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Aumento de
contribuição
possibilita maior
dedução de IR
Plano CV
oferece opções
em caso de
desligamento
Faça inscrição
de filhos e
netos no concurso
de desenho

Diretoria é reconduzida
Os diretores do INFRAPREV foram reconduzidos para
mais um mandato de três anos. Na mesma cerimônia foram empossados dois novos membros do Conselho Fiscal, devido à vaga dos cargos. Da esquerda para direita,
Miguel Alexandre da Conceição David, diretor de Administração e Finanças; Diblaim Carlos da Silva, diretor de
Benefícios; José Antônio Eirado Neto, diretor de Administração da Infraero e Carlos Frederico Aires Duque,
diretor-superintendente. Página 3

Nossa Gente

Shirleide Lima cuida do relacionamento com os públicos
interno e externo dos nove aeroportos da Superintendência
Regional Nordeste da Infraero.
A profissional de relações públicas trabalha também a integração dos empregados com
os aposentados. Página 6

Recadastramento:
assistidos planos BD
O INFRAPREV encaminhou o formulário de recadastramento
pelo correio, em julho, aos participantes assistidos dos Planos BDI
e BDII. O envio do formulário preenchido é fundamental para
manter os dados cadastrais atualizados no Instituto. Dúvidas sobre
o preenchimento, entre em contato com o 0800-707-1273.

0800-707-1273 I www.infraprev.org.br
twitter.com/infraprev | flickr.com/photos/infraprev

Editorial

Canal Aberto

Missão
desafiadora
É uma grande honra ter a oportunidade de continuarmos a ser dirigentes do INFRAPREV. Agradecemos a confiança depositada pela diretoria executiva da Infraero e pelo Conselho Deliberativo.
Durante os oito anos na direção do INFRAPREV,
trabalhamos em equipe com o intuito de cumprir com a missão do
Instituto, de administrar planos de benefícios com eficiência e transparência e sempre pensando na qualidade de vida dos participantes ativos
e assistidos.
Através do exercício diário dessa convicção, o INFRAPREV vem trilhando um caminho de dedicação e muito trabalho. Temos a satisfação
de promover o bem-estar social a todos os empregados da Infraero e
seus familiares. Sem dúvida, uma missão das mais relevantes e das mais
desafiadoras.
Queremos frisar a importância da parceria, das pessoas envolvidas
em todo o processo de crescimento do fundo de pensão. O elemento
diferencial da nossa gestão foi a integração dos profissionais que compõem essas duas grandiosas instituições, a Infraero e o INFRAPREV. Essa
integração contribuiu para as importantes conquistas do Instituto.
E somente com a união e os esforços em conjunto, conseguiremos
consolidar o multipatrocínio. Uma iniciativa aprovada pela Infraero, que
fortalece o INFRAPREV tornando-o mais sólido do que é para os atuais
participantes e ampliando o seu papel social para outras categorias.
O sucesso dessa nova caminhada é continuar trabalhando de maneira ética e profissional. E estamos motivados para essa nova empreitada,
tanto a direção como os empregados.
Estejam certos que, a Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo
e o Conselho Fiscal estarão engajados de “corpo e alma” nesta nobre
missão. Sem o comprometimento desse grupo, que analisa nossas
ações e propõe os ajustes necessários, não teríamos chegado às marcas
históricas alcançadas nesses últimos anos.
Tenham certeza que continuaremos trabalhando para superar cada
vez mais os resultados alcançados.
Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

Aniversário
Parabéns pelo aniversário do
INFRAPREV. Tenho orgulho de ter
sido um dos primeiros funcionários
da Infraero a aderir ao plano de benefícios. Parabéns aos amigos que tenho no Instituto e pelos demais companheiros que batalham diariamente
pela nossa segurança financeira.

Luiz Carlos Vasconcelos Comin
Brasília – DF
Jornal Futuro
Parabéns ao INFRAPREV pela excelente publicação.

