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GEBSAPrev EM NÚMEROS

  EDITORIAL  SUMÁRIO

O boletim Invista substitui a publicação GEBSAPrev Comu-
nica. A mudança não se limita ao nome e se estende por 
todas as páginas desse importante canal de comunicação 

com os participantes do Plano de Aposentadoria GEBSA-PREV.

O nome busca incentivar o desejo de planejar e investir no futuro. 
Para isso, foi desenvolvido um projeto editorial e gráfico contem-
porâneo, veiculando conteúdos que apontam oportunidades e 
compartilham conhecimento. As reportagens estão mais dinâ-
micas, informativas e expõem temas de interesse para o dia a dia 
dos participantes.

Entre as novidades estão as seções GEBSAPrev em Números, que 
apresenta dados estatísticos da entidade, e Sua Voz, espaço para os 
participantes contarem suas experiências com o plano. Nesta edi-
ção, apresentamos números consolidados até janeiro de 2018 e a 
escolha do nome do assistente virtual de atendimento do Facebook 
da entidade.  

Como matéria de capa desta edição, está a entrevista com o educa-
dor financeiro Reinaldo Domingos. Ele alcançou a independência 
financeira aos 37 anos e compartilha dicas de como chegar lá.  Ou-
tros temas, como as mudanças nas regras de empréstimo, decla-
ração do IR 2018 e informações sobre como se prevenir da febre 
amarela também estão presentes no boletim. 

O início de mais um ano é sempre tempo de reavaliar planos, metas 
e traçar objetivos. Por isso, esperamos que o boletim Invista esti-
mule a todos e que, juntos, possamos ter uma experiência trans-
formadora com muita informação e conhecimento para planejar o 
futuro. Boa leitura!      

De cara nova e com 
mais informação
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Janeiro 2018

EMPRÉSTIMO

C
o

n
tra

to
s ativos: 684

Concessõ

es:
 6

7 
co

n
tr

a
to

s 

Val
or c

oncedido: R$ 972.154,24 

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL
R$ 1.378.928.182,21

85,4

6%

14
,3

8
%

-0
,0

5%
0,21%

 Benefícios a conceder
 Benefícios concedidos
 Superávit/déficit
 Fundos

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Aporte participante R$ 57.232.859,88 Renda mensal R$ 22.445.498,26 

Aporte patrocinadora R$ 46.735.384,10 Pagamento único R$ 10.455.889,04 

Total R$ 103.968.243,98 Total  R$ 32.901.387,30 

Entrada Saída

POPULAÇÃO TOTAL: 8.468
R$ 1.366.645.000,78

 Ativos
 R$ 749.524.774,00 

 Vinculados
 R$ 420.327.332,29 

 Aposentados
 R$ 196.792.894,49

3691.7946.305

PATRIMÔNIO POR PERFIL

0,52%

56,85%

3
1,3

8
%

6,

60%
4,27%

 Moderado
 Conservador
 Agressivo
 Superconservador
 Renda vitalícia
 Aviation

R$ 539,52
Contribuição 

básica 

R$ 4.010,44
Aviation

4.883
Participantes

R$ 4.372,57 
Folha 

recorrente

R$ 888,20
Contribuição 

normal 
(empresa) 

R$ 5.007,35
Novas 

concessões 
no mês

CONTRIBUIÇÃO MÉDIA
CONTRIBUINTES

RENDA MENSAL MÉDIA

3

6

4
Investimentos

GEBSAPrev 
em números

8

10

5

9

12

Campanhas

Capa

Sua voz

Seu plano

Viver bem

Educação 
financeira

O boletim Invista é uma publicação trimestral direcionada aos participantes, autopatrocidados e aposentados do Plano 

de Aposentadoria da GEBSA-PREV. Diretoria Acácio Carmo, Karina Carvalho e Flavio Rubião Conselho Deliberati-

vo Douglas Almeida, Custódio Campos, Sérgio Mota Conselho Fiscal Amauri Bortolo, Geysa Moreira, Gilmar Stucchi 

Coor denação Wagner Chicorski e Natalia Gonçalves Jornalista Responsável, Reportagem e Edição Dayane An-

drade (MTb 53.058) Projeto Gráfico, Diagramação e Edição de Arte Arbore 

Comunicação Empresarial Tiragem 430 exemplares Impressão Forma Certa. Dis-

tribuição interna e gratuita. Impresso em papel produzido a partir de florestas plan-

tadas de eucalipto. Preservando matas nativas, em harmonia com o meio ambiente.

