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INFRAPREV 
compartilha 
fotos no Flickr

Os principais even-
tos do INFRAPREV po-
dem ser vistos no Flickr. 
As fotos estão hospeda-
das nesse site que par-
tilha imagens fotográ-
 ficas e outros documen -
tos gráficos, como dese-
nhos e ilustrações. É o 
INFRAPREV em mais uma 
rede social, além do twit-
ter (twitter.com/infraprev). 

Para conferir a galeria 
de fotos, o participan-
te deve acessar o en-
dereço flickr.com/photos/
in fraprev ou entrar no 
link disponível no portal 
do INFRAPREV. Os even-
tos mais recentes são as 
palestras sobre o Plano 
CV, realizadas nos ae-
roportos de Jacarepa-
guá (RJ), Confins (MG), 
Belém (PA), Salvador 
(BA), Manaus (AM) e 
Brasília (DF). 

4Escolha de regime 
tributário não pode 
ser alterada 8Participantes 

ganham parceria 
com a Sony3Conselho aprova 

regras de 
empréstimos

Profissionais do INFRAPREV estão indo aos aeroportos 
conscientizar os novos empregados da importância de 
ter um plano de previdência e da participação contributi-
va da INFRAERO nesse projeto para o futuro. Assegurar 
um futuro tranquilo aos seus participantes e familiares é 
o compromisso do Instituto.  Página 5

INFRAPREV explica
Plano CV nos aeroportos

O mineiro Walter Alves Coutinho apro-
veita a aposentadoria com a família, mas con-
tinua em atividade. Tem dois livros publica-
dos, um site, é especialista em dependência 
química, consultor e palestrante. Página 6

Aposentadoria ativa
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atendimento
Registro o bom atendimento 

prestado pelo INFRAPREV. 

agradeço a atenção.

Luis Epaminondas Reis
Rio de Janeiro – RJ

Multipatrocínio
Com a entrada de outros planos 

de benefícios de outras empresas, 

também aumentará o  risco? Que 

tipo de ganho trará para nós, 

participantes?

Edison N. dos Santos Brito
São Paulo – SP
                                                                          

Resposta: O multipatrocínio 
fortalece o INFRAPREV tornando-o 
mais competitivo diante do cenário 
de mudanças de seu Patrocinador 
e oferece maior segurança aos seus 
participantes quanto ao futuro, pois 
torna o Instituto mais sólido com o 
ingresso de novos planos e patrocí-
nios. A administração de outros pla-
nos patrocinados ou instituídos não 
oferece riscos aos participantes de 
planos já existentes, pois não haverá 
solidariedade entre planos antigos e 
novos patrocinadores.

senha
Minha senha não quer entrar, será 

que é porque mudei de email? 

Preciso urgente, pois gostaria 

de me inscrever no concurso de 

fotografia.

Martha Platon T. da Silva
Belém – PA

Resposta: Consta no sistema que 
o seu acesso está normal. Tente no-
vamente. Em caso de esquecimento 
do  login e da senha, acesse o  portal 
do INFRAPREV e clique em “Lembrar 
minha senha” na parte superior. Após 
digitar seu CPF,  o login e a senha se-
rão enviados para o seu email, ime-
diatamente.

Planilha de orçamento
Recebi um “notes” que tratava 

sobre uma planilha de orçamento 

doméstico entre outros e me 

interessei...

Daniel de Souza da Rocha
Campinhas – SP
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Gestão de risco: 
processo sistemático

Canal Aberto
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Para que as empresas tomem decisões com quali-
dade e segurança, precisam gerenciar os seus riscos. 
A gestão baseada em riscos permite uma melhor ad-
ministração das atividades empresariais.

A gestão de risco passou a ser fundamental no INFRAPREV. Com o 
mapeamento dos riscos, o Instituto busca reduzir sistematicamente a com-
plexidade do processo decisório. Foi elaborado um sistema de gerencia-
mento de risco que visa monitorar cada um dos processos operacionais 
da empresa, suas atividades e respectivos controles internos, que juntos 
integram nossa matriz de riscos.

