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Eleição será eletrônica
A eleição 2010/2011 para os Conselhos do INFRAPREV 

será eletrônica, tanto a inscrição quanto a votação.  As 
vagas a serem preenchidas são de participantes ativos. 
Para o sucesso do processo, com previsão de início em 
dezembro, é importante o participante ter acesso ao 
portal. É preciso de login e senha. Aqueles que não têm 
podem solicitar através do Lembrar Minha Senha no por-
tal ou solicitar pelo Fale Conosco ou pelo 0800.

3Aumento de 
contribuição melhora 
aposentadoria 5Filhos podem 

participar de 
concurso de desenho

A Superintendência Nacio-
nal de Previdência Comple-
mentar (Previc) aprovou agora 
em julho o multipatrocínio para 
o INFRAPREV. Isto signifi ca que 
o Instituto poderá administrar 
planos de benefícios de outras 
empresas. A nova condição, 
antes de passar pela Previc, foi 
aprovada pela INFRAERO.

O multipatrocínio dá maior 
fl exibilidade ao INFRAPREV. Para 
defi nir como será a sua atuação 
dentro dessa nova condição, o 
Instituto está desenvolvendo o 
seu planejamento de marketing. 
Através desse trabalho serão 
defi nidos o posicionamento do 
Instituto no mercado de previ-
dência e a forma de atuar. 

Segundo o diretor-Superin-
tendente, Carlos Frederico Aires 
Duque, o INFRAPREV quer con-
solidar sua atuação nos setores 
de infraestrutura aeroportuária 
e aviação civil.

O Estatuto já foi atualizado 
e está no portal para consulta 
dos participantes.

Previc aprova multipatrocínio

7Investimento: 
dinheiro extra, 
onde aplicar?
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Clube de Vantagens
agradeço a informação e 

comunico aos senhores que já fiz 

a compra do notebook e gostaria 

de registrar o tratamento da 

vendedora Gabriela da Dell, 

muito educada e o principal, 

passou as informações, inclusive 

via notes, que foram muito bem 

esclarecedoras. (...)

Heliton Batista de Souza – Fortaleza – CE

Nova inscrição
(...) Pretendia retornar a 

contribuir para o INFRAPREV, com 

a taxa mínima (...) ao ligar tive a 

péssima notícia de que não poderia 

retomar o meu antigo plano. 

Teria que iniciar um novo, ou seja, 

perderia as cotas de participação 

que a INfRaeRO estava pagando 

para mim. encaminho esta 

solicitação a fim de pedir que 

façam uma avaliação do meu 

caso (...) sei que as instituições 

financeiras são bastante 

impessoais, mas apelo para os 

senhores quanto a reavaliação 

deste assunto, pois sempre 

tive uma excelente imagem do 

INFRAPREV que ao longo dos meus 

anos de contribuição sempre me 

tratou com muita gentileza e 

atenção.
Ricardo Diestel May – Florianópolis – SC

Resposta: O regulamento do Plano CV 
estabelece que o participante tem direi-
to a até 50% das contribuições do pa-
trocinador desde que tenha contribuído 
no mínimo 5 anos para o plano de be-
nefício (são 2% por ano de contribuição 
até o máximo de 50%). Esta é uma re-
gra do Plano CV. Então, caso o senhor 
se desligasse do patrocinador e pedisse 
o resgate, tem direito ao montante das 
suas contribuições e aproximadamente 
16% do patrocinador, que representam 
8 anos de contribuição. Para o reingres-
so é preciso fazer uma nova inscrição. 
O senhor está começando do zero. No 
entanto, pode transferir o valor equi-
valente ao resgate das contribuições da 
primeira inscrição para iniciar no novo 
plano. Para o resgate é levada em con-
sideração a regra de pagamento de até 
50% das contribuições da INFRAERO.
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INFRAPREV tem 
novos horizontes

Canal Aberto
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O INFRAPREV tornou-se um fundo de pensão 
multipatrocinado. Pode agora administrar planos de 
benefícios de outras empresas. A INFRAERO enten-
deu que essa era uma das maneiras para que o Insti-

tuto pudesse ser mais competitivo diante de novos cenários para o setor 
de infraestrutura aeroportuária no Brasil.

