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Editorial

O jornal Futuro não está apenas de cara nova.
Com uma linha editorial mais arrojada, o novo
jornal reflete as linhas estratégicas adotadas pela
atual administração. A solidez está presente nos
resultados financeiros, na seriedade da Política
de Investimentos e no pagamento regular dos
benefícios há 21 anos.

A modernidade pode ser constatada, além do
novo visual do jornal, nas ações que estão sendo
tomadas e divulgadas para fazer com que os par-
ticipantes se aproximem cada vez mais do
INFRAPREV.

A Diretoria deu o primeiro passo para a moder-
nidade ao adotar um plano de contribuição defi-
nida, que oferece maior flexibilidade aos partici-
pantes. Com essa decisão, tomada em conjunto
com a Patrocinadora, novas medidas, como o novo
visual do jornal e a redução da periodicidade para
bimestral, serão implantadas gradativamente.

Com o Plano CD, o participante precisa acom-
panhar mais de perto as decisões e resultados
da administração do INFRAPREV. Para isso, são
necessárias informações precisas e disponíveis
a todo o momento.

Queremos ampliar e aprimorar cada vez mais
a comunicação com todos os nossos participan-
tes, dentro dos melhores padrões de qualidade
praticados pelo mercado.

Um outro ponto importante que nos colocou
também na direção da modernidade foi a alte-
ração da marca. Com as mudanças ocorridas
nesses 21 anos de existência, havia a necessida-
de de atualizar a marca aos novos tempos.

O caminho que estamos traçando para o
INFRAPREV requer um novo modelo de gestão.
Por isso, foram criadas três novas áreas – Comuni-
cação e Marketing, Planejamento e Controle e Ju-
rídica –, com o objetivo de apoiarem as demais no
processo de aperfeiçoamento do Instituto.

As mudanças feitas até agora e as que virão têm
como ponto central o participante. Temos uma
meta a ser conquistada que é a ampliação da satis-
fação de nossos participantes, criando um relacio-
namento cada vez mais aberto e transparente.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

Pecúlio
Olhando os meus da-

dos pessoais, verifiquei
que os meus dependen-
tes estão com 0% de par-
ticipação na percenta-
gem do pecúlio. Isto
quer dizer que eles não
vão receber nada em
caso de minha morte?
Pode ser mudada essa
percentagem?

Luiz Gabriel
Zapata Osés

Brasília – DF

Resposta: Não há neces-
sidade de constar percen-
tual para fins de pecúlio,
uma vez que o artigo 102
do Regulamento do Plano
CD determina que “O be-
nefício de pecúlio por mor-
te será rateado em parce-

las iguais entre os benefi-
ciários inscritos até a data
do óbito...”.

Empréstimo
Agradeço-lhes a aten-

ção e presteza no aten-
dimento à minha solici-
tação feita na semana
passada. O valor do em-
préstimo já foi credita-
do em minha conta. Isto
é o Instituto e seus cola-
boradores no pronto
atendimento às necessi-
dades dos seus partici-
pantes.

Ademar Honorio
 S. Júnior

Brasília – DF

Ao me dirigir ao Ban-
co Real e após consultar
o saldo, constatei que o

INFRAPREV havia depo-
sitado numerário a meu
favor... Muito obrigado
pela boa vontade e pe-
los esforços para a con-
cessão do empréstimo,
que veio em boa hora...

Miguel Monteiro
Belém – PA

Gostaria de elogiar o
Simulador do Represen-
tante que utilizamos
atualmente para os cál-
culos dos empréstimos.
É uma planilha que con-
templa muitas informa-
ções essenciais, tanto
para o cálculo do em-
préstimo como para in-
formações gerais.

Gardênia Rocha
Repres. INFRAPREV

São Luís – MA
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No ranking elaborado pela Associação Brasileira de Entidades Fecha-

das de Previdência Privada (Abrapp), o INFRAPREV ocupa o 49º lugar, de

um  total de 263 fundos de pensão, com patrimônio de R$ 515.935.067,00

(posição em setembro/2003).

O Instituto faz parte de um grande Sistema de Previdência Comple-

mentar, composto por instituições sem fins lucrativos, cujo objetivo é ga-

rantir a manutenção na aposentadoria do mesmo padrão de vida que o

trabalhador tinha quando em atividade. Os fundos de pensão foram insti-

tuídos no final da década de 70 por empresas estatais e privadas, para

suplementar os benefícios concedidos pela Previdência Social.

Hoje, 359 fundos compõem esse sistema e são os maiores formadores

de poupança de longo prazo do Brasil, responsável por 14% do PIB.

A Secretaria de Previdência Complementar (SPC), do Ministério da Pre-

vidência e Assistência Social, é o órgão fiscalizador. Compete também à

SPC estimular a criação de planos de previdência complementar.

INFRAPREV  em 49º lugar
V O C Ê  S A B I A !V O C Ê  S A B I A !
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INFRAPREV  atualiza marca

O CENÁRIO ECONÔMICO atual
exige ações de comunicação e
marketing cada vez mais efici-
entes. Para atender essas neces-
sidades, as empresas concen-
tram esforços para agregar va-
lores a sua identidade visual.

