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Educação é o tema 
do relatório de 2009

O INFRAPREV entende 
que a educação é a base do 
desenvolvimento do ser hu-
mano, das empresas, da so-
ciedade e do país e por esse 
motivo é o tema do seu rela-
tório de atividades de 2009.

Com oportunidades para 
conclusão de ensino médio, 
graduação, pós-graduação, 
mestrado e doutorado o 
Instituto capacita o seu qua-
dro funcional e obtém bons 
resultados administrativos e 
f inanceiros. 

E para ampliar o conheci-

mento tanto desse público, 
como dos participantes ati-
vos, assistidos, dependentes 
e dirigentes está investindo 
na educação previdenciária e 
fi nanceira.

Nesta edição do jornal 
está encartado o Relatório 
do INFRAPREV de 2009. Veja 
na publicação os resultados 
alcançados pelo Instituto nas 
áreas administrativa, seguri-
dade, fi nanceira, as ações de 
educação previdenciária e fi -
nanceira e seu posicionamen-
to de sustentabilidade. 

3 INFRAPREV é o 1º 
fundo de pensão 
a aderir ao Twitter 

4Empréstimo: 
avalista e  prazo 
em 60 meses

5 Segunda etapa
do quiz já
está no portal

Rosa Maria Vitoriano 
da Silva, de Manaus, 
acertou todas as 30 
questões da primeira 
etapa do quiz Educa-
ção Previdenciária e 
Financeira e foi a ven-
cedora. Levou como 
prêmio um microon-
das inox, patrocinado 
pelo site Compra Cer-
ta. Página 5
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Serviços
Gostaria de receber por email 

ou baixar pela internet, meu 

contracheque mensal. Esta 

solicitação se faz necessária 

por conta da agilidade do 

recebimento. Aguardo 

confirmação.

Luis Carlos Jordão de Oliveira 
Recreio – Rio de Janeiro

Resposta: Informamos que os avisos 
de pagamento de benefícios podem 
ser visualizados pelo portal INFRAPREV 
(www.infraprev.org.br) por meio de lo-
gin e senha, os quais foram enviados 
para o seu email, através do “Lembrar 
Minha Senha”. Após o acesso é neces-
sário entrar em “Planos” e selecionar 
a opção “Aviso de pagamento”, com a 
alternativa de imprimir.

Aposentadoria
Agradeço a resposta enviada, 

porém gostaria ainda de saber 

qual o melhor percentual para 

uma aposentadoria tranquila? No 

momento contribuo com 5%,foi o 

que entendi. Qual seria o melhor 

percentual? 

Denise Souza S. Viana
Rio de Janeiro – RJ

Resposta: O ideal é que utilize o si-
mulador de aposentadoria, disponível 
no portal www.infraprev.org.br – em 
Planos, para realizar as simulações de 
contribuição desejadas e assim verifi -
car o impacto sobre o valor do seu 
benefício de aposentadoria. Para rea-
lizar a simulação há a necessidade de 
senha e login. Se desejar, você poderá 
ligar para a Central de Atendimento 
0800 707 1273 para realizar o passo 
a passo com o auxílio de um de nos-
sos atendentes.  O valor do  benefi cio 
futuro de aposentadoria depende do 
saldo de conta acumulado ao longo 
dos anos de participação para o Plano 
CV.  O saldo de conta é formado pela 
soma das contribuições mensais efetu-
adas pelo participante, patrocinadora 
e  a rentabilidade do período. Quanto 
mais você contribui, maior será o valor 
do seu benefício.

Na edição 
deste jornal 
está encartado 
o relatório de 

atividades de 2009. Uma publicação 
que faz uma prestação de contas aos 
participantes, órgãos fiscalizadores, 
INFRAERO e a própria sociedade so-
bre a administração do INFRAPREV o 
ano passado.

É muito importante que o partici-
pante leia o conteúdo e se tiver dúvi-
das solicite explicações. O relatório faz 
um resumo de tudo o que aconteceu 
em 2009 em relação aos investimentos, 
benefícios, comunicação, planejamento 
estratégico e sustentabilidade.

O acompanhamento da gestão do 
Instituto só proporciona ao participan-
te um conhecimento maior sobre o seu 
fundo de pensão e sobre os aspectos 
previdenciários e financeiros do sistema 
de previdência complementar. 