Aparecida Pagliarini – São Paulo – SP
Central de Atendimento
(...) Há alguns dias entrei em contato com a Central de Atendimento e
fui muito bem atendido por Roberta
Cerqueira. Solicitei a ela uma “Simulação de Resgate” e ela prontamente
me atendeu, esclareceu dúvidas(...).
Dois dias depois, a mesma Roberta,
logo cedo me ligou e confirmou o
envio das informações. Ao receber
o email, devido ao formato do documento, não consegui fazer a leitura.
Mais uma vez entrei em contato com
a Central de Atendimento, e pela
mesma atendente, que prontamente
“reenviou o e-mail’’ (...) Agradeço a
atenção e ressalto a prontidão e ótima qualidade do atendimento.

Cláudio da Silva – São Paulo – SP
Atualização Cadastral
(...) Meu endereço cadastrado no
INFRAPREV está completamente desatualizado. Aliás, nem mesmo trabalho na mesma localidade na qual
está o endereço cadastrado. Qual é o
procedimento para a atualização do
meu endereço junto ao INFRAPREV?

Jornal
Futuro

Luiz Claudio Casar Pimenta
Uberlândia – MG
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Resposta: Alguns participantes acreditam que atualizando os dados pessoais na
Infraero, automaticamente, isto ocorrerá
no INFRAPREV, mas não é o que acontece.
É necessário que a atualização seja efetuada
também junto ao INFRAPREV e dependendo da atualização será preciso preencher
formulário próprio. A atualização de endereço pode ser efetuada por este canal de
comunicação (via email) ou 0800-707-1273.

Seguridade

Diretores são empossados
Além da diretoria, tomaram posse dois membros do Conselho Fiscal,
na solenidade que teve a presença do diretor de Administração da Infraero
Os diretores do
INFRAPREV foram
reconduzidos para
mais um mandato de três anos. A
posse aconteceu no
Instituto, em 5 de
agosto, com a presença do diretor de
Administração da
Infraero, José Antônio Eirado Neto,
membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal e empregados do INFRAPREV.
Carlos Frederico Aires Duque foi
confirmado no cargo de Diretor-Superintendente, assim como Miguel Alexandre da Conceição David, diretor
de Administração e Finanças e Diblaim
Carlos da Silva, diretor de Benefícios.
Na mesma cerimônia foram empossados dois novos membros do Conselho Fiscal, devido à vaga dos cargos.
Gustavo Rodrigues de Almeida foi indicado como suplente pela Infraero e
Délio Santos Lima, eleito pelos assistidos no processo eleitoral 2008/2009,

O diretor de
Administração
da Infraero, José
Antônio Eirado
Neto,
à esquerda.
Abaixo, os
conselheiros
f iscais Gustavo
Rodrigues de
Almeida e Délio
Santos Lima, da
esquerda para
direita

assumiu a vaga de titular com a saída
de Aramis da Silva Gomes .
José Antônio Eirado disse que a
Diretoria Executiva da Infraero reconhece o trabalho da atual diretoria do
Instituto, em face dos bons resultados
apresentados tanto pelo diretor-superintendente quanto pelo presidente do Conselho Deliberativo, Jairo
Resende. O Conselho Deliberativo
propôs a recondução da diretoria.
Carlos Frederico Duque agradeceu
mais uma vez a
confiança depositada pela Infraero
e afirmou que “o
nosso trabalho
é pavimentar, é
construir
essa
estrada para o
futuro, buscando
insistentemente
a certeza de um
resultado promissor para todos os
nossos participantes, dependentes
e a Infraero”.