Esta é a razão do redesenho
da marca do INFRAPREV. Ela foi
modificada para acompanhar a
constante evolução do mercado.
A idéia surgiu com a criação do
Manual de Identidade Visual,
uma vez que foi identificado vá-
rios usos incorretos. Através de
estudo, foi constatada a necessi-
dade de atualizá-la, sem precisar
criar uma nova identidade.

Redesenho preserva valores do Instituto e a
criação de um manual de identidade visual irá
garantir a manutenção futura da imagem

O estudo de modernização foi
realizado pela Grevy Conti Co-
municação+Design, que criou e
redesenhou marcas como da Co-
missão Nacional de Energia Nu-
clear (CNEN), do Sesc (música),
do SAC da Petrobras, da Athos
Farma, da Universidade Castelo
Branco (UCB) e dos Hospitais
Geral de Bonsucesso e do Anda-

I M A G E MI M A G E M

raí, entre outras empresas.
As alterações feitas espe-

lham a atual realidade do
INFRAPREV, seus valores e os
conceitos de solidez, transpa-
rência e modernidade, para
amparar no futuro os partici-
pantes e seus familiares.

O manual foi criado para a
manutenção futura da imagem,

pois protege, com suas normas,
o desgaste que o projeto pode
sofrer com a manipulação e uso
por diversos profissionais de
várias áreas. O documento es-
pecifica cores, tipografia ado-
tada (para razão social e tex-
tos), convivência da marca com
outros sinais gráficos, versões
positiva e negativa, reduções e
usos indevidos.

A marca é a parte mais visí-
vel de uma empresa ou insti-
tuição perante a  sociedade. É a
imagem que centraliza a ex-
pressão dos valores que a soci-
edade confere à empresa ou à
instituição.

A DIRETORIA DO INFRAPREV aumentou
o prazo dos empréstimos. Agora os parti-
cipantes, aposentados e pensionistas po-
dem fazer empréstimos em até 36 meses.

A medida possibilita ao participante
retirar um valor maior, com uma das me-
nores taxas de mercado. A ampliação do
prazo atende às solicitações dos partici-
pantes, registradas em pesquisa.

Regras
A regra para avalista permanece. O par-

ticipante com menos de um ano de ins-
crição no INFRAPREV somente poderá
obter empréstimo com apresentação do
avalista e no máximo em seis meses.

O INFRAPREV adota a figura do avalis-
ta porque o participante não tem ainda
reserva que possa cobrir o valor solicita-

S E R V I Ç OS E R V I Ç O

Prazo para empréstimos aumenta
do. A concessão em 36 meses também está
condicionada ao montante da reserva.

O volume a ser emprestado também
dependerá da margem consignável. Para
o participante ativo, a margem é determi-
nada pela Patrocinadora. No contrache-
que emitido pela INFRAERO, os descon-
tos não podem exceder a 30% da remu-
neração líquida do empregado.

Quando os descontos ultrapassarem o
limite, o participante não poderá retirar
o empréstimo, porque a INFRAERO não
tem como efetuar a cobrança, por impe-
dimento legal.

Para os aposentados e pensionistas, a
margem consignável está limitada a no
máximo 30% da suplementação líquida.
A renovação do empréstimo pode ser fei-
ta somente com 1/3 das prestações pagas.

Marca antiga foi
reformulada para
acompanhar a
evolução do mercado
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OS MAIS RECENTES DADOS da Se-
cretaria de Previdência Com-
plementar (SPC) mostram que
existem 584 planos de contri-
buição definida (CD) e 345 de
benefício definido (BD). Porém
os planos de contribuição defi-
nida puros ainda são minoria -
154 contra 430 mistos.

Hoje planos CD são uma re-
alidade no País, por estarem
respondendo mais adequada-
mente ao mercado. A preferên-
cia está relacionada as mudan-
ças no mercado de trabalho, que
hoje é mais instável. Os planos
mistos proporcionam persona-
lização e flexibilidade.

Apesar de serem mais caros
que os planos CD puros, os pla-
nos CD mistos permitem que o
trabalhador agregue coberturas
adicionais por falecimento e in-

validez durante o período de
trabalho, o que os tornam mais
atrativos aos trabalhadores.

No INFRAPREV o Plano CD
é misto. O participante duran-
te a vida ativa tem uma conta
individual, onde são deposita-
das as contribuições, que irá
garantir uma renda futura. Ain-
da tem os principais benefícios
de risco: aposentadoria por in-
validez, auxílio-doença, pensão
por morte e pecúlio por morte.

Segundo matéria publicada
na Revista Abrapp, edição 287,
os atuários das mais diversas
tendências, consideram os
planos CD mais flexíveis, com
menos riscos para as empre-
sas e mais vantajosos para os
participantes na Portabilida-
de e no Benefício Proporcio-
nal Diferido.