No entanto, o participante não pre-
cisa esperar um ano para obter infor-
mações. O portal INFRAPREV publica a 
política de investimentos, os resultados 
financeiros mensais, como a distribui-
ção da carteira de investimentos, entre 
outros assuntos. Além disso, bimestral-
mente é enviado o jornal e a central de 
atendimento está à disposição, diaria-
mente, para prestar os esclarecimentos 
necessários.

Cada vez mais a administração tra-
balha para que o Instituto seja um fundo 
de pensão transparente, comprometido 

com a informação e, acima de tudo, com 
os compromissos acordados com os par-
ticipantes e a INFRAERO.  

O tema escolhido pelo INFRAPREV 
para o relatório foi educação. Acredita-
mos que a educação faz a diferença na 
formação do ser humano, no seu com-
portamento, na comunidade, nas em-
presas, na sociedade e no país. 

Para a empresa é sinônimo de cresci-
mento. Por isso, o Instituto oferece aos 
empregados a oportunidade de conclu-
são de ensino médio e aprimoramento 
e expansão do conhecimento por meio 
da graduação, pós-graduação, mestrado 
e doutorado.

Com uma equipe técnica bem pre-
parada, o INFRAPREV partiu para expan-
são do conhecimento previdenciário e 
financeiro dos seus participantes, repre-
sentantes e conselheiros. São as ações 
de educação previdenciária e financeira 
implementadas a partir de 2009. 

O relatório que o participante rece-
be em casa, como determina a Superin-
tendência Nacional de Previdência Com-
plementar (Previc), pode também ser 
acessado pelo portal INFRAPREV.

Ao fazer a leitura aproveite para 
compartilhar essas informações com a 
esposa e filhos, pois como beneficiários, 
é importante que eles conheçam seus 
direitos e deveres nesta relação com o 
INFRAPREV. Boa Leitura.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
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Relacionamento

rir os tweets diários do Instituto. Mas para 
apenas acompanhar, não precisa ter conta, 
basta acessar o endereço.

Rápidez – Criado em 
2006, o Twitter deixa a mídia 
tradicional para trás, no que 
diz respeito a velocidade 
com que a informação 

INFRAPREV adere ao Twitter e 
entra no universo das redes sociais 
Interatividade, agilidade e simplicidade são alguns dos pontos positivos desse novo canal

Atualize sempre 
endereço e email

Para maior agilidade em receber informações do 
seu plano de benefícios mantenha seu email e endere-
ço atualizados no INFRAPREV.

Ligue para 0800-707-1273 e informe seu endere-
ço eletrônico, nome da rua, número, complemento, 
CEP e telefone. Aproveite para informar se possui in-
teresse em receber o jornal por e-mail, assim como o 
relatório anual. 

O cadastro atualizado de email e endereço ga-
rante ao participante o recebimento de informativos 
do INFRAPREV, extratos e avisos de pagamento, bem 
como agilidade na hora de requerer a aposentadoria e 
até mesmo empréstimos. 

O INFRAPREV aderiu em março ao 
Twitter, um microblog que permite intera-
ção entre os usuários ao publicar mensa-
gens com até 140 caracteres. O endereço 
eletrônico é: www.twitter.com/infraprev. 
Não deixe de acompanhar os posts diá-
rios. O Instituto é o  primeiro fundo de 
pensão a aderir ao Twitter.

Um dos motivos do sucesso do Twit-
ter – quem ainda não ouviu falar nele?  – é 
a vantagem de ler diversas informações de 
seu interesse de forma curta e rápida e, o 
melhor, em tempo real e grátis. 

 
Informações diárias – Fique por 

dentro de informações sobre o Instituto, 
fundos de pensão,  sistemas de previdên-
cia complementar e social, investimentos, 
mercado financeiro acompanhando os 
posts diários do INFRAPREV no Twitter. 

Se quiser ser um seguidor, para intera-
gir direto com Instituto por meio de per-
guntas e comentários e acompanhar sem-
pre as novidades, é só criar a conta através 
do link www.twitter.com/signup. Pronto! 
Você estará no 
Twitter. Clique 
em “follow” e 
passe a confe-

Balancete Gerencial – O Balancete Gerencial do 4º 
trimestre de 2009 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.