Aproveite a dedução de IR
no aumento da contribuição
Para ter um futuro tranquilo é preciso pensar nele hoje. Você tem ideia
de quanto pretende receber de aposentadoria? O valor do benefício depende
do seu planejamento. É o participante
quem determina o quanto vai contribuir mensalmente, logo, o quanto vai
receber quando não estiver na ativa.
O INFRAPREV cumpre com o seu
compromisso de administrar os recursos para obter rentabilidade acima da
meta atuarial. Cabe ao participante avaliar o percentual de desconto da contribuição básica do Plano CV, destinada a

aposentadoria. A alteração da contribuição pode ser feita até 31 de outubro.
Vantagens – Aumentar a contribuição para receber mais no futuro não é
a única vantagem. O participante ganha,
também, com o aumento da contribuição da Infraero até o percentual de 8%,
ou no valor máximo de R$ 886,02 para
a sua aposentadoria. Ainda tem a dedução do montante das contribuições no
imposto de renda até o limite de 12%
dos rendimentos tributáveis anuais.
Simulação – Para saber se o
percentual de contribuição atual é

o adequado e atende às suas expectativas, utilize o simulador de
aposentadoria disponível no portal,
no item Planos. É rápido e de fácil
acesso.
A ferramenta permite que o participante faça uma projeção do seu saldo de conta ao se aposentar além da
simulação do valor do benefício em diversas faixas etárias, incluindo ou não
a opção de saque de 25%. Vale lembrar
que o valor projetado não considera o
imposto de renda a ser descontado no
momento do saque.
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Seguridade

Opções do Plano CV em
caso de desligamento
Antes de decidir por uma das opções, o participante
deve verificar se já não está habilitado à aposentadoria
Em caso de possível desligamento da
Infraero, para o participante que ainda
não completou as condições de aposentadoria pelo Plano CV, há quatro opções
de escolha em função da sua necessidade. São os chamados institutos legais.
Antes de decidir por uma das quatro
opções, o participante deve verificar se
já não está habilitado ao benefício de
aposentadoria. Para a aposentadoria
normal, a carência é de 58 anos de idade e cinco anos de contribuição. Para
a aposentadoria antecipada, 48 anos de
idade e também cinco anos de contribuição. Em ambos os casos não é preciso estar aposentado pelo INSS.
Benefício Proporcional Diferido – o participante deixa seus recursos
no plano até ter direito a sua aposentadoria. É necessário o mínimo de três
anos de contribuição ao plano e ele paga
apenas as contribuições administrativas
do participante e da patrocinadora.

Autopatrocínio – o participante
tem direito de permanecer no plano,
efetuando todas as contribuições referentes ao participante e à patrocinadora.
Resgate – antes de cinco anos de
contribuição para o plano, o participante pode resgatar 100% das suas contribuições, com a devida correção. Após
cinco anos de contribuição para o plano,
o participante pode resgatar 100% das
suas contribuições e mais 2% por ano de
participação no plano, até o máximo de
50%, das contribuições da Infraero, com
a devida correção.
Portabilidade – com três anos de
vinculação ao plano, o participante pode
portar os recursos acumulados para
outra entidade de previdência complementar ou seguradora.
Para obter mais informações, ligue
para 0800-707-1273, ou envie sua dúvida para o Fale Conosco do portal.