É mais um desafio para o INFRAPREV. O estatuto já está atualizado e o 
momento é de planejar as necessidades para o futuro. Conquistar novos 
patrocinadores.

A idéia surgiu a três anos no planejamento estratégico. O assunto foi 
amadurecendo e tomou forma no ano passado. A proposta foi aprovada 
pelo Conselho Deliberativo, passou pelo crivo da diretoria da INFRAERO 
e depois pelo DEST. A última instância foi a Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc).

A INFRAERO continua sendo o patrocinador-instituidor, responsável 
pela criação dessa estratégia de recursos humanos, que é a previdência 
complementar. Ao oferecer planos de benefícios previdenciais aos seus 
empregados, a INFRAERO proporciona qualidade de vida no futuro e tem 
a oportunidade de renovar periodicamente o seu quadro funcional.

Essas mesmas vantagens serão ofertadas a outras empresas, de preferên-
cia dos setores de infraestrutura aeroportuária e aviação civil. Os planos de 
previdência serão elaborados de acordo com a necessidade de cada empresa.

 Com mais patrocinadores, o fundo de pensão fica mais sólido no mer-
cado de previdência complementar. Compartilhar os conhecimentos ad-
quiridos em 28 anos de atuação na indústria dos fundos de pensão trará 
bons resultados para o Instituto e para os novos parceiros.

Com o multipatrocínio, o INFRAPREV está contribuindo para a amplia-
ção do número de empresas que se preocupam com o futuro de seus 
empregados.

Estamos felizes com este novo caminhar, que abre as portas para novas 
perspectivas de negócios que beneficiará a todos, Instituto e participantes, 
que estarão amparados por um fundo cada vez mais forte.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
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Alteração de contribuição vai até outubro
A escolha adequada do percentual da contribuição básica faz toda a diferença na hora da aposentadoria

Aumentar a contribuição no seu plano de previdência é sem-
pre um bom negócio. Quanto maior for o valor da contribuição, 
maior será o benefício no futuro. Na campanha de alteração de 
percentual do INFRAPREV, que vai até 31 de outubro, o partici-
pante pode aumentar as contribuições básica (destinada à apo-
sentadoria) e específica (destinada ao pecúlio).

Outro ponto atrativo para a alteração é o fato da INFRAERO 
também aumentar o valor da contribuição até o limite de 8% , 
que corresponde ao valor máximo de contribuição principal de 
R$ 832,18. Além disso, é possível deduzir do Imposto de Renda 

a contribuição básica até o limite de 12% sobre os rendimentos 
tributáveis recebidos no ano. 

Para facilitar a vida do participante, foi encartado nesta edi-
ção um folder com informações detalhadas sobre o assunto e for-
mulário, que pode ser preenchido e entregue ao representante 
INFRAPREV mais próximo. 

Se preferir, altere o percentual de contribuição básica ou es-
pecifica por meio eletrônico, no www.infraprev.org.br. A escolha 
adequada do percentual da contribuição básica faz toda a diferen-
ça na hora da aposentadoria. 

Plano CV: quanto mais cedo a adesão
melhor o benefício de aposentadoria

A maioria das pessoas sonha um dia pa-
rar de trabalhar e aproveitar a aposentado-
ria com padrão de vida compatível ao que 
tinham quando estavam na ativa. Este sonho 
pode virar realidade para os empregados da 
INFRAERO caso realizem um planejamento 
para a aposentadoria.

Quanto mais cedo for a adesão ao Plano 
CV do INFRAPREV, mais fácil será a realiza-
ção desse objetivo e menos onerosas serão 
as contribuições que, no futuro, irão gerar o 
beneficio de aposentadoria. 

Na tabela a seguir estão três exemplos 
de participantes com idades diferentes na 
adesão ao Plano CV e com remuneração e 
percentual de contribuição iguais. O benefí-
cio do participante mais jovem, no momen-
to da adesão, será certamente o maior.   