0,38
%



4 INVISTA  JAN/FEV/MAR 2018  2018 JAN/FEV/MAR  INVISTA 5

INVESTIMENTOS CAMPANHAS

2018 e os investimentos 
multimercados

O ano de 2018 começou com 
um cenário bem positivo 
para o mercado financeiro, 

a taxa básica de juros, a Selic, está em 
6,50% ao ano e com a expectativa de 
novas quedas. Com isso, a previsão 
de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) é de 2,5%, influenciado 
pela retomada do mercado de traba-
lho, que voltou a gerar vagas, assim 
como pela elevação do consumo. 

Essa alta não estimula apenas as 
compras, mas também uma mudan-
ça no comportamento dos investido-
res, que passam a buscar aplicações 
mais agressivas como ações, moedas 
e estratégias multimercados, princi-
palmente os chamados investimen-
tos pró-cíclicos, ou seja, aqueles que 
proporcionam resultados maiores em 
períodos de crescimento econômico. 

Nesse sentido, a GEBSAPrev tem 
realizado aplicações em dois fundos 
que se beneficiam desse cenário: o 
Garde D’Artagnan e Kapitalo Kappa. 
Essas alocações buscam retorno aci-
ma do CDI em médio e longo prazo, 
distribuindo os recursos entre juros, 
ações, inflação, câmbio internacio-
nal, entre outros. Ambos fundos 
estão disponíveis na XP Investimen-
tos, Rico e na corretora do Itaú.

No entanto, o momento de euforia 
exige cautela, atenção e paciência. 
“O Brasil está em um ano de elei-
ções e o próximo comandante do 
país tem a difícil tarefa de dar con-
tinuidade ao crescimento econômi-
co, sanando dificuldades fiscais e 
para implementar reformas”, des-
taca Vinicius Santos, líder de Inves-
timentos da GEBSAPrev. “Apesar de 

muito esperado, esse período pro-
voca incerteza, pois candidatos e 
propostas ainda estão indefinidos.”  

Entretanto, essa indefinição pode 
influenciar positivamente ou nega-
tivamente os investimentos mul  ti-
mercados em curto prazo. “É pos-
sível obter um retorno em curto 
prazo, mas não é recomendável in-
vestir em um multimercado se não 
puder deixar o dinheiro parado por 
um tempo”, explica Vinicius. “Os 
gestores recomendam entre um e 
dois anos sem mexer na quantia, 
período para a confirmação de ex-
pectativas, já que esses fundos têm 
maior exposição às mudanças do 
mercado financeiro. ”  

Faça um bom planejamento antes 
de rea lizar suas alocações!      

  CONHEÇA OS INVESTIMENTOS MULTIMERCADOS
Garde D’Artagnan
O investimento proporciona retorno entre 5% e 7,5% acima do CDI. Tem média 
exposição às mudanças do mercado financeiro, além de volatilidade média 
quando comparada com os demais fundos multimercados disponíveis, o que 
pode proporcionar rentabilidade maior ou menor em médio e longo prazo. 
Atual mente o fundo está fechado para captação de recursos, mas em caso 
de oportunidades que justifiquem maior volume financeiro pode ser reaberto. 

Regras novas, 
com as vantagens 
de sempre

O Programa de Empréstimo Pessoal da GEBSAPrev vai ter 
regras novas. As mudanças passam a valer em abril e vi-
sam manter a garantia de crédito com condições especiais, 

além de taxa de juros abaixo dos índices de mercado. O regulamen-
to completo estará disponível no site, assim como o passo a passo 
atualizado para solicitar o empréstimo e simulador para fazer as 
projeções. 

Confira abaixo quais serão as mudanças e fique atento: mais informa-
ções serão enviadas por e-mail e divulgadas em gebsaprev.org.br.