S E G U R I D A D ES E G U R I D A D E

NOVAS ÁREAS
A Diretoria Executiva, com

aprovação do Conselho Delibe-

rativo, decidiu criar três asses-

sorias: Jurídica, de Comunica-

ção e Marketing e de Planeja-

mento e Controle. As novas

áreas contam com profissio-

nais com experiência no seg-

mento de previdência comple-

mentar, que darão apoio à dire-

Veja definições
 Portabilidade – O partici-

pante pode transferir as reser-
vas que acumulou no fundo de
pensão de uma empresa para
outro fundo, em caso de resci-
são do contrato de trabalho.

 Benefício Proporcional
Diferido – Ao se desligar da em-
presa, se o participante não fi-
zer uso da portabilidade, pode-
rá, ao se aposentar, receber uma
renda proporcional às reservas
que tiver acumulado enquanto
participava do fundo.

 Contribuição Definida – As
contribuições são fixadas pre-
viamente para o plano e o par-
ticipante não conhece o valor
do benefício futuro, mas ape-
nas o valor da contribuição. No
plano CD os cálculos são feitos
considerando isoladamente
cada participante.

 Benefício Definido – Nessa
modalidade os benefícios se en-
contram previamente definidos,
geralmente relacionados à fun-
ção ou salário contratados, e as
contribuições são calculadas
para garantir o pagamento dos
benefícios. A característica do BD
é de um plano mutualista, não
existe uma conta individual.

 Plano Misto – é um plano
que tem características de Con-
tribuição Definida e de Benefí-
cio Definido . Os benefícios de
riscos estão contemplados no
plano.

Em entrevista ao jornal O

Globo, em 5 de janeiro, o Se-

cretário de Previdência Com-

plementar, Adacir Reis, infor-

mou que o governo vai trans-

formar a Secretaria em Su-

perintendência Nacional de

Previdência Complementar.

A transformação para Su-

perintendência está prevista

para o primeiro semestre des-

te ano. O novo órgão ganha-

rá orçamento próprio e qua-

dro de pessoal especializado.

Adacir Reis afirmou que essa

é uma área sensível, que pre-

cisa ter quadros estáveis, que

transcendam os governos.

A SPC é um órgão atuan-

te na fiscalização dos fundos

de pensão. Mas, com a cria-

ção da Superintendência, ha-

verá um maior controle do

Sistema. Isso é positivo para

o participante, porque o seu

fundo de pensão será melhor

fiscalizado, oferecendo com

isso maior segurança.

Ações mais rígidas e per-

manentes, conjugadas ao

processo crescente de pro-

fissionalização da gestão

dos fundos de pensão, vão

conduzir ao fortalecimento e

ampliação do Sistema.

SPC vai virar
Superintendência

SPC vai virar
Superintendência

ção, junto com as outras áreas,

no processo de aperfeiçoamento

e modernização do INFRAPREV.

CRESCIMENTO DO SISTEMA
O sistema brasileiro de fundos

de pensão reúne 2,3 milhões de-

pessoas, sendo 1,7 milhão de par-

ticipantes e 600 mil assistidos. A

expectativa da Secretaria de Pre-

vidência Complementar (SPC) é

atingir aos 5 milhões de pessoas

até 2008, em virtude da flexibiliza-

ção do acesso dos trabalhadores

ao setor via fundos instituídos. Es-

tudo realizado pela SPC indica que

há 8 milhões de potenciais partici-

pantes, entre profissionais liberais,

comerciantes e assalariados.

FUNDOS INSTITUÍDOS
Os fundos instituídos são pla-

nos de previdência comple-

mentar fechados sem fins lu-

crativos. Ao contrário dos pla-

nos fechados patrocinados,

em que a empresa é respon-

sável por aportar parte dos re-

cursos, os planos instituídos

são custeados exclusivamen-

te pelo participante. A modali-

dade desses planos de bene-

fícios é contribuição definida.

F I Q U E  P O R  D E N T R OF I Q U E  P O R  D E N T R O

A modalidade Contri-
buição Definida atende
melhor a instabilidade
do mercado de trabalho
por ser mais flexível

Planos CD
são maioria
no mercado

Planos CD
são maioria
no mercado
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O membro do Conselho

Deliberativo, Diblaim Carlos da

Silva, foi um dos homenagea-

dos pelo Instituto Cultural e de

Seguridade Social (ICSS) na

comemoração do Dia dos

Aposentados – 24 de janeiro.

A cerimônia ocorreu no dia

26 de janeiro, no auditório de

Furnas, no Rio de Janeiro.

Aposentados do Sistema de

Previdência Complementar re-

ceberam  diploma.

Com essa iniciativa, o ICSS,

com o apoio institucional da

Associação Brasileira das En-

tidades Fechadas de Previdên-

cia Privada (ABRAPP) e do

Sindicato das Entidades Fe-

chadas de Previdência Priva-

Informações mais atualizadas e integração dos
participantes são as justificativas do INFRAPREV
para as mudanças realizadas no jornal

CARA NOVA E PERIODICIDADE bi-
mestral são as mudanças feitas
no jornal Futuro. Com o envio
do jornal de dois em dois me-
ses, os participantes terão infor-
mações mais atualizadas.