As ações adotadas pelo INFRAPREV visam aprimorar a cultura organi-
zacional, através da integração da perspectiva da gestão de risco à gestão 
estratégica da empresa. 

Os riscos estão presentes na organização e fora dela. Eliminá-los é uma 
tarefa quase impossível. O que geralmente buscamos alcançar é a sua neu-
tralização. O importante é saber usar a melhor forma de identificar, avaliar 
e controlar os riscos. Neste sentido, existe um processo anual de reavalia-
ção de toda a gestão de risco, com o objetivo de garantir a aderência dos 
controles à realidade atual da organização, que muda constantemente.  

Criar competência nessa área possibilita vantagem competitiva. Em 
segmentos de alta volatilidade como o mercado financeiro, é extrema-
mente importante a gestão de risco. O risco desse mercado é uma medida 
da incerteza relacionada aos retornos esperados de um investimento em 
decorrência de variações de taxas de juros, taxas de câmbio, preços de 
commodities e ações. 

No entanto, os riscos nos fundos de pensão estão atrelados também ao 
pagamento dos benefícios, ao atingimento da meta atuarial, a imagem da 
empresa perante o mercado, sociedade e seus participantes, entre outros. 
Porque risco é uma incerteza em relação a qualquer resultado esperado.

A gestão de risco no INFRAPREV é, portanto, um processo estratégico 
contínuo e abrangente e que envolve todas as áreas da organização.

O melhor controle dos riscos evita as surpresas indesejadas e propor-
ciona aos nossos participantes e patrocinadores a tranquilidade esperada, 
além da gestão mais eficiente de nossas atividades.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
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Aumento do prazo de empréstimos 
e suspensão do empréstimo quando em 
auxílio-doença ou licença maternidade 
são as duas novas regras da carteira de 
empréstimo, aprovadas 
e implementadas em se-
tembro.

O prazo máximo de 
concessão de emprésti-
mo aumentou, passou de 
72 para 90 meses. Des-
sa forma, o participante 
terá condições de plei-
tear um valor maior em 
função da nova regra. 

A medida atende a reivindicação 
dos participantes. A ampliação do pra-
zo beneficia os participantes ativos que 
têm saldo líquido de conta de aposen-
tadoria superior ao valor de emprésti-
mo solicitado.

As demais regras continuam valen-
do como avalista para participantes com 
o saldo líquido de conta inferior ao va-
lor de empréstimo e prazo de 48 meses 

Seguridade

Empréstimo tem 
duas novas regras
As melhorias atendem as reivindicações dos participantes

Matrícula INFRAPREV 
é necessária ao 0800

Para obter informações pelo 0800-
707-1273, o participante precisa digitar 
a matrícula do INFRAPREV com um dí-
gito no final, que representa o grupo 
familiar. Para o participante ativo e 
aposentado o dígito é zero.  

A matrícula permitirá, com as no-
vas funcionalidades que estão sendo 
acopladas ao sistema de atendimento, 
que haja a identificação automática do 
participante para o operador. 

O procedimento dá maior seguran-
ça e agilidade ao serviço a ser prestado, 
repercutindo na melhora de qualidade 
do atendimento. Com a apresentação 
da ficha do participante automática, o 

operador apenas confirmará alguns da-
dos e já entrará no assunto.

No cartão do Clube de Vantagens 
consta o número e o dígito. Tenha 
sempre na carteira para utilização do 
atendimento 0800, para acessar o por-
tal INFRAPREV e também para obter 
descontos nos estabelecimentos cre-
denciados. 

Se o participante perder a cartei-
ra, deve solicitar segunda via pelo Fale 
Conosco do portal. Se precisar usar o 
0800 nesse período, após a solicitação 
de matrícula e código por duas vezes, 
o sistema transfere sua ligação para o 
operador.

Fale Conosco: 
atendimento 
por email

para quem não usar o avalista, com co-
brança de 1% sobre o total do emprésti-
mo a título de fundo garantidor. 

Outra mudança na concessão de em-
préstimos foi a suspensão 
do desconto da prestação 
quando o participante es-
tiver em auxílio-doença 
e licença maternidade. O 
objetivo da medida é mi-
nimizar o impacto finan-
ceiro dos participantes 
com o desconto durante 
esse período.