MUDANÇAS NO PROGRAMA DE EMPRÉSTIMO GEBSAPrev

ALTERAÇÃO
TIPO DE 

PARTICIPANTE
COMO ERA NOVA REGRA

CONTRIBUIÇÕES 
MÍNIMAS PARA 
SOLICITAR UM 
EMPRÉSTIMO

Ativo
Ter efetuado 12 contribuições 

consecutivas ao plano
Ter efetuado 6 contribuições 

consecutivas ao plano

LIMITE DO  
VALOR PARA 
EMPRÉSTIMO

Ativo
O valor fica limitado a até 
60% do saldo da conta do 

participante

O valor fica limitado a até 
70% do saldo da conta do 

participante

Não 
contribuinte

Pode solicitar uma 
remuneração (salário)

Pode solicitar uma remuneração 
(salário) limitado a 20 UPS

PRAZOS

Ativo, não 
contribuinte, 

aposentado e 
beneficiário

Solicitações até o dia 10: 
concessão no dia 15 do mesmo 

mês de solicitação. 
Solicitações após o dia 10: 

concessão no dia 30 do mesmo 
mês de solicitação.

Solicitações até o dia 10: 
crédito no dia 15 do mesmo 

mês de solicitação. 
Solicitações após o dia 10: 
crédito no último dia útil do 
mesmo mês de solicitação.

CONTA PARA 
CRÉDITO

Somente a conta de 
recebimento do salário 

do participante

Em qualquer conta corrente 
desde que o participante seja 

o titular

REFINANCIAMENTO 
DA DÍVIDA

Renegociação permitida após a 
quitação de ⅓ do saldo devedor

Renegociação permitida após 
a quitação de ⅓ das parcelas

NOVA REGRA Aposentado
O contrato será alterado quando houver mudança 

no valor do benefício para que a parcela do empréstimo 
se enquadre no valor mensal recebido      

Kapitalo Kappa FIN FIC Multimercado
O fundo busca retorno consistente acima dos 140% do CDI ao aplicar em diversas classes de investimen-
tos. Com uma ampla diversificação de fatores de risco e baixa correlação com os demais fundos multimer-
cados disponíveis, proporciona resultados maiores em longo prazo, no entanto, com maior exposição às 
variações financeiras em curto prazo. Uma das vantagens desse fundo é uma expressiva participação em 
ativos fora do Brasil, permitindo que as alocações não fiquem concentradas em nenhum ativo específico, 
o que mitiga riscos de futuras crises econômicas ou de setores. 

http://www.gebsaprev.org.br
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CAPA

A sustentabilidade financeira está ao 
alcance de qualquer pessoa? 
Independentemente do valor do salário, 
qualquer pessoa pode conquistar a susten-
tabilidade financeira. Lembra quando você 
recebeu o primeiro salário ou a primeira pro-
moção? O que você fez com esse dinheiro a 
mais? Muitos vão responder que gastaram 
melhorando a qualidade de vida. Isso quer 
dizer que você desenvolveu o seu padrão de 
vida baseado no aumento de salário ao in-
vés de pegar parte dessa quantia para fazer 
uma reserva. Portanto, todos podem se tornar 
pessoas sustentáveis financeiramente, a par-
tir do momento que guardarem o primeiro 

Independência financeira: 
uma realidade para todos

um real. Por exemplo, uma pessoa que ganha 
R$ 1.500,00 precisa ter uma reserva que lhe 
proporcione o dobro do seu padrão de vida 
atual. Ou seja, vai precisar ter R$ 3.000,00 
de rendimento passivo, isto é, aquele gerado 
sem a troca de trabalho.

Para muitas pessoas poupar é sinôni-
mo de sacrifício? Isso realmente é ver-
dade ou é possível poupar e ser feliz? 
Para buscar a aposentadoria sustentável, não 
é preciso deixar de fazer uma viagem, ir ao 
cabelereiro, tomar uma cerveja com os ami-
gos etc., não é essa a economia que precisa ser 
feita. A primeira coisa é entender que é pos-
sível realizar sonhos. A partir disso, pensar o 
quanto está disposto a fazer de esforço para 
realizá-los. Está comprovado que as famílias 
brasileiras têm um excesso médio de 30% em 
tudo o que consomem. Por isso, avalie tudo o 
que consome diariamente, sempre é possível 
reduzir os excessos com energia, gás, água, 

compras no supermercado, na padaria, entre outros. O que você pre-
cisa pensar é que não está reduzindo somente gastos, mas sim que 
deseja realizar sonhos para o futuro de curto, médio ou longo prazo. 