Resolução Nº 3.792 – A resolução do Conselho 
Monetário Nacional, publicada em 24 de setembro 
de 2009, determina que o administrador estatutário 
tecnicamente qualificado da área financeira dos fundos 
de pensão deverá estar certificado até 31 de dezembro 
de 2010. A nova norma determina que a certificação 
dos dirigentes dos fundos de pensão seja obrigatória 
para os membros da diretoria-executiva e facultativa 
para os integrantes dos conselhos deliberativo e fiscal.

Fique por dentro

é enviada. Até mesmo os grandes veículos 
de comunicação estão cada vez mais uti-

lizando a ferramenta para alimentar o 
noticiário. Segundo estudos da em-

presa Sysomos, divulgados em 
janeiro, os brasileiros ocupam a 
segunda posição em número 
de usuários do twitter, atrás 

dos Estados Unidos. 
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Compre alimentos 
frescos ao invés de 
congelados  
Comida congelada 

consome até 10 vezes mais energia 
para ser produzida. É uma praticidade 
que nem sempre vale a pena. 

Compre orgânicos  
Por enquanto, 
alimentos orgânicos 
são um pouco 

mais caros, pois a demanda ainda 
é pequena no Brasil. Mas, além de 
não usar agrotóxicos, os orgânicos 
respeitam os ciclos de vida de animais, 
insetos e ainda por cima absorvem 
mais gás carbônico da atmosfera que 
a agricultura tradicional. Se toda a 
produção de soja e milho dos EUA 
fosse orgânica, cerca de 240 bilhões 
de gás carbônico seriam removidos 
da atmosfera. Portanto, incentive o 
comércio de orgânicos para que os 
preços possam cair com o tempo.  

Sustentabilidade

Utilize uma sacola 
para as compras 
Sacolas plásticas 
descartáveis são um 

dos grandes inimigos do meio ambiente. 
Elas não apenas liberam gás carbônico 
e metano na atmosfera, como também 
poluem o solo e o mar. Quando for ao 
supermercado, leve uma sacola de feira 
ou suas próprias sacolas plásticas. 

Plante uma árvore 
Uma árvore absorve 
uma tonelada de gás 
carbônico durante sua 

vida. Plante árvores no seu jardim ou 
inscreva-se em programas como o SOS 
Mata Atlântica ou o Iniciativa Verde.

Compre alimentos 
produzidos na sua 
região Fazendo isso, 
além de economizar 

combustível, você incentiva o crescimento 
da sua comunidade, bairro ou cidade. 

Pequenas atitudes
ajudam a reduzir 
aquecimento global
Continua nesta edição do Jornal Futuro as dicas retiradas do portal 
www.mudeomundo.com.br que ajudam a diminuir os efeitos do aquecimento global. 
Pequenas atitudes no cotidiano podem construir um planeta sustentável.   

Empréstimo:  
nova regra
Participante com reserva 
líquida inferior ao valor de 
empréstimo solicitado precisa 
de avalista para concessão  
em 60 meses

Desde março, quem possui saldo líquido 
de conta de aposentadoria inferior ao valor 
de empréstimo solicitado ao INFRAPREV 
tem prazo de 60 meses para pagar. Nesse 
caso, a concessão fica condicionada a figura 
do avalista, como devedor solidário, substi-
tuindo o fundo garantidor. 

A medida atende solicitações dos par-
ticipantes, que têm como benefícios o au-
mento do prazo de concessão e a redução 
da taxa de juros.

Se o participante tiver um saldo de 
conta líquido de R$ 10 mil e o valor do em-
préstimo for de R$ 30 mil, o avalista estará 
comprometendo os  R$ 20 mil que ficaram 
descobertos. Isto significa que, se esse ava-
lista possuí R$ 50 mil de saldo líquido de 
conta, com o comprometimento de R$ 20 
mil, restará apenas para o seu uso pesso-
al R$ 30 mil.  É importante esclarecer que 
essa quantia permanece na conta do avalis-
ta, não é transferida para o avalizado.

Amortização – Com a amortização 
efetuada  pelo participante avalizado, o sal-
do líquido de conta do avalista será atualiza-
do. A cada mês o comprometimento irá di-
minuir. Tanto o avalista como o participante 
deverão assinar o contrato de empréstimo. 
A obrigação do avalista é arcar com as pres-
tações em caso de inadimplência.

