de Investimentos
possui critérios socioambientais
e a carteira de ações tem 37%
em ativos que compõem o ISE

Energia verde: colabore com o planeta
O Jornal Futuro vai publicar as 50 ações contra o aquecimento
global do site www.mudeomundo.com.br. Como a relação é extensa,
nessa edição o INFRAPREV apresenta as cinco primeiras ações.
As práticas de sustentabilidade sugeridas são úteis e fáceis de
adaptar em nosso dia a dia. As ações foram traduzidas do portal
americano globalwarming-facts.info. Confira!
Troque suas lâmpadas incandescentes por
fluorescentes. Lâmpadas fluorescentes gastam 60%
menos energia que uma incandescente. Assim, você
economizará 136 quilos de gás carbônico anualmente.
Limpe ou troque os filtros do
ar condicionado. Um ar condicionado sujo
representa 158 quilos de gás carbônico a mais
na atmosfera por ano.
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Escolha eletrodomésticos de baixo
consumo energético. Procure por aparelhos
com o selo do Procel (no caso de nacionais)
ou Energy Star (no caso de importados).
Não deixe seus aparelhos em standby.
Simplesmente desligue ou tire da
tomada quando não estiver usando um
eletrodoméstico. A função de standby
de um aparelho usa cerca de 15% a 40% da energia consumida
quando ele está em uso.
Mude sua geladeira ou freezer de lugar.
Ao colocá-los próximos ao fogão, eles utilizam
muito mais energia para compensar o ganho
de temperatura.

Finanças

Veja relatório do 1º semestre
da Política de Investimentos
Conf ira alocação de recursos por segmento, rentabilidade das carteiras e análise de riscos
O Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos do 1º semestre de 2009 está disponível no por tal
para consulta dos par ticipantes. O documento se encontra
no item “Investimentos”, em Acompanhamento da Política.
O relatório apresenta a alocação de recursos dos quatro
segmentos de aplicação do INFRAPREV: renda fixa, renda variável, imóveis, empréstimos e financiamentos. É possível conferir também o Demonstrativo de Investimentos por plano de

benefícios, rentabilidade das car teiras e análise de riscos.
A Política de Investimentos descreve as diretrizes e as
práticas de investimentos do Instituto e foi desenvolvida para
ser vir como um plano de gestão dos ativos. Uma de suas
premissas básicas é a adoção de um plano de longo prazo
que forneça diretrizes de preser vação e melhorias dos ativos, por meio de um processo de investimento consistente
e prudente.

Acesse o portal e aumente
sua contribuição básica
Melhore benef ício de aposentadoria, aproveite o incentivo f iscal e reduza pagamento de IR
Os par ticipantes do Plano CV podem solicitar alteração do percentual
das contribuições básica (destinada à
aposentadoria) e específ ica (destinada
ao pecúlio) pelo por tal INFR APREV.
Ao aumentar a contribuição básica, a INFR AERO também aumenta a
sua par ticipação até o limite previsto

no regulamento. Além de estar melhorando a aposentadoria, o par ticipante
pode reduzir o pagamento do Imposto
de Renda. A contribuição básica é dedutível do IR até o limite de 12% sobre
os rendimentos anuais.
Para alterar, entre no por tal INFR APREV e acesse o hotsite Alteração de

Contribuição. É preciso informar a matrícula do Instituto e a da INFR AERO.
A matrícula do Instituto é o próprio
login (matrícula + zero que representa
o código familiar). Após o preenchimento do requerimento o par ticipante
deve conf irmar o envio e imprimir o
comprovante.

Nossos resultados
Patrimônio
Agosto/2009
R $1.370.575.402,89
Por Plano

Distribuição dos Investimentos
Agosto/2009
Renda
Variável
26,68%

Imóveis
4,58%

Empréstimos
7,13%

Plano CV: R$ 1.312.892.013,05
Plano I:

R$

50.090.999,75

Plano II: R$

7.592.390,09

CALENDÁRIO DE
PAGAMENTO 2009
SETEMBRO

30

OUTUBRO

30

NOVEMBRO

30

DEZEMBRO

30

ADIANTAMENTO DO ABONO ANUAL
1ª PARCELA (13º BENEFÍCIO)
JUNHO

Cota do Plano CV
Agosto/2009
3,610966140

30

QUITAÇÃO DO ABONO ANUAL

Renda Fixa
61,60%

2ª PARCELA (13º BENEFÍCIO)
Disponível
0,01%

DEZEMBRO
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Nossa Gente
Gregor y estuda
medicina, Suzana
(à direita) é
economista,
Renatha (morena)
é vestibulanda de
engenharia química
e Angélica cursa
letras