A simulação considera o crescimento 
salarial de 2% a.a, rentabilidade de 6%a.a, 
sexo masculino para os participantes e sem 
dependente vitalício. É apenas uma refe-
rência, porque o cálculo do benefício está 
sujeito às variações econômicas e atuariais 
do período. 

 1  Deduzir o valor das contribuições em 
até 12% a.a da sua renda bruta no Im-

posto de Renda;

2  Contribuição da INFRAERO na forma-
ção da sua conta de aposentadoria;

3  Cobertura dos benefícios de risco (auxi-
lio-doença, invalidez, pensão), conforme 

carências previstas no regulamento;

4  Pagamento de pecúlio, em caso de fale-
cimento, aos seus dependentes ou be-

neficiários indicados ou herdeiros;

5  Transferir recursos de outros planos 
de benefícios para a sua conta de apo-

sentadoria do INFRAPREV sem a tributa-
ção do IR;

6  Resgatar 100% das suas contribuições e 
parte das contribuições da patrocinado-

ra, após cinco anos de contribuição, em caso 
de desligamento da empresa;

7  Manter o plano de benefício como par-
ticipante autopatrocinado, caso não seja 

elegível ao benefício de aposentadoria no 
momento do desligamento da empresa;

8  Transferir o saldo de aposentadoria 
para outra entidade de previdência, ob-

servada as condições regulamentares;

9  Empréstimos com taxas abaixo do 
mercado;

 10 Acesso aos descontos de empresas 
conveniadas no Clube de Vantagens.

1ª fase 2ª fase
Idade na 
adesão

 Base de 
cálculo 

Percentual de 
contribuição

Idade na 
aposentadoria

Saldo 
acumulado

Renda 
vitalícia

20 3.500,00 5% 55 666.219,00 4.007,00 
25 3.500,00 5% 55 456.896,00 2.748,00 
30 3.500,00 5% 55 304.338,00 1.830,00 

Confira outras vantagens
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O auxílio-doença é um benefício que 
garante renda mensal temporária ao par-
ticipante do Plano CV incapacitado de tra-
balhar por motivo de doença. A carência 
exigida é de 12 meses de contribuição, com 
exceção do auxílio-doença por acidente de 
trabalho. A solicitação do benefício pode ser 
feita com o representante INFRAPREV. 

Auxílio-doença é benefício de 
risco de renda mensal temporária
A continuidade do pagamento 
depende de comprovação de  
incapacidade, atestada em 
exame de perícia médica do INSS

Ausência de salário pode alterar o valor do benefício

Um dos fatores considerados para o 
cálculo do auxílio-doença no INFRAPREV 
é o valor do benefício do INSS. A falta 
de algum salário de contribuição afeta o 
valor do benefício complementar. 

Por isso ao receber o requerimen-
to de auxílio-doença, a gerência de 
Benefícios verifica se todos os salários 
de contribuição foram computados 
no cálculo do benefício do INSS. Na 
constatação de ausência de salários 
no período, o Instituto envia ao par-

ticipante uma carta com dois anexos: 
Declaração de não contribuição, para 
o participante informar que não houve 
contribuições no período apontado e 
Orientações para requerer a revisão 
junto ao INSS. 

Sem a relação de salários de contri-
buição completa, o valor do benefício 
pode estar incorreto, tanto para menos 
como para mais, cabendo ou não ao 
participante requerer ao INSS a revisão 
do benefício.

Quando isso ocorre, o INFRAPREV 
concede um benefício provisório. O 
benefício se torna definitivo quando do 
envio da Declaração ou do comprovan-
te da revisão do benefício.

Para verificar se todos os salários 
de contribuição, referentes ao  perío-
do de julho/94 até o mês anterior ao 
afastamento do empregado, foram con-
siderados no cálculo, consulte a Carta 
de Concessão/Memória de Cálculo do 
Benefício, enviada apelo INSS. 

O gerente de 
Arrecadação 
e Cadastro, 
Marcelo Motta, 
faz palestra para 
os participantes 
do aeroporto de 
Jacarepaguá

Os participantes do Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de 
Janeiro, tiveram a oportunidade de obter mais informações so-
bre o Plano CV e de tirar suas dúvidas. O gerente de Arrecada-
ção e Cadastro do INFRAPREV, Marcelo Cartaxo Motta, fez uma 
palestra, em 15 de julho, no auditório do aeroporto.