Qual a diferença entre sonhos de curto, médio e longo prazo?
Para crianças, sonhos de curto prazo são aqueles com planejamento 
de até três meses, enquanto de médio prazo precisam de seis meses 
para conclusão e longo prazo após esse período. No caso de adultos, 
metas de curto prazo exigem um esforço de até um ano. Se for um 
objetivo de médio prazo, até dez anos. E de longo prazo se enqua-
dram os planejamentos de 20, 30 anos etc., como é o caso da apo-
sentadoria sustentável.

Como elaborar um planejamento financeiro e colocar em prá-
tica os objetivos?
No meu livro Terapia Financeira, eu proponho uma reflexão sobre 
a sustentabilidade financeira no passado, presente e futuro. Geral-
mente, o problema das pessoas é viver com um padrão de vida base-
ado no valor que se ganha. Em uma pesquisa realizada com colabo-
radores das 100 maiores empresas do Brasil, 80% das pessoas não 
conseguiriam manter o padrão de vida atual por mais de seis meses, 
caso não estivessem trabalhando. Na verdade, o padrão de vida pre-
cisa ser estruturado com base nos sonhos a serem realizados. Os 
sonhos são agentes motivadores para que a família faça escolhas 
diferentes em relação ao consumo.   

A aposentadoria precisar fazer parte desses planos de 
futuro? 
Com certeza, e quando se tem a oportunidade de ter um caminho 
para uma aposentadoria sustentável, como é o caso dos planos de 
previdência privada, é preciso agarrá-la. O INSS não proporciona essa 
sustentabilidade financeira. Das mais de 33 milhões de pessoas que 
recebem o benefício, apenas 1% são sustentáveis financeiramente. 
Enquanto 43% dependem de parentes, 28% recebem caridade e 25% 
precisam continuar a trabalhar para continuar a manter o padrão de 
vida que tinham antes da aposentadoria. 

O planejamento financeiro – poupar para realizar sonhos  – 
tem crescido pelo Brasil?
Eu acredito que sim. As pessoas têm mais acesso à informação, o 
que permite mudanças de hábitos em todos os aspectos. É preciso 
se empenhar, estudar, aproveitar as inovações e viver positivamen-
te para alcançar os objetivos.      

Quer mais dicas de como mudar os hábitos e se 
planejar para o futuro? Siga o canal no YouTube 
Dinheiro à Vista. Todas às segundas e quintas-feiras 
o Reinaldo Domingos publica um vídeo novo. 

Aprenda a calcular o quanto precisa poupar para 
conquistar a sustentabilidade financeira. Acesse 
dsop.com.br e clique em Downloads. 

  SAIBA MAIS

  FIQUE ATENTO!

C onquistar a independência financeira é um grande sonho que, para a mui-

tas pessoas, parece distante e difícil de ser realizado. Mas Reinaldo Do-

mingos, doutor em educação financeira, afirma que com um bom plane-

jamento e mudança de hábitos é possível chegar lá. “A independência financeira 

parece ser algo muito distante, eu prefiro sustentabilidade financeira ou aposenta-

doria sustentável”, esclarece. “E isso não significa ser rico, mas sim ter uma reserva 

que permite realizar sonhos, como viajar, comprar uma casa, um carro, ou traba-

lhar por prazer e não por necessidade quando estiver aposentado.”

Com mais de três milhões de livros vendidos no Brasil, entre eles o best-seller 
Terapia Financeira, Reinaldo conquistou a sustentabilidade financeira aos 37 anos. 

Mas isso não é motivo para desanimar. “É importante poupar, mesmo com a idade 

mais avançada. Nesse caso, a renda pode não proporcionar uma aposentadoria 

sustentável, mas garante mais qualidade de vida”, explica. “Uma reserva financeira 

sempre pode beneficiar uma pessoa, independente do montante.” 