As mudanças foram realiza-
das com base na última pesqui-
sa de opinião com os partici-
pantes. Uma das solicitações
dos aposentados foi a diminui-
ção da periodicidade do jornal.
O INFRAPREV analisou a publi-
cação e fez alterações para me-
lhorar a comunicação e possi-
bilitar uma maior integração.

O resultado pretendido com
essas novidades é ter uma pu-
blicação mais atuante e que re-
presente para os participantes

Futuro: de cara nova e bimestral

Aposentados são homenageados
e desfrutar, a maioria dos apo-

sentados encara a terceira ida-

de como um novo momento

da vida, que pode ser muito

produtivo.

O Dia Nacional dos Aposen-

tados, 24 de janeiro, passou a

ser uma comemoração espe-

cial, porque o ingresso na ter-

ceira idade não apavora mais.

Os aposentados tem rotina de

gente jovem: fazem ginástica,

viajam, vão ao cinema e ao te-

atro, trabalham como voluntá-

rios em programas sociais e

ainda arranjam tempo para pa-

paricar os netos.

Para isso, basta ter dispo-

sição, sonhos, planos e colo-

cá-los em ação.

uma efetiva complementa-
ção de informações sobre o
INFRAPREV.

Conselho Editorial
A linha editorial está

mais arrojada, com uma
programação visual e dia-
gramação mais atraentes.
Além dos benefícios ofe-
recidos pelo INFRAPREV,
serão abordados assuntos
como diretrizes do Insti-
tuto, acontecimentos que envol-
vam a INFRAERO, aplicações
do patrimônio, mudanças na es-
trutura do Instituto, legislação,
previdência social e comple-
mentar, cidadania, entre outras
demandas do participante.

Os assuntos abordados na
publicação são definidos na
reunião do Conselho Edito-
rial, formado por seis em-
pregados: Maria Aparecida
Donô e Maurício Roberto G.
de Mello, da Diretoria de Ad-
ministração e Finanças; José
Jorge Magalhães Euzébio, Oli-
via Maria de Oliveira Correa
e Denise Marins, da Diretoria
de Benefícios e Antônia May-
nart, da Superintendência.

Manutenção dos custos
Mesmo com a periodicida-

de bimestral do jornal, agora
serão seis edições ao ano, o cus-
to anual permanece o mesmo.
Isso foi possível, devido à oti-
mização dos custos de produ-
ção, decorrentes da redução do
número de encartes e negocia-
ções com fornecedores.

inatividade e morte eram palavras

que assustavam as pessoas que

estavam perto de se aposentar.

Essas palavras não fazem parte

do vocabulário do aposentado

de hoje.

Consciente da sua experiên-

cia e que tem muito para ensinar

C O M U N I C A Ç Ã OC O M U N I C A Ç Ã O

O Diretor-
Superintendente,
Carlos Frederico Aires
Duque, prestigiou a
homenagem concedida
pelo Sistema de
Previdência
Complementar, ao
representante dos
aposentados do
INFRAPREV, Diblaim
Carlos da Silva

da (SINDAPP), ressalta a exce-

lência da Previdência Comple-

mentar como instrumento de de-

senvolvimento social do País.

Nova vida na 3ª idade
Já não se faz aposentado

como antigamente. Ociosidade,

D
en

is
e 

M
ar

in
s

Pauta do Jornal
é elaborada pelo

Conselho Editorial
e aprovada pela

Diretoria

”
“
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ALIMENTOS, BRINQUEDOS E CAR-
TÕES,  foram algumas das apli-
cações do INFRAPREV em de-
zembro. O retorno foi o sorri-
so de uma criança, a alegria de
uma família e a certeza de es-
tar investindo no futuro.

Para essa empreitada, o
INFRAPREV contou mais uma
vez com a solidariedade de seus
empregados. Na campanha de
Natal foram arrecadados brin-
quedos e alimentos para distri-
buição à pessoas de baixa renda.

Brinquedos
Ver a alegria de crianças

C I D A D A N I AC I D A D A N I A

O CONSELHO DELIBERATIVO

aprovou, em 18 de dezembro
de 2003, a Política de Inves-
timentos do INFRAPREV para
2004. A Política determina a
filosofia e as práticas de
investimentos do Instituto. O
documento auxilia a Direto-
ria no processo de decisão
das aplicações.

Além disso, o Instituto, ao
estabelecer as diretrizes dos
seus investimentos, cumpre
com uma determinação legal

Aqueles que não têm acesso a
Internet podem consultar o
conteúdo do documento com
o Representante da sua região.

A premissa básica da Política é
a adoção de um plano de longo
prazo, com diretrizes de preserva-
ção e melhoria dos ativos. O docu-
mento identifica e define clara-
mente as necessidades do INFRA-
PREV na área de investimentos.

Na elaboração são levados em
consideração fatores de rentabi-
lidade, riscos, segurança, solvên-

F I N A N Ç A SF I N A N Ç A S

Conselho aprova Política de Investimentos de 2004
do Conselho Monetário Nacio-
nal. Segundo a Resolução 3.121,
todos os fundos de pensão devem
elaborar uma política de investi-
mentos, com atualização anual.