O desconto retorna 
quando acaba o benefício. O INFRAPREV 
irá repac tuar o empréstimo sem co-
brança de juros quando o participante 
voltar ao trabalho. O participante deve 
entrar em contato com o Instituto no 
mês de retorno à INFRAERO.

Juros por inadimplência só serão co-
brados do participante que não entrar 
em contato com o INFRAPREV dentro 
do prazo estipulado.

O prazo de inscrição do 
Concurso de Fotografia “Esse 
é o Brasil que eu conheço” 
foi estendido. Vai agora até o 
final do mês, 29 de outubro.
Para fazer a inscrição entre 
no portal do INFRAPREV e 
clique no banner para pre-
encher a ficha cadastral e in-
cluir duas fotos.

Os três primeiros colo-
cados vão ganhar prêmios 
patrocinados pela Chibra 
Corretora e Porto Seguro: 
1º lugar, TV LCD – 19 pole-
gadas, 2º lugar, som mini sys-
tem e 3º lugar, um DVD. Os 
prêmios serão enviados pelo 
correio diretamente pela 
Chibra Corretora.

Concurso de 
Fotografia vai 
até outubro

O Fale Conosco é o atendimen-
to oficial por email aos participantes 
ativos e assistidos. Esse atendimen-
to possui um sistema que registra a 
solicitação e permite o acompanha-
mento dos pedidos pelos operado-
res como pelos participantes.

Para solicitar informações por 
email utilize esse canal que é fá-
cil de acessar pela home do portal 
INFRAPREV. As respostas são envia-
das por um email denominado co-
municação. No entanto esse ende-
reço eletrônico é só para resposta. 
O Setor de Atendimento orienta 
aos participantes a fazer qualquer 
solicitação pelo Fale Conosco.

O email comunicação e endere-
ço do Instituto no Notes não possi-
bilitam registro e acompanhamento 
da solicitação.
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Educação Previdenciária

Ao participar de um plano de previ-
dência, como o Plano CV do INFRAPREV, 
o participante precisa definir qual será a 
tributação de Imposto de Renda, para 
quando chegar o momento do pagamen-
to do benefício ou do resgate.

São duas opções de regime: pro-
gressivo e regressivo. A escolha tem 
caráter definitivo, ou seja, em nenhuma 
hipótese poderá ser modificada.

Regime Progressivo – É repre-
sentado pelas faixas de renda do IR de 
pessoa física. É a mesma tabela utiliza-
da no cálculo do IR pela INFRAERO 
nos salários dos empregados. No cál-
culo do IR pela tabela progressiva há 
deduções relativas aos dependentes, à 
pensão de alimentos, por exemplo. 

Com essa opção, o participante que 
receber o benefício ou resgate deve in-
formar os valores, obrigatoriamente, 
na Declaração de Imposto de Renda de 
Pessoa Física para ajuste anual, ao final 
de cada exercício.

No caso de resgate, o IR incidirá 

Entenda tributação de IR
São duas opções de tributação de IR para os planos de benefícios, progressivo e regressivo. 
Participante deve escolher a tabela que melhor atende as suas necessidades e planos futuros 

Prazo de Acumulação

É o prazo de aporte de cada contri-
buição no plano de previdência até o pa-
gamento do benefício ou resgate. O prazo 
de acumulação continuará contando após a 
concessão do benefício de aposentadoria do 
INFRAPREV e haverá redução gradual dessa 
alíquota, até o limite mínimo de 10%.

antecipadamente, com base na alíquota 
única de 15% na fonte. Para aqueles que 
receberem o recurso como uma renda 
mensal, a incidência do IR continuará 
sendo feita diretamente sobre os bene-

A 3ª e última etapa do quiz educação previdenciária e 
financeira  termina em outubro. Os participantes não po-
dem perder a chance de testar seus conhecimentos e de 
concorrer aos prêmios patrocinados pela Mabe, parceira 
do Clube de Vantagens:  1º lugar: refrigerador, 2º lugar: 
fogão e 3º lugar: cooktop. 