Reserva líquida – Os participantes 
que não optarem pelo avalista, caso não 
tenham reserva líquida superior  ao valor 
de empréstimo solicitado, o prazo continua 
de 48 meses.  Nesse caso, será cobrado 1% 
sobre o total do empréstimo concedido, a 
título de fundo  garantidor.   

Aqueles que solicitarem empréstimo 
com valor inferior ao saldo líquido de conta 
poderão fazê-lo em até 72 meses. Para es-
ses casos, a regra se mantém.

Aproveite e faça uma simulação no 
portal, www.infraprev.org.br, na área de 
Empréstimos.

O Fale Conosco, canal de atendimento no portal www.infraprev.org.br 
ficou mais completo em abril. Localizado no alto da página à esquerda, em 
Canais de Relacionamento, permite agora que o participante obtenha um 
protocolo de atendimento e o histórico das solicitações. 

É necessário que o participante entre no portal com login e senha. Dessa 
forma, ao clicar no Fale Conosco, verá automaticamente seus dados como 
nome, email (desde que tenha cadastrado) e matrícula já preenchidos e bas-
tará preencher os campos tipo de assunto e mensagem. 

Caso o participante clique primeiro no Fale Conosco, sem fazer o login, 
será atendido como usuário comum. 

O prazo para resposta será de até três dias úteis, para as interações efe-
tuadas até às 17h. Mensagens enviadas após esse horário, no final de semana 
ou feriado, o prazo passará a contar a partir do primeiro dia útil subseqüen-
te. Alguns assuntos poderão necessitar de um prazo maior para resposta.

Novidades no Fale Conosco 
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A secretária Rosa Maria Vitoriano da Silva, da gerência Regional 
de Operações do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, de 
Manaus, acertou as 30 questões da primeira etapa do quiz Educa-
ção Previdenciária e Financeira e foi a vencedora.

O auditor de Gestão de Operações Marcello Miranda Mar-
ques, da sede da INFRAERO em Brasília foi o segundo colocado 
e a encarregada de Ouvidoria e representante do Instituto em 
Manaus Rozana Soares, a terceira colocada. Ambos acertaram 29 
questões e o critério de desempate foi o tempo. 

O concurso, que teve o objetivo de estimular os participantes 
a conhecer mais sobre previdência social e complementar, como 
também investimentos, ficou no portal do INFRAPREV de 19 de 
novembro até 26 de fevereiro. 

O site Compra Certa, parceiro do Clube de Vantagens e patro-
cinador da primeira etapa, doou os prêmios: 1º lugar, um microon-
das inox – Brastemp, 2º lugar, um depurador de ar – Consul e o 3º 
lugar, um aspirador de pó – Consul.    

Rosa Maria Vitoriano da Silva
Ficou sabendo do jogo pela colega re-

presentante e resolveu participar. Ela diz 
que acessa o portal do INFRAPREV para 
manter-se informada dos assuntos ligados ao 
Instituto. Para responder às questões, Rosa 
contou com a ajuda da colega e do auxílio da 
cartilha do participante. Mas mesmo saben-
do que havia feito a pontuação máxima, ela 

não acreditava que pudesse ganhar. “Eu não estava dando muita 

credibilidade para o concurso, achei que iam prorrogar e não tinha 
esperanças de ser a vencedora. Foi uma surpresa”, confessa.

Marcello Miranda Marques
Não descartava a hipótese de ser um 

dos vencedores. Tem contato direto com 
o Instituto por meio do portal, o qual 
acessa com frequência para conferir o va-
lor da cota e os novos parceiros do Clube 
de Vantagens. Foi numa dessas visitas ao 
site, que ele viu o banner do quiz logo no 
primeiro dia do concurso e resolveu tes-

tar seus conhecimentos. O trabalho na Bolsa de Valores no Rio 
e depois em São Paulo por quase 20 anos ajudou nas questões 
financeiras. A leitura da cartilha do participante deu suporte para 
as questões sobre previdência.

Rozana Soares
Adora participar de jogos de perguntas 

e respostas pela internet. “Nunca havia ga-
nhado prêmios, agora chegou a minha vez”, 
desabafou. Além das tarefas diárias de aten-
dimento aos participantes, a leitura da car-
tilha a ajudou nas respostas. O acompanha-
mento do noticiário impresso e televisivo 
foram decisivos nas questões financeiras. “A 
pergunta que não respondi com segurança 
foi sobre meta atuarial, acho que foi essa que eu errei”, informa. 