Desde janeiro a íntegra da
Política está na home page
www.infraprev.org.br para co-
nhecimento dos participantes.

Ações sociais do INFRAPREV
beneficiaram portadores de
deficiência, idosos, crianças
carentes e portadoras de câncer

cia e liquidez. O objetivo é cons-
tituir reservas suficientes para o
pagamento do passivo atuarial,
que são os planos de benefícios.

O INFRAPREV adota uma li-
nha de investimentos para cada
plano de benefícios, uma vez
que os regulamentos são espe-
cíficos. Os investimentos estão
alocados em renda fixa, renda
variável, investimentos imobi-
liários e operações com partici-
pantes (atualmente somente na
modalidade de empréstimos).

A AFAD é uma entidade sem
fins lucrativos, que tem como
objetivo principal o desenvol-
vimento e profissionalização
de jovens portadores de defi-
ciência, crianças carentes e
idosos. Foi fundada em no-
vembro de 1984 por 47 pesso-
as, com o ideal de manter um
serviço de apoio, instrução,
recreação, tratamento e subsis-
tência aos portadores de defi-
ciência, assim como assistên-

não tem preço. Que dirá aque-
las que lutam diariamente
pela vida. Os brinquedos fo-
ram doados ao Instituto Naci-
onal do Câncer (INCA), no
Rio de Janeiro.

O Instituto aceita doa-
ção de roupas, brinquedos
e alimentos durante todo o
ano. Basta entrar em con-
tato com o INCAvolun-
tário através do e-mail
incavoluntario@inca.gov.br,

telefone (21) 3970-7800 ra-
mal 8023 ou (21) 3970-7962,
ou pelo fax (21) 3970-7960.
Outra forma de ajudar é do-
ando sangue.

Alimentos
A Associação Fraterna de

Deficientes (AFAD), que fica
na Ilha do Governador, foi be-
neficiada com os alimentos,
que compuseram a cesta bási-
ca das famílias cadastradas.

Cada plano de benefícios
tem uma linha

de investimentos ”
“

Os alimentos foram doados à
Associação Fraterna de
Deficientes, que fica na Ilha do
Governador, no Rio de Janeiro

Investimento em
cidadania dá

alta rentabilidade

Investimento em
cidadania dá

alta rentabilidade
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S A Ú D ES A Ú D E

Cuidado com a pele deve ser redobrado e a ingestão
de líquido é muito importante para evitar desidratação

O VERÃO PODE SER considerado
a estação da saúde. As pessoas
aproveitam mais as atividades ao
ar livre, tomam mais sol e é nes-
se período que intensificam os
exercícios físicos. Em compara-
ção ao inverno, o clima pode ser
considerado mais saudável.

No entanto, para que o ve-
rão seja mesmo saudável ao seu
organismo é necessário tomar
algumas precauções. Micoses,
manchas, infecções e desidra-
tação são doenças que podem
aparecer durante ou depois da
estação.

Dicas de Verão

Evite lesões musculares e inflamações
A prática de atividades esportivas no verão,

sobretudo em academias, faz com a incidência

de lesões musculares e articulares, tendinites,

bursites e fraturas aumente nesta época do ano.

Os cuidados em relação à postura e à for-

ma correta de se posicionar durante os exercí-

cios devem ser redobrados, quando intensifi-

cados de uma hora para a outra, já que o cor-

po não está acostumado com a nova freqüên-

cia de movimentos.

Exercícios são saudáveis quando pratica-

dos com regularidade. Qualquer atividade fí-

sica deve ser retomada gradualmente.

Siga algumas dicas:

 Aquecimento antes de qualquer ativida-

de física.

 Alongamentos antes e depois dos exer-

cícios, principalmente no inverno.

 Uso apropriado de vestuário e calçado

para cada atividade.

 Exercícios utilizando aparelhos devem ser

realizados com orientação prévia, para evitar

uso incorreto.

 Na musculação é necessária uma avalia-

ção inicial, para ajustar a série de exercícios

as características individuais e aos objetivos

de cada um.

 Pessoas com problemas específicos de

saúde como lombalgia, artrose, diabetes e hi-

pertensão devem consultar um médico para

prescrição de exercícios adaptados às con-

dições individuais.

Aproveite o verão com saúde

Janeiro 30

Fevereiro 27

Março 31

Abril 30

Maio 31

Junho 30

Julho 30

Agosto 31

Setembro 30

Outubro 29

Novembro 30

Dezembro 30

Abono Anual/13º Benefício
Dezembro 10

CALENDÁRIO DE
PAGAMENTO 2004

 Beba muita água.

 Hidrate-se antes, durante e depois de exercícios físicos.

 Use roupas leves.

 Use filtro solar, boné e óculos, principalmente na praia.

 Prefira alimentação leve.

 Tenha cuidado ainda maior com bebês, crianças, idosos e

pessoas doentes – especialmente cardíacos ou com pressão alta.

D I C A S  D E  V E R Ã OD I C A S  D E  V E R Ã O

O calor e o aumento do suor
favorecem o desenvolvimento
de microorganismos, como
fungos e bactérias, ocasionan-
do infecções da pele. A ocorrên-
cia de micoses durante a esta-
ção aumenta.