Para ser um dos vencedores é preciso responder, até 

29 de outubro, 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 podem participar 
do quiz. Basta entrar no portal INFRAPREV, clicar no hotsi-
te e digitar login e senha (os mesmos do portal). 

Quiz de previdência e finanças na reta final

 Tabela PRogRessiva

Base de Cálculo Anual Aliquota Tabela a 
deduzir do IR

Até R$ 1.499,15 - -
R$ 1.499,16 até R$ 2.246,75 7,5% R$ 112,43
R$ 2.246,76 até R$ 2.995,70 15% R$ 280,94
R$ 2.995,71 até R$ 3.743,19 22,5% R$ 505,62
Acima de R$ 3.743,19 27,5% R$ 692,78

 Tabela RegRessiva

Prazo de 
Acumulação Alíquota

Até 2 anos 35%
2 a 4 anos 30%
4 a 6 anos 25% 
8 a 10 anos 15%
Acima de 10 anos 10%

fícios recebidos, a partir das alíquotas 
da tabela acima.

Regime Regressivo – Nesta op-
ção, quanto mais tempo o dinheiro per-
manecer aplicado, menor será o impos-

to a pagar. A alíquota de 35% 
cai para 10% de acordo com 
o prazo de acumulação. O 
regime de tributação só se 
aplica quando o participante 
estiver recebendo benefício 
do INFRAPREV ou no resgate 
dos recursos. As alíquotas 
do IR diminuirão de acordo 
com o prazo que o recurso 
ficar aplicado no plano.
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Educação Previdenciária

Equipe do INFRAPREV faz 
palestras nos aeroportos

A finalidade das palestras nas unidades é de alertar os novos empregados da importância  
de ter um plano de previdência para o futuro, com a participação contributiva da INFRAERO

Os novos empregados dos aero-
portos do Galeão, Jacarepaguá, Con-
fins, Salvador, Congonhas, Manaus, 
Brasília e Belém assistiram palestras 
do INFRAPREV sobre o Plano CV, re-
alizadas no período de agosto a se-
tembro. A palestra também foi aberta 
aos participantes que puderam sanar 
suas dúvidas.

O objetivo desse trabalho é cons-
cientizar os novos empregados da im-
portância de ter um plano de previdên-
cia, que assegure um futuro tranqüilo 
e que tem a participação contributiva 
do empregador que é a INFRAERO. 
No plano de previdência aberta ofere-
cido por bancos e seguradoras o par-
ticipante contribui sozinho.

O gerente de Arrecadação e Ca-
dastro do INFRAPREV, Marcelo Mot-
ta, apresentou as vantagens do plano 
de benefícios para o futuro. Desta-
cou a participação da INFRAERO na 
formação da aposentadoria e falou 
sobre benefícios, contribuição, insti-
tutos legais, tributação entre outros 
assuntos.

brasília – DF

manaus – am salvaDor – ba

belém – Pa

conFins – mG

jacarePaGuá – rj

Você já faz parte do twitter? A rede 
social tem hoje mais de 100 milhões 
de seguidores em todo o mundo e não 
para de obter adeptos. Para dar opor-
tunidade aqueles que desejam entrar no 
universo do twitter, mas ainda não sa-

bem como, o INFRAPREV ensina no por-
tal, de maneira lúdica e numa linguagem 
simples, como criar uma conta. 

O twitter é um microblog que 
permite aos usuários enviar e rece-
ber mensagens de outros contatos, 
em textos de até 140 caracteres. As 
atualizações são exibidas no perfil de 
um usuário em tempo real e também 
enviadas a outros usuários seguidores 
que tenham assinado para recebê-las. 

Acesse o portal www.infraprev.org.br 

e clique no banner explicativo. Por ser 
uma ferramenta toda em inglês as ima-
gens ilustrativas apontam exatamente 
onde o participante deve clicar para 
criar seu login e senha.