Acompanhe a entrevista com Reinaldo Domingos, que também é presidente da 

Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) e da DSOP Educação 

Financeira, e tem dicas valiosas de como alcançar a sustentabilidade financeira.

https://www.youtube.com/channel/UCQ5oFEqDhdq80EObGNN9WMw/featured
http://www.dsop.com.br/


  CAMPANHA DE ALTERAÇÃO DE PERFIL DE INVESTIMENTO

  CAMPANHA DE ALTERAÇÃO DE 
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA

Escolha entre as cinco opções: Superconservador, Conservador, Moderado, Agressivo e Ciclo de Vida.

Vigência: o novo perfil de investimento passa a valer a partir de junho de 2018.

Tire suas dúvidas: serão realizadas conference calls. Para participar, ligue (11) 3181-4502 e digite 
o código de acesso 39677990. Programe-se!

Exclusivo para aposentados

DIA 11/05 14/05 18/05 23/05 28/05

HORÁRIO 15h 15h 10h 15h 10h

Ao alterar a contribuição básica, que corresponde a um 
percentual inteiro entre 1% e 5% do salário aplicável, você faz 
o dinheiro trabalhar a seu favor, garantindo um aumento da 
reserva financeira e a realização de sonhos futuros.

Vigência: o novo percentual de contribuição básica entra 
em vigor em julho de 2018.

Entre em contato pelo e-mail gebsaprev@ge.com para 
esclarecer suas dúvidas.
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SUA VOZ SEU PLANO

Olá, eu sou o Previx!

Se você tem alguma dúvida ou sugestão, vai 
ser um prazer receber o seu contato! Envie um 
e-mail para gebsaprev@ge.com. 

Quer inspirar outros leitores com seus projetos 
após a aposentadoria? Conte sua história para a 
gente! Envie um e-mail para gebsaprev@ge.com 
com seu relato e informações de contato.       

Faça parte da próxima 
edição do Invista!

  INSPIRAÇÃO

  PERGUNTE À GEBSAPrev 

Você pode assistir ao vídeo explicativo dis-
ponível no site gebsaprev.org.br ou seguir o 
passo a passo abaixo:

1. Acesse o Messenger do Facebook
2. Procure por GEBSAPrev
3. Pronto, agora é só dizer um olá ao Previx!

  FALE COM O PREVIX

E ntre os dias 2 e 31 de maio, você, participante, pode trocar o perfil de investimento ou 
alterar o percentual de contribuição básica. As campanhas são uma oportunidade para 
reavaliar as estratégias e aumentar a reserva financeira para o futuro.  

Para participar, é preciso baixar, gratuitamente, o aplicativo da GEBSAPrev, que estará disponí-
vel para tablets e smartphones, nas lojas Apple Store e Google Play, a partir de maio. Em breve, 
mais informações. Aguardem!

nenhum deles oferecia as vantagens da GEBSAPrev, 
revela Osmar. “A administração é muito transparen-
te e tem ajudado na educação financeira de todos os 
participantes.      

O assistente virtual de atendimento da GEBSAPrev está no ar no 
Messenger do Facebook desde o início de março. Chamado de 
Previx, o robô de conversação on-line tem o objetivo de ampliar 

o relacionamento com os participantes, esclarecendo de forma rápida 
dúvidas e informações referentes ao plano. 

O nome é sugestão do participante Osmar Contier de 
Freitas Filho, gerente de Contratos da GE Oil & Gas, na 
unidade de Jandira, em São Paulo. Escolhido por meio 
de votação na página da empresa no Yammer, teve três 
nomes concorrentes – Gabi, Giba, Gê – e conquistou a 

vitória com 48% dos votos. “Fiquei muito surpreso, eu não 
esperava que a minha indicação fosse ganhar”, comemora 

Osmar. “A iniciativa da GEBSAPrev em abrir a votação para os cola-
boradores foi incrível.”

O nome Previx é uma alusão a plataforma digital Predix da GE, utiliza-
da para o gerenciamento e a otimização de operações em plataformas de 
petróleo, montadoras e em outras atividades industriais. “A ferramenta 
ajuda no monitoramento, além de otimizar a gestão de desempenho. De 
certa forma, tem semelhança com a proposta do assistente virtual. Por 
isso, uni o Prev (previdência) com o (ix) de Predix”, explica Osmar. “O robô 
de atendimento é muito útil para obter informações de forma dinâmica.”