Ação no twitter garante
plantio de 100 árvores
Uma ação sustentável lançada no twitter do INFRAPREV para comemorar o dia do
meio ambiente (5 de junho) e estimular o assunto pela rede social garantiu o plantio
de 100 árvores, em parceria com a ONG SOS Mata Atlântica.
A mensagem “Estou ajudando o @Infraprev a plantar árvores http://t.co/OISj88W
#infraprevsustentavel” bateu a meta de 1000 publicações na rede em menos de um
mês. Os usuários tinham que divulgar o maior número de vezes a mensagem.
A campanha aumentou significativamente o
número de cliques em junho. Foram 706. Somente o INFRAPREV Sustentável obteve 604 cliques.
Os usuários que mais postaram mensagens
foram Isis Sakura do Rio de Janeiro com 201, Carina Gabarron de São Paulo com 155 e o diretorsuperintendente, Carlos Frederico Duque, com
110. Os três primeiros receberam um troféu
além do certificado distribuído a todos que participaram da iniciativa.
Qualquer pessoa pode ser seguidor do
INFRAPREV no twitter.
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Fique por dentro
Balancete Gerencial – O Balancete Gerencial do 2º trimestre
de 2011 encontra-se no portal do
INFRAPREV para consulta dos participantes. Basta acessar o item Publicações. O Balancete é composto
do Ativo, Passivo, Demonstrativos de Receitas e Despesas e da
Composição do Passivo Atuarial.
Tecnologia da Informação –
A Comissão Nacional de TI da
Abrapp, da qual participa a chefe
da Assessoria de Tecnologia da
Informação, Jaqueline Pereira, se
reuniu no INFRAPREV em 16 de
junho. Os assuntos discutidos
foram mapeamento tecnológico,
filtros e performance em TI. Presentes à reunião profissionais da
CBS,Fundação Atlântico, Aerus,
Fachesf, Previnorte, PreviMinas
e Previ.
Comunicação – A reunião da
Comissão Regional de Comunicação Sudeste da Abrapp foi em
20 de junho. Os temas discutidos
foram mídias sociais e os modelos
de política de comunicação. A gerente de Comunicação, Antônia
Maynart, participante da comissão, apresentou as ações de comunicação do Instituto. Foi realizada também uma palestra sobre
mídias sociais proferida por André Lima, da Infobase Consultoria
e Informática. Presentes profissionais da CBS,Valia e Petros.
Atuária – Em 12 de julho, o
INFRAPREV recebeu a Comissão
Regional de Atuária da Abrapp, da
qual participa a chefe de Assessoria de Estudos Atuariais, Claudia
Balula. Na pauta o 32º Congresso
Brasileiro dos Fundos de Pensão
e a reformulação do Demonstrativo dos Resultados da Avaliação
Atuarial (DRAA), que passará
a ser chamado a pedido da Previc, de Demonstrações Atuariais
(DA). Presentes profissionais da
Texprev, Eletros, Fioprev, Braslight, Mongeral, Serpros e Prece.

Relacionamento

II Concurso de desenho:
inscrição até 30 de setembro
Participantes que são pais e avós precisam
explicar o que é previdência para filhos e
netos que vão participar do concurso
Os participantes ativos e assistidos têm até 30 de setembro para inscrever filhos e netos até 12 anos no II Concurso
de Desenho do INFRAPREV. Com o tema “Meu Futuro com
Previdência”, o Instituto quer disseminar a importância da previdência para o futuro.
As ilustrações enviadas para o Instituto devem expressar
como a criança imagina o seu futuro com previdência. E os pais
e avós precisam explicar a eles o que é previdência.
Como participar – Cada criança pode concorrer com

apenas um desenho, que deve ser enviado pelo correio ao
INFRAPREV aos cuidados da Gerência de Comunicação. O endereço é Av. Almirante Barroso, nº54, 6º andar – CEP 20031-000
– Rio de Janeiro – RJ. Junto deve vir ficha de inscrição preenchida. A ficha e a base para a produção do desenho estão disponíveis no portal do Instituto, assim como o regulamento. Basta
clicar no banner em destaque na página.
Prêmios – As crianças estão concorrendo a três prêmios
patrocinados pela Chibra Corretora de Seguros, parceira do
Instituto no Clube de Vantagens: 1º lugar, Vídeo Game; 2º lugar,
DVD Karaokê e o 3º lugar, uma bicicleta.
Dúvidas – Envie email pelo Fale Conosco ou ligue para
0800-707-1273.