A apresentação teve também uma abordagem para os novos 
empregados que não são participantes. Marcelo Motta explanou 
sobre as vantagens de fazer parte do INFRAPREV, cujo plano de be-
nefícios tem a participação da INFRAERO. A INFRAERO contribui 
junto com o empregado para a formação da aposentadoria. 

Os atuais participantes puderam ter suas dúvidas esclareci-
das sobre benefícios, contribuição, institutos legais, tributação 
entre outros assuntos.

Esta foi a segunda apresentação do INFRAPREV este ano em 
um aeroporto. A primeira aconteceu em junho no Aeroporto 
do Galeão, mas só para os novos empregados. A idéia é fazer 
palestras nas outras unidades da INFRAERO.  

INFRAPREV vai até aos participantes

O pagamento é efetuado durante o 
período em que o participante estiver 
recebendo o auxílio-doença pelo INSS. 
Ele cessa, quando o participante recu-
pera a capacidade e retorna ao trabalho 
ou quando o benefício se transforma em 
aposentadoria por invalidez. Neste último 
caso, deverá ser solicitado ao INFRAPREV 
esse tipo de benefício. 

A relação de documentos para solici-
tação do benefício está no portal do Insti-
tuto, no item Planos. 

Continuidade do benefício – Se 
nos 15 dias finais ao benefício o participan-

te ainda se considerar incapacitado, poderá 
requerer novo exame à perícia médica do 
INSS, por meio do pedido de prorrogação 
– Comunicado de Decisão. Portanto, para 
que não haja interrupção do benefício do 
Instituto é fundamental encaminhar o novo 
comprovante expedido pelo INSS, no qual 
consta a data de cessação do benefício.

O requerimento do Pedido de Prorro-
gação ou Pedido de Reconsideração pode 
ser feito pela Central de Atendimento do 
INSS, no número 135; ou pela www.pre-
videncia.gov.br, ou ainda numa Agência da 
Previdência Social.
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15 perguntas sobre previdência e outras 
15 sobre finanças. Ganha quem acertar o 
maior número de questões no somatório 
dos dois módulos. O critério de desempate 
é o menor tempo de resposta.

Participantes ativos e aposentados po-
dem participar do quiz. Basta entrar no 
portal INFRAPREV, clicar no hotsite e digitar 
login e senha (os mesmos do portal). 

Dica – A cartilha com informações do 
Plano CV e o hotsite de educação previ-
denciária e financeira são boas fontes para 
consulta. Quer participar, mas esqueceu 
sua senha de acesso? Clique em “Lembrar 
minha senha”, na parte superior do portal 
e digite seu CPF. Automaticamente a senha 
será enviada para seu email (caso ele seja 
cadastrado no Instituto).

Teste seu conhecimento  
sobre previdência e finanças

Educação Previdenciária

Refrigerador, fogão e cooktop 
são os prêmios da  útlima 
etapa do quiz de educação 
previdenciária e f inanceira, 
patrocinados pela Mabe

Imagine responder 30 perguntas sobre 
previdência e finanças, o que vai tomar 
poucos minutos do seu dia e logo depois, 
saber que vai ganhar em casa um refrigera-
dor.  Este é o prêmio para o vencedor da 3ª 
e última etapa do quiz educação previden-
ciária e financeira. 

Para ser um dos ganhadores e receber 
os prêmios patrocinados pela Mabe, parcei-
ra do INFRAPREV no Clube de Vantagens, 
é preciso responder até 29 de outubro, 

Participe do IV Concurso de 
Fotografia e concorra a prêmios

Se você tem o hábito de fotografar 
imagens em passeios ou viagens, tem o 
per f il ideal para par ticipar do IV Con-
curso de Fotograf ia . O tema de 2010 é 
“Esse é o Brasil que eu conheço”. Os 
três melhores autores vão ganhar da 
patrocinadora Chibra Corretora e Por-

to Seguro: 1º lugar, TV LCD – 19 pole-
gadas, 2º lugar, som mini system e 3º 
lugar, um DVD. 