Os fungos gostam de áreas
quentes e úmidas do corpo,
como pele, couro cabeludo e
unhas. São partes do corpo ri-
cas em  queratina, substância
presente na epiderme e um dos
principais alimentos desses or-
ganismos.

Conjuntivite é outra doença
que pode se transformar em
epidemia. Muita gente esquece
de proteger os olhos, parte mui-
to sensível do corpo.

Fezes de cães e gatos na areia
das praias causam o “bicho ge-
ográfico”. A brotoeja está rela-
cionada com o aumento do suor
nesta época do ano. A exposi-
ção excessiva ao sol provoca
câncer de pele.

cia e orientação aos familiares.
A Associação fica na Estra-

da do Dendê, 2100, Moneró,
Ilha do Governador, no Rio
de Janeiro, (21) 3975-1712,
afad@pop.com.br.

Cartão
Outra iniciativa cidadã do

INFRAPREV foi a confecção dos
cartões de Natal com a Ação Co-
munitária do Brasil (ACB). Ao
adquirir os cartões, o INFRA-
PREV contribuiu com o desen-
volvimento dos programas sócio-
educacionais de mais de 6200
crianças e jovens de baixa renda.

O Programa Primeiras Letras
cuida do desenvolvimento de
2406 crianças. O Crê-Ser pro-
porciona atividades de educa-
ção complementar à 2338 cri-
anças e adolescentes na faixa
etária de 7 a 15 anos. O Prepa-
ração para o Trabalho desenvol-
ve atividades que contribuem
para a empregabilidade e a in-
clusão social de 1513 jovens
entre 15 a 21 anos. O Projeto
Empresa Cidadã cuida da ma-
nutenção, reforma e ampliação
dos Centros Comunitários
onde são desenvolvidas as ati-
vidades da ACB.

✁
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Novos estabelecimentos credenciados
BAHIA

CURSOS/ EDUCAÇÃO
 Yazigi Internexus

R. Aristides Milton, 453 – Lj. 10
/ Itapuã – Tel: (71) 375-2777
Desconto: 10% no curso
de inglês
 S.O.S Computadores

Ligue 0800 885 5000 e fale com
a unidade mais próxima de você.
Desconto: 10%

CEARÁ
CURSOS/ EDUCAÇÃO
 S.O.S Computadores

Ligue 0800 885 5000 e fale com
a unidade mais próxima de você.
Desconto: 10%

DISTRITO FEDERAL
CURSOS/ EDUCAÇÃO
 S.O.S Computadores

Ligue 0800 885 5000 e fale com
a unidade mais próxima de você.
Desconto: 10%

ESPÍRITO SANTO
CURSOS/ EDUCAÇÃO
 S.O.S Computadores

Ligue 0800 885 5000 e fale com
a unidade mais próxima de você.
Desconto: 10%
LAZER
 Academia Corpu’s

R. Carlos Martins, 360 / Vitória
– Tel: (27) 3337-6760
Desconto: 10%

GOIÁS
CURSOS/ EDUCAÇÃO
 S.O.S Computadores

Ligue 0800 885 5000 e fale com
a unidade mais próxima de você.
Desconto: 10%
LAZER
 Augustus Hotel

Av. Araguaia, 702 / Goiânia –
Tel: (62) 224-1022 / Descon-
to: 40% na baixa temporada e
30% na alta temporada
 Plaza Inn Executive

Av. D, nº 302 / Goiânia – Tel:
(62) 214-3388 / Desconto:
35% sobre tarifa balcão
 Plaza Inn Paineiras

R. 20, nº 930 (esq. com Ara-
guaia) / Goiânia – Tel: (62)
4005-3600 / Desconto: 35%
sobre tarifa balcão
 Plaza Inn San Conrado

R. 3, nº 652 / Goiânia – Tel: (62)
4005-3404 / Desconto: 35%
sobre tarifa balcão

MATO GROSSO DO SUL
SAÚDE
 Farma & Cia

R. Mal. Floriano, 1753 / P. Porã – Tel:
(67) 431-2030 / Desconto: 10%

MINAS GERAIS
CURSOS/ EDUCAÇÃO
 S.O.S Computadores

Ligue 0800 885 5000 e fale com
a unidade mais próxima de você.
Desconto: 10%
LAZER
 Plaza Inn Araxá

R. Calimerio Guimarães, 180 /
Araxá – Tel: (34) 3669-1323 /
Desconto: 35% sobre tarifa
balcão
SERVIÇO E COMÉRCIO
 New Color Lab. Processa-

mento a Cores Ltda
Av. Floriano Peixoto, 451 / Uber-
lândia – Tel: (34) 3234-1415 /
Desconto: Prod. Fotográficos e
Revelação 5% e Óptica 10%