Visite o twitter do INFRAPREV 
(twitter.com/infraprev) e confira os prin-
cipais assuntos do Instituto, de eco-
nomia, fundos de pensão, investimen-
tos, saúde e sustentabilidade. Acesse 
também o da INFRAERO (twitter.com/
canalinfraero).

Aprenda como acessar o twitter
Confira temas como fundos  
de pensão, investimentos,  
saúde e sustentabilidade  
no twitter do INFRAPREV
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vera lúcia Paulino  
– Rio de Janeiro, RJ 

A ex-funcionária 
dos aeroportos do Ga-
leão e de Jacarepaguá, 
no Rio de Janeiro (RJ), 
descobriu a importân-

cia do trabalho voluntário. Lançou mão 
da experiência na área de recursos hu-
manos, aliada a novas especializações, 
algumas inclusive sobre o terceiro setor, 
e começou a dar suporte a ONGs. Para-
lelo a essa atividade, Vera Lúcia também 
presta serviços como consultora de 
treinamento. “Acredito no desenvolvi-
mento, falta de trabalho mata qualquer 
homem.”, diz ela. Nas horas de lazer 
é a dança que a faz esquecer qualquer 
problema. “Adoro viver, dançar, fazer 
caminhada e yoga”, conta a moradora 
da baixada fluminense.

sandra euripedes 
Santana – Goiânia, 
go 

Nostalgia é o sen-
timento da aposentada 
ao lembrar sua época 
na INFRAERO. “Era 

bom demais, eu me sentia acolhida 
como se fosse a minha casa”, lembra 
Sandra, ex-funcionária do Aeroporto 
de Goiânia (GO). Foram 25 anos de 
trabalho. Há alguns anos Sandra des-
cobriu um novo hobby que a faz perder 
algumas horas de sono: os jogos virtu-
ais. “Tomei gosto pelos jogos e chego 
a trocar dicas e macetes com os ami-
gos. Os jogos são bons para exercitar 
a memória”, informa. Adora estar com 
as netas, passear no shopping e acaba 
de descobrir o prazer de viajar, aos 69 
anos.   

Nossa Gente

Norma sueli  
araujo Nogueira  
– Teresina, PI 

Norma Sueli traçou 
dois objetivos ao optar 
pela aposentadoria: 
uma nova atividade 

profissional e mais atenção a família. 
Otimista e determinada, a ex-gerente 
de administração e finanças do Aero-
porto de Teresina (PI) decidiu arriscar 
e abrir seu próprio negócio. “Foquei 
em minha especialização: gestão em-
presarial”, conta. Desde 2007, presta 
serviço para o governo do Estado do 
Piauí, como diretora administrativa 
e financeira e a ex-representante do 
INFRAPREV ainda tem tempo para des-
frutar da família. “Chegou um momen-
to que eu queria estar mais presente 
com meus filhos e marido”. 

Por onde anda?

O prazer da aposentadoria  
está na sabedoria adquirida
Especialista em medicina alternativa, o aposentado do INFRAPREV Walter Coutinho 

gosta de viver intensamente ao lado da família, com a casa cheia de filhos e netos

Uma de suas ideias que se tornou realidade foi a constru-
ção do Terminal de Cargas Áreas (TECA) nos aeroportos.

Após 21 anos na INFRAERO decidiu que era hora de 
sair. Já aposentado, tornou-se consultor empresarial e es-

pecialista em dependentes químicos, por meio da me-
dicina alternativa. Foi quando o lado escritor to-

mou mais espaço em sua vida. “Tenho dois livros 
publicados, o Amigo caia na real – A prática do 
amor funcional e o Triunfo do amor e não paro 
um minuto. Sou autodidata”, esclarece.

Mas são os dias típicos de domingo, com a 
casa cheia de filhos e netos, que o deixa imensa-
mente feliz. Gosta de viver intensamente e de es-

tar ao lado da família. “Envelhecer traz sabe-
doria, o ruim é que ninguém pergunta”, 

diz bem-humorado.  

Dois livros publicados, um site (www.waltercoutinho.
com), especialista em dependência química, consultor e pa-
lestrante. Essas são as ocupações de Walter Alves Couti-
nho desde que se aposentou. 