No hotsite do Concurso até o fecha-
mento da edição foram publicadas mais de 
60 fotos de diversas localidades do Brasil 
como: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, 

Belém e Santa Catarina, que podem ser 
visualizadas pelo público em geral.

 Quer detalhes sobre inscrição, pos-
tagem de fotos, premiação e regras? Leia 
o regulamento disponível no portal www.
infraprev.org.br. Mais informações ligue 
para 0800-707-1273 

O INFRAPREV este ano vai produzir 
o seu cartão de Natal digital com a aju-
da dos filhos dos participantes. “Dese-
nhe o seu Natal” é o tema do concurso 
para crianças até 12 anos. 

O concurso começou em agosto e 
vai até 30 de setembro.  Cada filho pode 
concorrer com apenas um desenho. Os 
prêmios para os três primeiros colocados 
são: 1º lugar, playstation; 2º lugar, uma 
bicicleta e o 3º lugar, um par de patins.

Somente o desenho vencedor 
vai estampar o cartão de Natal do 
INFRAPREV a ser enviado aos partici-
pantes e parceiros.

Para concorrer, o primeiro passo é 
ler o regulamento. Condições de par-
ticipação esclarecidas, basta preencher 
a ficha de inscrição, fazer o desenho e 
enviar tudo para a Gerência de Comu-
nicação do INFRAPREV – Rua Almirante 
Barroso, nº 54, 4º andar, Rio de Janeiro, 

RJ – CEP 20031-000.
O regulamento, a ficha de inscrição 

e a base de desenho estão no portal do 
INFRAPREV. Em caso de dúvidas envie 
mensagem pelo Fale Conosco ou ligue 
para 0800-707-1273.

INFRAPREV lança concurso de desenho para filhos
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Relacionamento

Concorra 
aos prêmios

2º lugar  
Fogão

1º lugar  
Refrigerador

3º lugar  
Cooktop

Patrocínio da Mabe
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Nossa Gente

Foram mais de 40 anos de trabalho pela 
INFRAERO no Aeroporto do Galeão. Leo-
poldo Nilitz Jensen, 80 anos, começou como 
mecânico no Terminal de Cargas Aéreas. Foi 
mecânico de manutenção, auxiliar de enge-
nharia até chegar à manutenção de equipa-
mentos de pátios e pistas. 

Mais conhecido como Shazam, apelido 
criado pelos colegas de aeroporto, era ami-
go do ministro da aeronáutica, Délio Jardim 
de Matos e do presidente da Arsa, hoje 
INFRAERO, Guilherme Rebello Silva. Chegou 
a ser homenageado, em solenidade da Força 
Aérea Brasileira pelos serviços prestados.  

“A Arsa era uma família, todos tinham 
prazer em ir trabalhar. A empresa era uma 
mãe”, elogia. Foi um dos fundadores do 
INFRAPREV. “Na época da implantação do 
Instituto, muita gente não acreditava que 
aquilo era verdade. Era algo muito bom co-
meçando a acontecer”, conta.

Leopoldo Jensen não chegou a fazer parte 
das reuniões de criação, mas sempre acom-
panhou de perto os assuntos do fundo de 
pensão devido sua amizade com Guilherme 
Rebello. A partir daí a relação com o Institu-
to se tornou muito amistosa. “A gerência de 
Benefícios me ajudou muito na hora da minha 
aposentadoria em 1995. Todo o dinheiro que 

eu contribuí eu já ganhei de volta. É algo 
que eu recomendo”.

Ativo até hoje, Leopoldo mes-
mo já com a idade avançada, di-
rige, seu próprio carro. De vez 
em quando, para não esquecer 
sua habilidade, presta serviços de 
mecânica para colegas e paren-
tes. Para relaxar vai regularmen-

te com a esposa ao 
sítio que comprou 
em Volta Grande, 
interior de Minas 
Gerais. “Eu gosto 
mesmo é de fi car 
no mato” conta.