Participante do Amazonas vence 1ª etapa 
do quiz Educação Previdenciária e Financeira

Educação Previdenciária

Os três primeiros colocados receberam os prêmios do site Compra Certa, patrocinador da primeira etapa

Começou em 18 de março a se-
gunda etapa do quiz Educação Previ-
denciária e Financeira, com o patro-
cínio da CHIBRA Corretora e Porto 
Seguro, parceiros do INFRAPREV no 
Clube de Vantagens. Os prêmios des-
sa etapa são: 1º lugar – TV LCD, 2º 
lugar – home theater e 3º lugar – bici-
cleta 18 marchas.

A dinâmica é a mesma da etapa an-
terior. O participante deve responder 
30 questões, sendo 15 delas referentes 

à previdência e mais 15 sobre finanças. 
Quem concorreu na primeira etapa 
pode participar da segunda, porque as 
questões são diferentes.

O objetivo desse trabalho é fazer 
com que o participante conheça me-
lhor o segmento que administra parte 
do seu dinheiro. É uma das ações do 
Programa de Educação Previdenciária 
e Financeira.

Dicas – A cartilha do participante, 
com informações do Plano CV, benefí-
cios, contribuição, aplicação dos recur-
sos financeiros entre outros assuntos e 
o hotsite de educação previdenciária e 
financeira são boas fontes de consulta 
que podem aumentar ainda mais sua 
chance de ser um vencedor.

Regras – Ganha quem acertar o 
maior número de questões no somató-
rio dos dois módulos. A etapa termina 
em 14 de junho  e no dia seguinte serão 
anunciados os ganhadores no hotsite. 
Vale lembrar, que o menor tempo de res-
posta e a data mais antiga de realização 
contam como critério de desempate.

Login e senha – Ao acessar o por-
tal, o participante deve clicar no banner 
do quiz e entrar com login (matrícula 
INFRAPREV + código 0) e a senha de 
acesso ao portal.

Quer participar, mas esqueceu sua 
senha de acesso? Clique no topo do 
portal em “Lembrar minha senha” e di-
gite seu CPF. Automaticamente a senha 
será enviada para seu email.

Participante pode se 
preparar antes, consultando 
a cartilha e o hotsite sobre 
educação previdenciária  
e f inanceira

CHIBRA Corretora e Porto Seguro patrocinam 2ª etapa do quiz
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Nossa Gente

Comprometimento, êxito, saudade e 
família são palavras que podem resumir 
parte da história da aposentada, Maria Re-
gina Oliveira de Queiroz, natural de Minas 
Gerais, moradora do Rio de Janeiro, uma 
das fundadoras do INFRAPREV e ex-dire-
tora de Seguridade. 
Depois de uma vida 
dedicada à carreira, 
ela desfruta seu tem-
po, ao lado dos filhos, 
netos, da mãe e do 
marido.

 Casada há 40 anos 
com Newton de Arau-
jo é mãe de dois filhos, 
Ana Carolina Oliveira, 
bióloga e professora da Universidade da 
Califórnia, nos Estados Unidos e Francisco 
Oliveira, web designer e professor da PUC-
RJ. Para conter a saudade dos netos, Regina 
viaja anualmente para visitar a filha e o casal 
de netos que moram no exterior. 

A vida profissional na INFRAERO co-
meçou em 1974, como assistente do De-
partamento Pessoal, no Galeão. Mais tarde 
assumiu a chefia do Departamento de Re-
crutamento e Seleção. 

Regina Queiroz é também uma das 

Uma das fundadoras do 
INFRAPREV, Maria Regina 
Queiroz fecha um ciclo de 
vida com a aposentadoria 
e prioriza família, lazer e 
trabalho social

Depois de intensa labuta, 
o merecido descanso

fundadoras do INFRAPREV. Segundo ela, a 
criação do Instituto foi fruto do sonho de 
idealistas, preocupados com o futuro dos 
aposentados e a queda brusca do poder 
aquisitivo. 

– Era uma idéia inovadora que envolvia 
risco e uma necessidade de grande aporte 
financeiro, numa época em que a economia 
já não era tão pujante. Naquele tempo co-
meçava a se pensar em previdência privada. 
Grandes empresas ligadas à administração 
pública estavam com seus institutos criados 

O ditado popular “não deixe para fazer amanhã o que 
você pode fazer hoje” é um bom exemplo quando se trata de 
aposentadoria. Além do saldo da poupança aumentar para seu 
usufruto no futuro é também uma maneira de assegurar seus 
beneficiários, por meio do benefício de pensão por morte.  