O participante do INFRAPREV deixou sua cida-
de natal, Coromandel no Triângulo Mineiro, e 
foi trabalhar na construção de Brasília, onde 
nasceu a paixão pela aviação. Trabalhou na 
Real Aerovias Nacional, Panair do Brasil e 
Pan American Airways, onde formou-se em 
Marketing pela Pan Am School, de Nova Ior-
que, nos EUA. 

Em 1973 recebeu o convite do então pre-
sidente da INFRAERO, brigadeiro Hélio Cos-
ta, para fazer parte da equipe e elabo-
rar, ao lado de dois engenheiros, o 
plano de ação da empresa.

“Fiquei responsável em fa-
zer um levantamento do que 
não estava funcionando e 
apontar soluções”, diz ele. 

Walter Coutinho nasceu em 
Coromandel no Triângulo Mineiro e 
foi trabalhar na construção de Brasília 
onde surgiu a paixão pela aviação



Nossos resultados

Patrimônio
Agosto/2010

R$ 1.589.933.877,21

Por Plano

Plano CV: R$    1.526.057.079,82                                                  
Plano I:  R$       55.709.764,04
Plano II:  R$       8.167.033,35

Cota do Plano CV
Agosto/2010
4,088099214 

Educação Financeira

Ações: saiba como
investir nesse ativo

Distribuição dos Investimentos 
Agosto/2010 

Renda Fixa
60,71%

Renda Fixa
58,76%

Renda 
Variável

21,49%

Inv. 
Estruturados

8,96%
Imóveis
3,75%

Op. com 
Participantes
7,03%

Patrimônio Líquido X Meta Atuarial 
2003 a 2010 – %

Rentabilidade X Meta Atuarial
2003 a 2010 – %

O investimento em ações é reco-
mendado às pessoas que desejam um 
retorno maior em seus investimentos 
no médio e longo prazo. Entretan-
to, o mercado acionário possui riscos 
maiores, pois seu rendimento depende 
de fatores objetivos e subjetivos tais 
como: resultado da empresa investida, 
distribuição de lucros e dividendos, 
risco jurídico e fatores diversos que 
podem influenciar na expectativa dos 
investidores e analistas de mercado.

É importante, antes de qualquer ne-
gociação, conversar com seu corretor 
para conhecer melhor as companhias 
de interesse e simular suas operações 
e custos, de forma a não ser surpreen-
dido no futuro. O mercado acionário é 
um forte propulsor da economia bra-
sileira e um dos segmentos de melhor 
retorno no longo prazo.

Como investir? 
Para a realização de investimentos 

em ações é necessário conhecer um 
pouco mais esta modalidade de inves-
timentos.

o que são ações?
Uma ação é considerada a menor 

parte de uma companhia. O compra-
dor é considerado um sócio da empre-
sa na proporção de sua quantidade de 
ações em relação ao volume total de 
ações emitidas pela companhia.

Como comprar ações?
Para efetuar a compra de ações de 

uma companhia listada em bolsa de va-
lores, o investidor deverá fazer um ca-
dastro junto a uma corretora de valores 
ligada a uma instituição financeira, ou in-
dependente, que deverá ser habilitada a 
operar em sistema eletrônico de merca-
do. As corretoras oferecem uma plata-
forma de acesso ao mercado, chamada 
“homebroker”, onde os clientes podem 
gerenciar seus recursos e visualizar suas 
negociações em tempo real.

existe valor mínimo para in-
vestir?

Não existe valor mínimo para a aqui-
sição de ações. O investidor pode com-
prar apenas uma ação da companhia. 
Porém, as negociações realizadas em 
bolsa de valores ocorrem em lotes de 
ações múltiplos de 100, mil ou 10 mil.

Quais são os custos?
Sobre as operações de compra e 

venda de ações, as corretoras de va-
lores cobram taxa de corretagem por 
operação realizada. Esse valor pode 
ser um percentual do total negociado 
ou uma taxa fixa independente desse 
valor. Existe também a taxa de custó-
dia, que é um percentual com base no 
valor das ações. Assim, o investidor 
deverá avaliar o pacote de serviços de 
cada corretora. Quando da realização 
das vendas das ações, ocorrerá à inci-
dência de 15% de Imposto de Renda 
sobre o rendimento líquido, desde que 
o volume transacionado no mês não 
supere R$ 20 mil.