Netbook é 1º prêmio do
Concurso de Fotografia
Concorra a um netbook (1º lugar), DVD Auto (2º lugar)
e DVD Player (3º lugar) participando do V Concurso de
Fotografia. Veja regulamento e como publicar as fotos no
portal do INFRAPREV. A inscrição vai até 31 de outubro. A
escolha das melhores fotos será feita pelo participante pelo
portal a partir de novembro.
O tema do concurso é “O Olhar da Maturidade”. É
importante que o participante tenha a percepção sobre a
abrangência do assunto sugerido. A maturidade as pessoas
adquirem com tempo e conhecimento. Mas como retratar
isso em foto? Veja alguns exemplos de maturidade.
Maturidade
Significa estado maduro,
prudência, firmeza,
precisão e também
exatidão. Ou seja, é o
estado das pessoas ou
das coisas que atingiram
desenvolvimento,
numa determinada
situação. São pessoas
mais experientes que
estão na melhor idade
ou em situações que
requerer mais exigência
e atenção. A maturidade
deve ser associada a
sabedoria e não apenas
a algo velho.

Situações de maturidade
• período de vida compreendido
entre a juventude e a velhice, que
mostre cabelos brancos, grisalhos,
marcas de amadurecimento;
• um casal numa idade mais avançada (pais, avós);
• momento do casamento, outra
fase da vida que requer maturidade;
• a formatura, um momento maduro e decisivo da vida;
• detalhes da natureza, como
uma árvore antiga e frondosa.
Acesse o banner do concurso
na página principal do portal. Os
prêmios são patrocinados pela
Chibra Corretora de Seguros.

INFRAPREV participa
de seminário internacional
O presidente da Abrapp, José de Souza Mendonça;
presidente do Conselho Deliberativo da Abrapp,
Fernando Pimentel, diretor-superintendente do
INFRAPREV, Carlos Frederico Aires Duque e a
presidente do Sindapp, Nelia Pozzi (da esquerda para
direita) no seminário internacional A Estrutura da
Previdência na Europa, que aconteceu na Suíça, de
21 a 29 de junho. Carlos Frederico Duque recebeu
o certificado de participação no evento. Os 33
dirigentes de entidades brasileiras que participaram
do seminário foram conhecer o sistema de previdência
complementar suíço, que já administra um patrimônio
equivalente a 104% do PIB (US$ 514 bilhões) e
cobre mais de 3,6 milhões de pessoas. Foram 32
horas de exposição, debates e visitas técnicas que
envolveram órgãos reguladores, instituições financeiras,
especialistas e fundos de pensão suíços.
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Nossa Gente

Cuidado especial
com os aposentados
Shirleide Lima cuida do relacionamento com os
públicos interno e externo dos nove aeroportos que
abrangem a Superintendência Regional Nordeste
O slogan “Infraero, paixão pelo que
faz”, utilizado nas ações motivacionais
dos aeroportos do Nordeste, pode retratar a profissional de relações públicas
Shirleide Lima, que passou em 1º lugar
no concurso da Infraero. É responsável
em integrar os empregados e os aposentados, dos aeroportos da Superintendência Regional Nordeste – Fortaleza, Juazeiro do Norte, Natal, Teresina,
Parnaíba, Recife, Petrolina, João Pessoal
e Campina Grande.
As ações motivacionais para os empregados são desenvolvidas na gerência
de Marketing e Comunicação Social.
“Adoro escutar as pessoas e saber que
o trabalho deu certo. Não me vejo em
outra profissão, sou relações públicas,

dentro e fora da Infraero”, brinca. Cursa
MBA em Marketing.
O projeto “Aposentados, mas sempre lembrados” é um exemplo que tem
dado certo há cinco anos. Trata-se do
envio regular da revista Infraero Notícias aqueles que trabalharam nos aeroportos nordestinos. “Isso mantém vivo
os laços com a empresa e dá resultado”,
diz orgulhosa. A meta até o fim do ano é
convidar os aposentados, também, para
os eventos rotineiros da Infraero, como
dias especiais e confraternizações.
Shirleide é conhecida, sobretudo, por
sua energia e disposição. Casada e com
uma filha de três anos faz visitas mensais ao hospital de hanseníase e ao asilo
de idosos em Recife. Tem como hobby

acompanhar a moda e age como uma espécie de consultora com os colegas que
pedem seus conselhos de como se vestir.
“Dou muito valor às minhas conquistas
e a vida que tracei. Eu consegui chegar
lá e sou muito feliz”, diz a apaixonada e
intensa Shirleide.