PARÁ
CURSOS/ EDUCAÇÃO
 S.O.S Computadores

Ligue 0800 885 5000 e fale com
a unidade mais próxima de você.
Desconto: 10%

PARANÁ
SERVIÇO E COMÉRCIO
 Della Via Pneus

Desconto: Consultar Tabela com
o INFRAPREV.
Tel: 0800 704 00 60 / Av. Brasí-
lia, 6.679 / Curitiba – Tel: (41)
347-6900 – R. João Negrão,
1028 / Curitiba – Tel: (41) 233-
7535 – R. Comandante Didio
Costa, 733 / Paranaguá  – Tel:
(41) 422-6666

PERNAMBUCO
CURSOS/ EDUCAÇÃO
 S.O.S Computadores

Ligue 0800 885 5000 e fale com
a unidade mais próxima de você.
Desconto: 10%

PIAUÍ
CURSOS/ EDUCAÇÃO
 S.O.S Computadores

Ligue 0800 885 5000 e fale com
a unidade mais próxima de você.
Desconto: 10%
SAÚDE
 Drogaria Lusitana

Av. Miguel Rosa, 3755 Sul / Te-
resina – Tel: (86) 223-4895 /
Desconto: 10% à vista
SERVIÇO E COMÉRCIO
 L.H.Oliveira Petróleo Ltda

R. Coelho de Resende / Teresina
– Tel: (86) 221-2726 / Descon-
to: preço especial
 Livraria e Editora Corisco

Ltda
R. Eliseu Martins, 1672 / Teresi-
na – Tel: 0800-861818 / Des-
conto: 10% à vista material es-
colar e 6% à vista livros didáticos

RIO DE JANEIRO
CURSOS/ EDUCAÇÃO
 CEL – Centro Educacional da

Lagoa
Desconto: Preço Especial (con-
sultar tabela). R. Lopes Quintas,
537 / Jd. Botânico – Tel: (21)
2512-8979 / R. Mª Angélica,
294/310 / Jd. Botânico – Tel: (21)
2286-2300 / R. Macedo Sobri-
nho, 67 / Humaitá – Tel: (21)
2537-8050 / R. Henrique Cor-
deiro, 200 / Barra da Tijuca – Tel:
(21) 2491-1532 / Av. Dom Hél-
der Câmara, 5474 – 2º piso e cob.
/ NorteShopping – Tel: (21)
2594-6457 / R. Rui Vaz Pinto,
246 / Ilha do Governador 1 – Tel:
(21) 2463-1422 / R. República
Árabe da Síria, 15 / Ilha do Go-
vernador 2 – Tel: (21) 3393-
1393
 Colégio da Mabe

R. Riachuelo, 124 / Centro – Tel:
(21) 2242-3461 / Desconto: 20%
 Euro Center – Centro de Ca-

pacitação Profissional
R. Baltazar Lisboa, 32 / Tijuca – Tel:
(21) 2569-7300 / Desconto: 69%
à 73% (consultar tabela de cursos)
 S.O.S Computadores

Ligue 0800 885 5000 e fale com
a unidade mais próxima de você.
Desconto: 10%
LAZER
 Arcádia Mall Pousada

e Lazer Ltda.
Est. União Indústria, 10126 /
Itaipava – Tel: (24) 2222-6020 /
Desconto: 10% à 15% em alta
temporada e 20% à 30% em bai-
xa temporada
 Pousada Auberge de

La Langouste
Alto do Humaitá, 03 / Armação
de Búzios – Tel: (22) 2623-1273
/ Desconto: 10%
SAÚDE
 Casa de Repouso – R.B.S.P.

Caixa de Socorros D. Pedro V
Av. Mal. Floriano, 185 / Centro – Tel:
(21) 2265-8327 / Desconto: 10%
 Cirurgiã Dentista –

Dr.ª Danielle Ferreira Sanches
Av. Presidente Kennedy, 1217 –
Sl. 501 / Duque de Caxias – Tel:
(21) 2671-7173 / Desconto:
50% na tabela do sindicato
 ETO – Espaço de Terapias

Complementares
Pça. Seca, 21 – Sl. 204 / Praça
Seca – Tel: (21) 3903-7672 /
Desconto: 10%
 Fonoaudiologia – Dr.ª Mara

Helena Weisz
R. Dias da Cruz, 445 – sl. 502 /
Méier – Tel: (21) 9637-6597 /
Desconto: 20%
 Hermínia Henrique

– Massagem Terapeutica
R. Teodoro Salles, 5-B / Ilha do
Governador – Tel: (21) 3396-
4006 / Desconto: 10%
 Officilab (farmácia

de manipulação)
Desconto: 10% – R. Sorocaba,
411 – Lj. C / Botafogo – Tel: (21)
2234-7330 / R. Sete de Setem-
bro, 92 – Lj. 109 / Centro I – Tel:
(21) 2509-7366 / Av. Rio Branco,
156 – Lj. 115 E / Centro II – Tel:
(21) 2220-5374 / Est. da Portela,
99 – Lj. 286 / Madureira – Tel: (21)
2450-2353 / R. Silva Cardoso,
550 – Lj. C / Bangu – Tel: (21)
3337-0819 / R. 16 de Março, 277
/ Petrópolis – Tel: (24) 2243-
2396 / R. Conde de Bonfim, 246
/ Tijuca – Tel: (21) 2204-1995 /
R. Visc. de Itamarati, 132 / Mara-
canã – Tel: (21) 2234-7330
SERVIÇO E COMÉRCIO
 Della Via Pneus