A aplicação é recomendada às pessoas que desejam maior 
retorno no longo prazo, porque os riscos são maiores
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Desligue o 
computador
Muitos tem o 
péssimo hábito 
de deixar o 
computador 

de casa ou da empresa ligado 
ininterruptamente, às vezes 
fazendo downloads, às vezes 
simplesmente por comodidade. 
Desligue o computador sempre 
que for ficar mais de duas horas 
sem utilizá-lo e o monitor por 
até quinze minutos. 

Considere 
trocar seu 
monitor
O maior 
responsável 
pelo consumo 

de energia de um computador 
é o monitor. Monitores de LCD 
são mais econômicos, ocupam 
menos espaço na mesa e estão 
ficando cada vez mais baratos. 
O que fazer com o antigo? 
Doe a instituições como o 
Comitê para a Democratização 
da Informática.

já tem critérios socioambientais  
em sua Política de Investimentos que 
norteiam as aplicações. Informe-se 
com o seu gerente antes de escolher 
o melhor investimento e pense  
no meio ambiente.
 

informe-se 
sobre a política 
ambiental das 
empresas que 
você contrata 
Todas as empresas 

deveriam ter políticas ambientais 
claras para seus consumidores. Ainda 
que a prática esteja se popularizando, 
muitas empresas ainda pensam mais 
nos lucros e na imagem institucional 
do que em ações concretas para o 
futuro. Por isso, não olhe apenas a 
sua margem de lucro alardeada todos 
os anos, mas também as ações que  
a empresa promove.

Serviço

Proteger o meio ambiente é  
uma questão de sobrevivência

Acesse o hotsite no portal do INFRAPREV e confira os mais de 100 produtos da Sony Brasil 
e as vantagens. Os descontos são exclusivos para os participantes ativos e assistidos

Sustentabilidade

Proteja as 
florestas
Por anos os 
ambientalistas 
foram vistos como 
“eco-chatos”. Mas 

em tempos de aquecimento global, as 
árvores precisam de mais defensores 
do que nunca. O papel delas no 
aquecimento global é crítico, 
pois mantém a quantidade de gás 
carbônico controlada na atmosfera. 

Considere o 
impacto de seus 
investimentos
Na onda da 
sustentabilidade, 
vários bancos 

estão considerando o impacto 
ambiental das empresas em que 
investem o dinheiro dos seus 
clientes. O próprio INFRAPREV  

Clube de Vantagens oferece aos 
participantes parceria com a Sony

Até esta edição já foram publicadas 36 dicas de 
sustentabilidade. Seja um agente transformador, faça  
a sua parte e conscientize amigos e parentes quanto  
à preservação do meio ambiente. Ações devem ser feitas 
por todos para que as pessoas vivam mais e melhor

A Sony é uma parceira do Clube de 
Vantagens do INFRAPREV. Oferece des-
contos exclusivos aos participantes ati-
vos e assistidos. MP3 player, TV’s, home 
theater e câmeras digitais são alguns 
dos produtos dos mais de 100 que fa-
zem parte do portfólio da Sony Brasil.

São muitas opções para os mais di-
versos gostos! Descontos de 7% a 13% 

sobre o preço do varejo em todos os 
produtos! O prazo de entrega é de 
três a cinco dias úteis, em São Paulo 
capital e interior. Nas demais localida-
des, de três a seis dias úteis em média. 
É necessário consultar tabela com to-
dos os prazos no site da Sony.

Como funciona? – Para desfrutar 
desta super vantagem acesse o Clube 

de Vantagens no portal do Instituto, 
clique no banner Sony e digite o código 
promocional: INFRAPREV e o CPF.

O participante pode parcelar as 
suas compras em até 10 vezes sem 
juros no cartão de crédito (para pro-
dutos acima de R$ 200,00) ou efe-
tuar o pagamento à vista, via boleto 
bancário.