Antonio dos Santos
da Silveira
– Brasilia/DF
O primeiro funcionário da sede ingressou em
junho de 1973 na Infraero. Antonio da Silveira,
na época cabo da aeronáutica, considera
o momento como um dos mais marcantes da carreira. “Estava acabando o tempo
militar e a nova oportunidade apareceu
no momento certo”, lembra. Por 28 anos
se revezou entre as áreas administrativa
e comercial, quando em 2001 decidiu se
aposentar pelo Programa de Desligamento Incentivado. Ainda com o perfil ativo
de quem gosta de produzir e sentir-se útil,
montou um comércio próximo de casa
com a ajuda da esposa. Um ano mais tarde, achou mais vantajoso vender e passou
a curtir mais a vida com a família. Foi então que descobriu o prazer de viajar. Retornou da Argentina recentemente com a
esposa. “Me permiti tirar férias”, brinca.

Arnaldo Costa
do Carmo – Nova
Iguaçu/RJ
Arnaldo do Carmo
foi cedido para o Departamento de Aviação
Civil (DAC), para atuar
no Instituto de Aviação Civil logo que ingressou para a Infraero. Em 2008, com a
criação da Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC) retornou à Infraero, no
Aeroporto do Galeão, para o setor de
licitações. Era algo totalmente novo e
desafiador. A receptividade dos colegas
chamou sua atenção. “Fiquei apenas 17
meses no aeroporto mas era como se
tivesse vivido 20 anos”. Aposentou-se
em 2009 por tempo de serviço pelo Programa de Desligamento Incentivado. Ao
aderir ao INFRAPREV pensou ter dado
um tiro no escuro, embora acreditasse
que podia dar certo. “E deu certo”, diz
ele. Com a aposentadoria, pôde viajar e
comprar uma casa na serra.

Por onde anda?
José Maria Martins
– Curitiba/PR
José Maria Martins
ingressou na Infraero
no 1º concurso público para dirigentes
aeroportuários. Após
vivenciar momentos importantes como
a construção do 1º Terminal de Cargas
(TECA) e passar pela superintendência de aeroportos em Curitiba, Belém,
Congonhas, São José dos Campos e São
Paulo, resolveu em 1999 se aposentar.
Chegou a trabalhar durante um tempo,
mas logo se permitiu fazer o que realmente gosta: viajar. Junto com a esposa foi à Patagônia, Ilhas Malvinas, Chile
e Canadá. “O desejo de viajar sempre
existiu”, conta o participante que tem
um filho no Canadá. Além de viajar, a
leitura, o pilates, a musculação e passeio
às praias em Santa Catarina são atividades constantes. “A aposentadoria pelo
INFRAPREV é um salva-vida”, finaliza.
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Educação Financeira

O que são fundos
de investimentos?
Confira e entenda os
investimentos da carteira
do INFR APREV
O Jornal Futuro, a partir desta edição, vai exemplificar os principais tipos de investimentos que compõem
a carteira dos planos de benefícios do
INFRAPREV, a começar pelos fundos de
investimentos.
Os fundos de investimentos funcionam como um condomínio formado por
diversos investidores, denominados cotistas, que se unem para aplicar juntos
no mercado financeiro. O valor de cada
aplicação é convertido em cotas, distribuídas entre os cotistas. Neste tipo de
investimento, os benefícios são os ganhos de escala, diversificação dos riscos
e liquidez nas aplicações.
O INFRAPREV tem a responsabilidade
de administrar os recursos financeiros
para pagamento de benefícios aos participantes. Sob sua gestão, o Instituto se
empenha para obter melhor rentabilidade de forma segura e eficiente.
Conheça os fundos que o
INFRAPREV possui em seu portfólio
• Fundo de Renda Fixa (FRF) –
Composto por títulos que rendem uma
taxa previamente acordada no momento da aplicação ou do resgate. Logo, a