Leopoldo Jensen, conhecido pelos 
colegas como Shazam, foi um 
dos fundadores do INFRAPREV

O segredo 
é manter a 
mente ativa

A Central de Atendimento – 0800 707 1273 – disponibiliza aos par-
ticipantes ativos, por meio da Unidade de Resposta Audível (URA), a 
consulta ao saldo de conta e ao saldo devedor de empréstimo. Aos as-
sistidos, aposentados e pensionistas, são disponibilizadas informações 
automáticas sobre valor e a data de crédito do benefício.  

Acesso: participantes ativos e aposentados devem clicar a opção 
nº 4 e teclar o número de inscrição do INFRAPREV mais código zero. 
Pensionistas devem fazer o mesmo procedimento e clicar ao fi nal o 
código 1. Em caso de erro ao teclar no seu telefone, aguarde que a 
ligação será transferida ao atendente. Para falar diretamente com um 
atendente basta selecionar a opção nº 6.

Acesse informações 
automáticas pelo 0800

Benedita Xavier da Silva – Cuiabá, MT
A ex-representante do INFRAPREV nunca tinha pensando 

em aposentadoria até sofrer uma isquemia. Aproveitou o Pro-
grama de Demissão Voluntária da INFRAERO e deixou o aero-
porto. Recuperada e já aposentada pelo Instituto envolveu-se 
com artesanato e trabalho social na CVV (Centro de Valoriza-
ção à Vida). Após 21 anos no Aeroporto Marechal Rondon, em 

Cuiabá, Benedita foi descobrir seu lado empreendedor. Há quatro anos começou 
a comercializar o chamado “Café Prático”. O produto leva sua etiqueta, mas já está 
sendo estudado pelo Sebrae uma embalagem personalizada. “Quero ampliar meu 
negócio que hoje ainda é tímido, embora já tenha muitos clientes”, informa. 

João Isacar adevico – Canoas, rS
A aposentadoria chegou cedo para o ex-encarregado de 

turno, do terminal de cargas, do Aeroporto de Porto Alegre. 
Com a carteira assinada desde os 15 anos, aos 43 decidiu apo-
sentar-se por tempo de serviço. Após 11 anos na INFRAERO, o 
trabalho social que já faz há 23 ganhou posição de destaque. Ele 
é o responsável pela captação de recursos do projeto Missões, 

que dá suporte aos trabalhos missionários no Uruguai, Paraguai, África e Ceará. 
O zelo com a família, principalmente com os netos fazem parte da rotina de 
Isacar. “O trabalho na INFRAERO não era tão movimentado quanto cuidar dos 
netos”, brinca. Com o tempo mais fl exível, Isacar quer voltar a fazer algo que lhe 
dá grande prazer: escrever poesias.  

Carlos alberto Tonico – Belém, Pa
Um exemplo de superação. Aposentado por invalidez em 

2002, Carlos Alberto Tinoco luta até hoje para manter a saúde 
em dia. Já enfrentou um câncer na garganta, pôs quatro pontes 
de safena e retirou um rim. Mas todos esses obstáculos e a im-
possibilidade de trabalhar não são problemas para o ex-jogador 
de futebol, casado e pai de dois fi lhos, viver feliz ao lado da 

família. Foram 20 anos de trabalho na INFRAERO. Quando da aposentadoria, 
estava no  Aeroporto de Júlio César, em Belém, no Pará. “Foi difícil, vestia mes-
mo a camisa da empresa, mas não teve outro jeito e precisei me aposentar”, 
lembra. Com disciplina pratica caminhada ao lado da esposa regularmente e se 
divide entre Belém e Florianópolis, onde mora um dos fi lhos.