A pensão é uma renda mensal para os beneficiários do 
participante que falece. Não há carência para a concessão 

desse benefício. Os beneficiários são os dependentes indi-
cados pelo participante e que tenham sido reconhecidos 
pela Previdência Social. Exemplo: cônjuge, companheiro (a), 
filhos menores de 21 anos ou até 24 anos, quando cursando 
nível superior, ou inválido de qualquer idade.

A lista de documentos para requerer a pensão está no 
portal, assim como de outros benefícios.

Pensão: benefício para a família

ou em processo de criação. 
Em 2008 decidiu antecipar o momento 

da aposentadoria, para atender a família. 
Hoje pode dar atenção para uma parte da 
sua vida que ficou sacrificada com o tra-
balho. O apoio do marido foi fundamental 
para que tivesse uma vida profissional com-
pletamente realizada.  

Nos momentos de lazer, a aposentada 
gosta de passear nas montanhas, cozinhar 
para os netos, ir ao cinema, freqüentar 
concertos clássicos e praticar hidroginásti-
ca. Paralelo a isso, Regina presta serviços 
na Paróquia de São Judas Tadeu, no Cosme 
Velho. “Sempre há um trabalho a ser feito 
e alguém que precisa da gente. Estar dispo-
nível para atender a quem necessite e uma 
das maiores bênçãos que posso receber”, 
finaliza Regina.  

Maria Regina 
e o casal 
de netos 
que mora 
nos Estados 
Unidos

Da esquerda para 
direita, o mar ido 
Newton, Mar ia 
Regina, a nora Ana 
e o f i lho Francisco



Nossos resultados

Patrimônio
Fevereiro/2010

R$ 1.515.508.158,61  

Por Plano

Plano CV: R$    1.452.985.659,86  
Plano I:  R$       54.392.249,51
Plano II: R$          8.130.249,24           

Cota do Plano CV
Fevereiro/2010

3,943302163

Educação Financeira

Poupar com regularidade não é tarefa 
fácil para a maioria dos brasileiros. As pesso-
as guardam o que sobra de dinheiro no mês 
ou simplesmente não guardam nada, porque 
não sobra. E as vezes reservam uma quantia 
e quando chegam no fi nal do mês, ao invés 
de colocarem na poupança ou outro tipo de 
investimento, gastam.

Qual é a solução para sobrar dinheiro? 
Cada um deve encontrar a sua. Mas uma 
coisa é certa, o levantamento das despesas 
mensais é essencial para saber se sobra ou 
não dinheiro para se ter uma reserva. 

Depois de defi nido o orçamento men-
sal, veja se a receita cobre. Cobrindo ou não, 
é preciso fazer um planejamento das despe-
sas. Com tudo no papel os excessos podem 

ser identifi cados e algumas compras podem 
ser postergadas ou planejadas e isso resulta 
na formação de reserva.

Para ajudar no seu planejamento, o 
INFRAPREV publicou no portal uma plani-
lha onde o participante pode listar todas 
as suas receitas e despesas. A planilha está 
dividida em nove grupos: renda familiar, 
habitação, saúde, transporte, automóvel, 
cuidados pessoais, lazer, cartão de crédito 
e dependentes.

Como primeiro passo, liste suas despesas 
e faça o acompanhamento. Lembre-se quem 
poupa hoje, garante um futuro melhor.

Acesse a planilha no hotsite Educação 
previdenciária e Financeira, na área Interati-
vidade, na parte Ferramentas.

Administre gastos e faça 
uma reserva financeira
Preencha a planilha orçamento familiar elaborada pelo 
INFRAPREV que está no portal e controle suas despesas mensais

Qual é o seu perfi l de investidor?
Ao fazer suas aplicações fi nanceiras é 

preciso ter cautela. Procure primeiro enten-
der o mecanismo do mercado fi nanceiro e 
conhecer os tipos de investimentos e seus 
riscos. Dessa forma, fi ca mais fácil decidir em 
qual investimento você vai aplicar aquele re-
curso que vem poupando há algum tempo.