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Aos 64 anos e beneficiário do INSS há três, o colaborador viu no plano 
de previdência GEBSAPrev a oportunidade para planejar a aposenta-
doria. “Tive a chance de participar de outros planos corporativos, mas 

Para mais informações sobre 
as campanhas, acesse a área 
do participante no site 
gebsaprev.org.br. Conheça mais 
sobre os perfis de investimento 
e percentual de contribuição, 
assistindo aos vídeos Perfis de 
Investimento e Contribuições no 
canal da GEBSAPrev no YouTube. 

SAIBA MAIS

     

É hora de pensar no futuro!
Campanhas de alteração de perfil e contribuição básica

http://www.gebsaprev.org.br
http://www.gebsaprev.org.br
https://www.youtube.com/channel/UCxbtALxH7ssLgtigfKq6Ong
mailto:gebsaprev%40ge.com?subject=Contato
mailto:gebsaprev%40ge.com?subject=Contato
mailto:gebsaprev%40ge.com?subject=Contato
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VIVER BEM

Febre amarela: tire suas dúvidas

A febre amarela tem sido um dos assuntos do momento no Brasil. No entanto, a falta de infor-

mação sobre reações adversas da vacina tem prejudicado a imunização em regiões que regis-

traram o aumento de casos da doença no país, como é o caso do estado de São Paulo e Rio 

de Janeiro. “A vacina é o método mais eficaz para o controle da febre amarela”, afirma a infectologista 

Helena Brígido, professora da Universidade Federal do Pará e consultora da Sociedade Brasileira de 

Infectologia (SBI). “A pessoa que não se vacina está colocando em risco toda a comunidade a sua volta, 

ou seja, familiares, vizinhos e amigos.”

Diante desse cenário, o boletim Invista conversou com a especialista e esclarece dúvidas 

sobre a febre amarela e a vacina. Confira!

O QUE É A FEBRE AMARELA?
A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida por mosquitos. 

ÁREAS DE RISCOS
Locais que têm matas e rios, com a circulação do vírus. 
Basta ter apenas um caso de febre amarela em macacos 
ou humanos para ser considerada uma área de risco. 

CERTIFICADO INTERNACIONAL
Para emissão do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia – CIVP, é preciso tomar a dose 
plena da vacina contra a febre amarela, a vacina fracionada não será válida para garantir o certificado. 
Para obter mais informações de como solicitar o CIVIP, acesse o site da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) portal.anvisa.gov.br.      

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA FEBRE AMARELA?
A maioria dos pacientes não têm nenhum sintoma e esse é um grande problema, porque o número 
de pessoas com o vírus da febre amarela é muito maior do que aquelas que desenvolvem o quadro 
infeccioso. Os sintomas podem ser leves como febre, náuseas, dores de cabeça, no corpo e no 
abdômen, o que confunde com outras doenças como dengue, quadro viral respiratório, malária, 
hepatite, além de dificultar o diagnóstico. Por outro lado, a pessoa pode ter um quadro mais severo 
de febre amarela, que além desses sintomas desenvolve fenômenos hemorrágicos, alterações renais 
e pode chegar a morte. Nesse período mais crítico, o diagnóstico da febre amarela é preciso. Por isso, 
é tão importante se vacinar. 

O MACACO É TÃO VÍTIMA COMO AS PESSOAS! 
O macaco é um intermediário entre o mosquito e a transmissão da febre amarela 
para os seres humanos. Ou seja, o mosquito pica o macaco que está infectado 
com o vírus e depois pica uma pessoa, transmitindo a doença para ela também. 

COMO SE DÁ O CONTÁGIO DA FEBRE A AMARELA?
A transmissão pode acontecer de duas maneiras: silvestre ou urbana. 

Febre amarela urbana
O Brasil não tem nenhum caso de transmissão urbana da 
febre amarela, desde 1942. Nesse tipo de contágio, o já 
conhecido Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e 
chikungunya, e o Aedes albopictus, podem picar uma pessoa 
que contraiu febre amarela em uma mata ou vegetação 
de risco, tornando-se um hospedeiro do vírus e iniciando 
a proliferação da doença de forma urbana. 