Por onde anda?
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Nossos resultados

Patrimônio
Junho/2010

R$ 1.540.498.264,34 
Por Plano

Plano CV: R$    1.477.957.010,64                                                  
Plano I:  R$       54.484.154,52
Plano II:  R$       8.057.099,18

Cota do Plano CV
Junho/2010

3,982325232

Educação Financeira

Tipos de aplicação

Distribuição dos Investimentos 
Junho/2010 

Renda Fixa
60,71%

Renda Fixa
59,35%

Renda 
Variável

21,42%

Inv. 
Estruturados

8,27%

Imóveis
3,87%

Op. com 
Participantes
7,09%

Patrimônio Líquido X Meta Atuarial 
2003 a 2010 – %

Rentabilidade X Meta Atuarial
2003 a 2010 – %

212,08%
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138,63%

2004 2009

 Rentabilidade do Período

 Meta Atuarial Acumulada

Formar uma reserva fi nanceira é muito bom para poder trocar de carro, de aparta-
mento, ajudar nos estudos dos fi lhos ou até mesmo para dar maior segurança quanto aos 
imprevistos futuros. A regra básica é poupar. Mas onde colocar esse dinheiro extra para 
que possa render mais? Conheça os principais tipos de investimentos que podem ajudá-
lo a constituir ou reforçar o seu patrimônio. Defi nição mais completa, veja no portal. 

Investimentos em Renda Fixa
Poupança – É o investimento mais 

conservador. Recomendado a quem não 
pode correr o risco de perder o dinheiro. 
É isento de Imposto de Renda para pessoa 
física. Tem alta liquidez, porque os recursos 
podem ser retirados a qualquer momento.

Títulos Privados – Aplicar em títulos 
privados signifi ca comprar títulos de dívidas. 
Estas aplicações fi nanceiras são classifi cadas 
de acordo com a defi nição da taxa de juros:  
sendo pré-fi xados ou pós-fi xados. Indicados 
para ganhos diferenciados em momentos de 
estabilidade da economia. Exemplos de títu-

los privados: Certifi cado de Depósito Ban-
cário (CDB), Cédulas de Crédito Bancário 
(CCB), Letras Hipotecárias, Debêntures.

Títulos Públicos – São papéis emiti-
dos pelos poderes públicos federais, esta-
duais ou municipais. As instituições fi nan-
ceiras compram esses títulos, emprestando 
recursos aos governos e alocando esses 
papéis em seus fundos de investimento 
(que remunerarão o investidor) ou sua 
carteira própria. O investidor pessoa física 
tem acesso a esse mercado pelo chamado 
Tesouro Direto. 

Investimentos em Renda Variável 
ações – Ação é a menor parte do ca-

pital social de uma empresa. Ao comprar 
ações o investidor passa a ser sócio da em-
presa e está assumindo riscos. O investimen-
to é considerado de longo prazo, porque 
depende do sucesso dos seus negócios e da 
valorização da empresa. Recomendado para 
pessoas que não têm pressa do dinheiro.

Moedas Estrangeiras – Recomen-
dadas para quem quer viajar. O dólar e o 
euro no médio e longo prazo estão em 
média abaixo das demais modalidades de 
aplicações fi nanceiras, até mesmo da pou-
pança. Para ter resultados fi nanceiros é ne-
cessário aplicar a moeda estrangeira.

Ouro – Ouro, assim como ações, in-

tegra o grupo dos mercados de risco, por-
que as cotações variam segundo a oferta 
e a procura. No Brasil, o maior volume de 
comercialização de ouro é feito pela Bolsa 
de Mercadorias e Futuros (BM&F). Assim 
como o dólar, a rentabilidade é ligada à co-
tação diária.

Investimentos em Imóveis – Pro-
curado normalmente por quem quer segu-
rança. A rentabilidade pode vir tanto pela 
valorização do bem (localização que se 
torna mais privilegiada ao longo do tempo, 
por exemplo) ou através de arrendamento 
(aluguel). O risco fi ca na possibilidade de 
depreciação do imóvel (incêndio, enchentes, 
desgaste do tempo) e na sua baixa liquidez. 

Fundo de Investimento 
Forma de aplicação constituída por vários 

investidores que se unem para a realização de 
um investimento. O dinheiro aplicado é con-
vertido em cotas, que são distribuídas entre 
os aplicadores que passam a ser proprietários 
da carteira de forma proporcional ao capi-
tal investido. O fundo pode conter ativos de 
diversos tipos como ações, títulos de renda 
fi xa,CDB, títulos cambiais, derivativos ou com-
modities negociadas em bolsas de mercado-
rias e futuros, títulos públicos, dentre outros.

fundos de Renda fixa – Buscam 
retorno através de títulos de renda fi xa, 
atrelados a juros ou índices de preços. 
Ofertados por instituições fi nanceiras e vi-
sam oferecer aos seus cotistas um retorno 

real de seus recursos sem expor o capital 
aplicado a grandes riscos.