Desconto: Consultar Tabela com
o INFRAPREV
Tel: 0800-704 00 60 / Av. Paris,
648 / Bonsucesso – Tel: (21)
2290-7148 – Av. Brasil, 19.301
/ Ceasa – Tel: (21) 2473-6777 –
Av. Geremário Dantas, 1.393 / Ja-
carepaguá – Tel: (21) 3392-
3586 – Rod. Amaral Peixoto s/n
– Km 26,5 / Itaboraí – Tel: (21)
3638-2929
 Ótica D’Lavusca Ltda

R. Sto. Afonso, 445 – Lj. M / Tiju-
ca – Tel: (21) 2569-7202 / Des-
conto: 5% à 20%
 MED Shop Produtos Médicos

R. Gal Dionisio, 7 – Lj. A/B / Bota-
fogo – Tel: (21) 2535-2223 / R.
Ouvidor, 130 – 1ª Slj. 213 / Cen-
tro – Tel: (21) 2508-8993 / Des-
conto: 5% à 10%

RIO GRANDE DO NORTE
CURSOS/ EDUCAÇÃO
 S.O.S Computadores

Ligue 0800 885 5000 e fale com
a unidade mais próxima de você.
Desconto: 10%

SANTA CATARINA
CURSOS/ EDUCAÇÃO
 S.O.S Computadores

Ligue 0800 885 5000 e fale com
a unidade mais próxima de você.
Desconto: 10%

SÃO PAULO
CURSOS/ EDUCAÇÃO
 S.O.S Computadores

Ligue 0800 885 5000 e fale com
a unidade mais próxima de você.
Desconto: 10%
LAZER
Desconto: 35% sobre tarifa
balcão

 Plaza Inn American Loft
R. Turiassu, 1863 / São Paulo –
Tel: (11) 3866-1800 /
 Plaza Inn Hotel Nacional

R. Treze, 35 / S. José do Rio Preto
– Tel: (17) 233-5111 /
 Plaza Inn Master

R. Alvares Cabral, 1120 / Ribei-
rão Preto – Tel: (16) 632-8080
 Plaza Inn Week Inn

Est. Mun. de Itaipava, 1750 /
Campos do Jordão – Tel: (12)
263-5238
SERVIÇO E COMÉRCIO
 Della Via Pneus

Desconto: Consultar Tabela com
o INFRAPREV
Tel: 0800-704 00 60 / Av. Briga-
deiro Faria Lima, 2.095 / S. Ber-
nardo do Campo / Tel: (11) 4345-
4449 – Av. Dr. Gentil de Moura,
664 / Ipiranga / Tel: (11) 5063-
0222; – Av. Sto.  Amaro, 1.100 /
Sto. Amaro / Tel: (11) 3845-
5000 – Av. Amador Bueno da
Veiga, 1.885 / Penha / Tel: (11)
6958-9673 – Av. Fernando Cos-
ta, 523 / Mogi das Cruzes / Tel:
(11) 4794-6033 – Av. Siqueira
Campos, 580 / Jacareí / Tel: (12)
3953-2944 – R.  Visc. de Guara-
tinguetá, 386 / Guaratinguetá /
Tel: (12) 3122-3200 – Pça. Alta-
mira, 29 / S. José dos Campos /
Tel: (21) 3933-0700 – Av. Nes-
ralla Rubez, 555 / Cruzeiro / Tel:
(12) 3144-3789 – R. Major Ro-
drigo Luis, 16/36 / Lorena / Tel:
(12) 3153-1423 – Av. Granadei-
ro Guimarães, 518 / Taubaté / Tel:
(12) 232-6711 – R. Capitão Ca-
lixto, 81 / Capão Bonito / Tel: (15)
542-2046 – Av. Dr. Nelson
D’Avilla, 1.785 / S. José dos Cam-
pos / Tel: (12) 3922-3499 – R. S.
Pedro, 2.384 / Itararé / Tel: (15)
3532-4469 – Av. Dr. José de Al-
meida Carvalho, 337 / Itapetin-
ga / Tel: (15) 3273-4112 – Av.
Sumaré, 78 / Perdizes / Tel: (11)
3873-2156 – Av. Dona Paulina
de Moraes, 560 / Itapeva / Tel:
(15) 522-3380 – Av. S. Paulo,
1.073/1.095 / Sorocaba / Tel:
(15) 227-5812 – R. Bráz Cubas,
324/326 / Santos / Tel: (13)
3234-2789 – Av. Jundiai, 734 /
Jundiaí / Tel: (11) 4521-5455
– Av. Dr. Octaviano Pereira
Mendes, 1.191 / Itú / Tel: (11)
4022-2003

TOCANTINS
CURSOS/ EDUCAÇÃO
 Bit Company – Cursos

de Informática
Qd. 104 Sul, R. SE 01, cj.02 – lt.
46, sala 06 – Palmas – Tel: (63)
3026-3050. Desconto: 20%