rentabilidade pode ser determinada na
data em que a aplicação foi feita. O retorno está sujeito às variações de acordo com o mercado.
• Fundo de Investimentos Imobiliários (FII) – As aplicações são
voltadas ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, tais como
construções de imóveis, aquisições de
imóveis prontos, ou investimentos em
projetos que viabilizam o acesso à habitação e serviços urbanos, inclusive em
áreas rurais.
• Fundo de Investimentos em
Direitos Creditórios (FIDC) – Parecido com o FRF, a diferença é que os
títulos representam receitas futuras de
uma empresa. Esses títulos são originários de operações realizadas através de
instituições financeiras nos setores da
indústria, hipotecas, prestação de serviços, dentre outros. Conhecido também
como fundo de recebíveis.
• Fundo de Investimento em
Participações (FIP) – Concentra seus
recursos na aquisição de ações e outros
títulos, em empresas previamente selecionadas. Nesse investimento, as fundações
podem participar do processo decisório
da companhia investida. Há influência na
definição da política estratégica e na gestão, por meio da indicação de membros
do Conselho de Administração.

Nossos resultados
Patrimônio
Julho/2011
R $ 1.796.381.079,28
Por Plano
Plano CV:		 R$
Plano BD I: R$
Plano BDII: R$

Cota do Plano CV
Julho/2011
4,485523356

Patrimônio Líquido X Meta Atuarial
2003 a 2011 ( Julho) – %
350
300
250

maioria em vez de ter o trabalho de pensar e chegar às próprias conclusões.
• Vaidade: Pecado do viés de retrospecto – É cometido frequentemente pela maioria dos economistas. Quando
surge uma bolha, uma crise ou quando o
investidor é vítima de um golpe, sua tendência é acreditar que tudo era previsível
e os sinais eram claros.
• Ira: Pecado do viés de confirmação – O pecado da ira pode ser
interpretado como uma necessidade de
ter sempre razão.
(Fonte: Isto É Dinheiro, edição nº712, 27.05.11)
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Distribuição dos Investimentos
Julho/2011
Inv.
Estruturados
10,7%

Imóveis
4,7%

Op. com
Participantes
6,8%

Renda
Variável
19,5%
Renda Fixa
60,71%
Renda Fixa
58,3%

Pecados capitais do investidor
Conheça comportamentos e armadilhas emocionais, publicados na revista
Isto É Dinheiro, que podem atrapalhar
seus investimentos. Leia a matéria completa no portal INFRAPREV e conheça
os pecados da Gula, Luxúria e Avareza.
Acesse www.infraprev.org.br.
• Arrogância: Pecado do excesso de confiança – O investidor excessivamente confiante muitas vezes cai na
armadilha de pensar que é esperto demais para errar na mão.
• Preguiça: Pecado de seguir a
manada – O investidor prefere seguir a

1.727.232.208,07
59.994.770,29
9.154.100,92
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2003 a 2011 ( Julho) – %
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Serviços

Aproveite os descontos
do Clube de Vantagens
Acesse o portal INFR APREV e conheça as vantagens dos parceiros

Se você é participante do INFRAPREV
e está em busca de novos produtos para
sua casa, como eletrodomésticos, notebooks ou mesmo seguro de carro e residencial, explore o Clube de Vantagens no
portal do Instituto. É um canal para desfrutar de convênios e descontos em todo o
Brasil. É preciso acessar com login e senha
para visualizar a área restrita aos descontos dos parceiros. O cartão do Clube de
Vantagens é enviado a todos os participantes no momento da adesão ao Plano CV.

• Compra Certa – É possível comprar
produtos diretamente da fábrica das
marcas Cônsul e Brastemp, com des
contos de até 30%. São refrigeradores,
aspiradores de pó, fogões, lavadoras de
roupa e louça e condicionadores de ar.
No primeiro acesso é preciso fazer um
cadastro no próprio site da Compra
Certa para visualizar os descontos.