Fundos Multimercado – Possuem 
políticas de investimento que envolvem vários 
fatores de risco. Têm a maior parte de seu 
patrimônio aplicado em títulos de renda fi xa 
e uma menor porção em renda variável, de 
forma a buscar uma rentabilidade diferenciada, 
sem aumentar demasiadamente seu risco. 

fundos de ações – Associação de 
vários investidores. Normalmente os fun-
dos são organizados por corretoras e ban-
cos. Podem investir em um tipo de ação 
como em ações de várias empresas. O fun-
do mais comum é o atrelado ao Ibovespa, 
índice da Bolsa de Valores de São Paulo. 
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administre seus 
voos  Deixar de pegar 
um avião apenas uma 
ou duas vezes por ano 

faz uma diferença significativa para a 
atmosfera. Se você não pode se dar esse 
luxo, que tal neutralizar suas emissões? 

Incentive  
sua escola,  
trabalho ou 
condomínio  

a reduzir suas emissões  
Você pode se tornar um agente de 
grandes mudanças se, além de reduzir 
suas emissões também estimular seus 
amigos a fazer o mesmo.

menos poluente que a gasolina ou não, 
existem indícios de que parte do gás 
carbônico emitido pela sua queima é 
reabsorvida pela própria cana de açúcar 
plantada. Carros menores e de motor  
1.0 poluem menos

use o telefone  
ou a Internet   
A quantas reuniões 
de 15 minutos você já 

compareceu esse ano, para as quais teve 
que dirigir por quase uma hora para ir 
e outra para voltar? Usar o telefone ou 
skype pode poupar você do estresse, 
além de economizar um bom dinheiro  
e poupar a atmosfera. 

Sustentabilidade

Seja cidadão consciente e 
ajude a equilibrar o planeta

Maiores de 60 anos têm 
descontos de até 50%  
em pacotes turísticos 
nacionais do programa  
do Ministério do Turismo

Serviço

economize CDs  
e DVDs  CDs e DVDs 
sem dúvida são mídias 
eficientes e baratas, 

mas você sabia que um CD leva cerca de 
450 anos para se decompor e que, ao ser 
incinerado, ele volta como chuva ácida 
(como a maioria dos plásticos)? Utilize 
mídias regraváveis, como CD-RWs, 
drives USB ou mesmo email ou FTP  
para carregar ou partilhar seus arquivos. 

Quando for trocar 
de carro, escolha 
um modelo menos 
poluente   

Apesar da dúvida sobre o álcool ser 

Conheça vantagens do programa 
Viaja Mais Melhor Idade do MTur

Você sabia que pequenas mudanças de hábito em sua rotina podem ajudar e muito o planeta? Confira 
a série de dicas do Jornal Futuro publicadas em cada edição. As futuras gerações irão agradecer.

os preços dos pacotes para passageiros 
com a idade avançada também se tor-
nam um atrativo. O programa “Viaja Mais 
Melhor Idade”, do Ministério do Turismo 
estimula exclusivamente brasileiros, acima 
de 60 anos, a viajar pelo país na baixa tem-
porada ao conceder descontos exclusivos 
em hospedagens e passeios.

Os interessados podem encontrar pa-
cotes de viagem com transportes aéreo 

e/ou rodoviário com até 50% de abati-
mento na tarifa. Há opções de hotéis e 
pousadas do estilo simples aos luxuosos. É 
permitido levar acompanhantes acima de 
16 anos de idade.

O programa conta com 2 mil meios 
de hospedagem em 588 destinos do país. 
Para saber mais sobre o programa e con-
sultar o destino desejado acesse o site 
www.viajamais.com.br. 

A aposentadoria quando programada 
pode ser o melhor momento para curtir 
uma viagem. Além do tempo mais flexível, 