É fundamental, também, conhecer o per-
fi l de investimento e quais as variáveis que o 
infl uenciam. Ao defi nir seu perfi l é necessário 
entender os fatores mais importantes para 
sua tomada de decisão de investimento. 

Conheça os três principais 
tipos de investidor

Conservador – investi-
dor com grande aversão 
a riscos e que considera 
assumir somente os me-
nores riscos possíveis, 
preferencialmente inves-

te em cadernetas de poupança, em ati-
vos e fundos de investimento de renda 
fi xa, certifi cados de depósito bancário 
e outras formas que garantam o menor 
risco. Prioriza segurança em suas opções 
de aplicações.

Moderado – investidor 
que opta por assumir al-
gum nível de risco com o 
objetivo de alcançar me-
lhores resultados. Não as-
sume altos níveis de risco. 

Normalmente investe em fundos de investi-
mento de renda fi xa mesclados com ações 
e outras aplicações um pouco mais arrisca-
das. Considera a segurança importante, mas 
também busca retornos acima da média, ou 
seja, um nível de risco médio é aceitável.

Arrojado – investidor 
com capacidade e dis-
posto a correr mais ris-
cos. Tem tolerância a ris-
cos altos. Seu objetivo é 
ganhar mais rentabilidade 

em menos tempo. É considerado o ver-
dadeiro “jogador” do mercado fi nanceiro, 
assume riscos elevados em busca de taxa 
de rentabilidade maior. Pode investir em 
papéis de renda fi xa, mas suas principais 
opções são as que permitem uma renta-
bilidade bem maior, como ações, investi-
mentos no exterior, imóveis ou moeda 
estrangeira.

Distribuição dos Investimentos 
Fevereiro/2010 
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Serviços

Porto Seguro oferece 
serviços com descontos

Parceiros do INFRAPREV no Clube de Vantagens, a seguradora e a CHIBRA Corretora 
oferecem descontos no seguro automóveis para participantes, pais, cônjuges e f ilhos

As despesas com o carro costumam pesar bastante no 
orçamento do consumidor. Gastos com manutenção, com-
bustível, IPVA e licenciamento estão sempre aumentando. 
Mas é geralmente no mês de renovação do seguro que o 
consumidor costuma f icar mais assustado. 

Parceiros do INFRAPREV no Clube de Vantagens, a Por to 
Seguro e a CHIBRA Corretora oferecem descontos no segu-
ro automóveis para par ticipantes, pais, cônjuges e f ilhos. 

Ao assegurar o seu carro com a Por to Seguro, no f inal 

do ano uma quantia gerada pela efetuação do seguro, o cha-
mado pró-labore, é doado para uma instituição de caridade 
escolhida pelos par ticipantes. 

A CHIBRA e a Por to Seguro são os patrocinadores 
da segunda etapa do quiz Educação Previdenciár ia e Fi-
nanceira .  

Entre em contato com a CHIBRA Corretora pelo 0800-
703-4876 de segunda a sexta, das 8h às 18h.  Para falar com 
Rio de Janeiro ligue (21) 39749550. 
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 Seguro Auto (descontos especiais)

Com coberturas contra incêndio, fumaça e explosão, 
danos elétricos, danos a terceiros, dentre outros. 

Descontos para 
clientes Porto 

Seguro, preços 
especiais para 
apartamentos, 
condições 

especiais para residências em 
condomínios fechados.

 Seguro residencial 

 Seguro Notebook  Consórcio de imóvel 

Garante a reposição do equipamento no 
caso de danos ou sinistros. Roubo e furto 
qualifi cado (exceto quando deixado em 
veículos), impacto de veículos, aeronaves 
e embarcações, incêndio, 
raio ou explosão e suas 
consequências, cobertura 
opcional para danos 
elétricos.

Prêmio bem atrativo, assistência 24 horas, guincho, 
assistência para falha mecânica, elétrica e falta de 
gasolina;  troca de pneus, descontos em estacionamentos, 

check-ups gratuitos nos 
centros automotivos Porto 
Seguro, serviços à residência 
e atendimento help desk, 
cuidados para seu animal e 
serviços para a melhor idade e 
jovens entre 18 e 24 anos. 

Formados por grupos com 
crédito entre R$ 50.000 
e R$ 200.000 para pagar 
em até 180 meses. 
A cada mês são realizados 
sorteios e lances. 
É uma boa alternativa 
aos fi nanciamentos 
tradicionais.