Utilize o código infra. O parcelamento é
facilitado no cartão de crédito.

• CCE –

Nova parceira do INFRAPREV.
A CCE Shop oferece descontos de
até 25%. Agora os participantes têm a
oportunidade de adquirir equipamentos
de última geração e direto da fábrica
como celulares, desktops, netbooks,
notebooks e TV’s de LCD. O pagamento
pode ser feito em até 10 vezes sem juros.
Ao clicar no banner já é possível visualizar
os produtos. O cadastro é preenchido
somente no momento da compra.

• Chibra Corretora – A Chibra
Corretora montou uma carteira de se
guro de carro para os participantes do
INFRAPREV. Oferece preços atrativos
no seguro auto como Porto Seguro e
SulAmérica para participantes, pais,
cônjuges e filhos. Orçamento grátis pe

lo 0800-703-4876. Ligue e confira!

•

Mabe – A Mabe oferece toda sua
linha de eletrodomésticos: GE, Bosch,
Mabe, Continental e Dako com até 30%
de desconto. Adegas, aquecedores,
coifas, depuradores, fogões, freezes,
microondas, Para efetuar a compra no
site da empresa é necessário fazer um
cadastro que irá gerar um login e senha.
O pagamento pode ser em boleto e em
cartão de crédito.

• Sony – A Sony oferece descontos
exclusivos em produtos como MP3
player, TV’s, home theater e câmeras
digitais. São mais de 100 itens que
fazem parte do portfólio da Sony Brasil.
Descontos de 7% a 13% sobre o preço
do varejo em todos os produtos. Clique
no banner da Sony e digite o código
promocional: INFRAPREV e o CPF.

Saúde

Hepatite agride fígado lentamente
Muitos convivem com o vírus sem saber. É importante ficar alerta e fazer exame de sangue
Tipos mais comuns da doença
Hepatite A Transmitida normalmente através de alimentos ou
contato pessoal. É uma infecção leve e cura sozinha. Existe vacina.
Hepatite B Transmitida principalmente através de
relações sexuais e contato sanguíneo. Existe vacina. Age
silenciosamente no fígado por até 30 anos. Leva à cirrose, ao
câncer de fígado e à morte. Há tratamento. As curas totais são
raras, mas é possível conviver com a doença, tratando-a por
períodos de tempo variáveis.
Hepatite C Epidemia que superou à AIDS/HIV em 5 vezes. A
transmissão é por contato sanguíneo, via transfusões, dentistas,
etc. Não se transmite por sexo (a menos que haja sangramento
mútuo). Não tem vacina. Existem no mundo cerca de 200 milhões
de pessoas que carregam o vírus. A hepatite C é a principal causa
de transplantes de fígado, respondendo por 40% dos casos. Pode
causar cirrose, câncer de fígado e a morte.

Fonte: www.hepatite.org.br

A hepatite pode se revelar de forma silenciosa.
É uma doença viral que ataca o fígado, provocada
por cinco diferentes tipos de vírus (A, B, C, D ou E).
Pode ser transmitida por via oral, por saliva, urina,
fezes, ato sexual ou transfusões de sangue.
O progresso dentro do organismo é geralmente lento e agride o fígado sem provocar sintomas. A
hepatite pode levar à morte. Somente entre 2000
e 2010 no Brasil foram registrados 20.771 mortes
pelos cinco tipos de hepatite, num total de 307.446
casos. Os números são do Ministério da Saúde divulgados no Dia Mundial das Hepatites, em 28 de julho.
O mais triste é que muitos convivem com o
vírus sem saber. É importante ficar alerta e fazer
exame de sangue. Para alguns tipos há cura. O Ministério da Saúde autorizou o Sistema Único de
Saúde (SUS) a fazer exames rápidos para o diagnóstico das hepatites B e C.