Saúde

Fique de olho
na degeneração
macular
Fotos: arquivo pessoal

Problema afeta visão
principalmente de idosos, mas
não resulta em cegueira total

Determinação e
vontade de ser feliz
Prova viva de que dificuldade não é sinônimo de falta de
oportunidade, irmãos Oliveira reconstroem vida com pensão do pai
A perda de um parente é sempre
um momento complicado, principalmente quando se vivencia de perto o falecimento dos pais. Tratar de dinheiro nesse
momento é delicado. Mas não tem jeito.
É preciso tocar a vida para frente.
A pensão por morte, renda mensal
dada a dependentes do participante ativo
ou aposentado, torna-se um verdadeiro
subsídio na vida dessas pessoas. Foi dessa maneira, com o auxílio do INFRAPREV,
que quatro irmãos – Suzana, Gregory,
Renatha e Angélica Oliveira – reconstruíram suas vidas.
Em 2000, logo após o falecimento dos pais, os filhos souberam que o
pai Otávio Rodrigues de Oliveira era
aposentado pelo INFRAPREV. Otávio
trabalhou na INFRAERO no Aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Segundo Suzana, a filha mais velha, hoje
com 26 anos e formada em economia
pela Universidade Federal de Viçosa,
graças à pensão do Instituto, e funcionária do Banco Brasil, não entendia no
início o que significava previdência complementar. Constatou, mais tarde, que
se não fosse o benefício do Instituto, a
renda do INSS não seria suficiente para
reconstruir uma vida digna e principalmente financiar os estudos dos quatro
irmãos. Lembra Suzana:
– Saber que tínhamos direito a re-

ceber pensão até os 24 anos se estivéssemos estudando foi muito importante.
Isso o INSS não faz. Ainda pude me
sustentar na universidade por causa do
pecúlio do INFRAPREV. Recebi a pensão
até os 24 anos e logo no semestre seguinte ao meu aniversário, eu me formei.
Foi perfeito.
O irmão Gregory de 23 anos conta
com a pensão para cursar a faculdade de
medicina, na Argentina. “É uma luta conseguir o documento que comprova seus
estudos, mas mesmo assim o INFRAPREV
nunca deixou de nos apoiar, sempre em
dia com o pagamento e sempre bem disposto a nos atender” declara Suzana.
A caçula Angélica, 19 anos iniciou o
curso de Letras, na Universidade Federal
de Ouro Preto e Renatha, 21 anos, se
prepara para cursar engenharia química,
no fim de 2009. “Fomos levando a vida
com muita determinação e vontade de
ser feliz, pois tristes já fomos demais” relembra Suzana ao fazer um balanço de
sua trajetória.
Prova viva de que dificuldade não é
sinônimo de falta de oportunidade. “Talvez sem a pensão teríamos conseguido
vencer pela força e garra, mas certamente teria sido imensamente mais difícil
principalmente por conta do meu avô,
que abdicaria de muitas coisas para nos
sustentar”, finaliza uma feliz Suzana.

A degeneração macular é uma lesão
que agride a mácula, pequena área no
fundo do olho que permite enxergar claramente pequenos detalhes. Quando não
funciona corretamente, há embaçamento
ou escuridão no centro da visão.
Geralmente não resulta em cegueira
total, pois as pessoas continuam a desfrutar de alguma visão útil, o que lhes proporciona uma relativa independência.
A lesão pode afetar tanto a visão de
longe como a de perto, o que dificulta
ou impede algumas atividades, como leitura e trabalhos manuais. Pessoas idosas
desenvolvem com mais frequência esse
problema.
Embora a degeneração macular reduza a visão central, ela não prejudica a
visão lateral ou periférica do olho. Por
exemplo, uma pessoa afetada pode ver
o contorno de um relógio, mas é incapaz
de enxergar as horas.
Sintomas:
Aparência embaçada das palavras;
Visão de flashes de luz ou pontos
escuros;
Sensação de visão dupla.
Diagnóstico:
O oftalmologista pode detectar os
primeiros sinais por meio de testes e
exames específicos.
Tratamento:
Vitaminas e sais minerais;
Raio laser;
Cirurgia.
Como reduzir o risco de
desenvolvimento?
Dieta rica em vegetais e folhas verdes;
Proteção dos olhos contra raios
ultravioletas, usando óculos de sol;
Fazer exercício regularmente.
(Fonte: Instituto da Visão e Alcon Brasil)