Febre amarela silvestre
Na febre amarela silvestre, os mosquitos transmissores são 
o Haemagogus e o Sabethes, eles se alimentam do sangue 
de macacos. Ao ser infectado pela doença, o primata se 
torna um reservatório do vírus e vai repassá-lo para outro 
inseto quando for picado novamente. Esse é um ciclo vicioso 
comum das matas brasileiras, como é o caso da Selva 
Amazônica. No entanto, se uma pessoa visita uma floresta 
ou mora perto de vegetações desse tipo, também pode ser 
picada pelos insetos, sendo contaminada pela febre amarela.

A VACINA É O MÉTODO MAIS 
EFICAZ DE PREVENÇÃO!

Seguindo as diretrizes da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), desde abril 2017, o Brasil recomenda 
a dose plena da vacina contra a febre amarela uma 
única vez na vida. No entanto, em algumas regiões 

do país, como em São Paulo e Rio de Janeiro 
está sendo aplicada uma dose fracionada como 
forma de controle mais ampla da disseminação 
da doença, que dura por pelo menos oito anos. 
As pessoas não precisam ter medo dos efeitos 

adversos da vacina, pois eles são muito raros, o que 
normalmente acontece é uma simples dor no local 
da aplicação. Uma pessoa que não se vacina está 
colocando em risco várias outras, pois ela vai ser 

um agente transmissor da febre amarela de forma 
urbana. Por isso, é tão importante  

pensar em comunidade. 

Quem deve se vacinar?
Qualquer pessoa a partir dos 

nove meses de idade. Existem 
restrições para bebês, idosos, 

grávidas, lactantes, portadores de 
HIV, pessoas acamadas ou algum 
quadro de imunodeficiência, como 

diabetes, câncer etc. Para esse 
grupo de pacientes, é preciso 

consultar um médico antes 
da vacinação.

A campanha de 
vacinação contra febre 
amarela será ampliada 

para todo o Brasil. Fique 
atento e acompanhe o 

calendário da sua cidade 
ou estado.

Campanha Nacional

http://portal.anvisa.gov.br/
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Declaração 
do IR 2018
Se você ainda não realizou a declaração do Imposto de Renda Pessoa 
Física 2018, tem até o dia 30 de abril para acertar as contas com o leão!

P ara quem se enquadra no modelo simples de declaração, não é necessário informar as contri-
buições feitas ao plano GEBSAPrev, pois as deduções relativas à previdência privada fazem parte 
do desconto-padrão de 20%. Agora quem preenche o modelo completo, precisa indicar o total de con-

tribuições feitas em 2017. Nesse caso, os aportes são dedutíveis do imposto de renda e o desconto fica limitado 
à 12% da renda bruta anual.

Somente as contribuições que fez ao plano no ano passado, 
tanto via desconto no salário quanto os aportes realizados 
na conta da GEBSAPrev. Não inclua as contribuições 
realizadas pela empresa em seu nome e nem o saldo em 
conta. O total das contribuições via folha de pagamento está 
disponível no Informe de Rendimentos disponibilizado pela 
GE. Caso tenha realizado alguma contribuição esporádica, 
consulte o Informativo de Contribuições disponível na 
área logada no site da GEBSAPrev, some esse número ao 
apresentado no Informe de Rendimentos. Pronto, esse é 
valor total de suas contribuições. 

Participante ativo Participante autopatrocinado, 
em BPD, aposentado ou que 
recebeu algum benefício em 2017
Devem indicar na declaração os 
valores das contribuições efetuadas 
no ano passado. Participante 
aposentado ou que recebeu algum 
benefício também precisa informar 
o valor de IRRF retido. A GEBSAPrev 
disponibiliza um demonstrativo 
completo dos aportes e Informe de 
Rendimentos na área logada do site.

O QUE DECLARAR DA GEBSAPrev

Participante ativo, 
autopatrocinado 
e em BPD

O valor das 
contribuições deve 
ser inserido no 
campo Pagamentos 
Efetuados, no 
item Previdência 
Complementar. 

Participante aposentado 
ou que recebeu algum 
benefício em 2017

Todo o valor pago pela 
GEBSAPrev deve ser 
declarado no campo que tem 
o mesmo nome apresentado 
no Informe de Rendimentos, 
seja ele tributável, isento e 
não tributável ou tributado 

exclusivamente na fonte.      

COMO PREENCHER A DECLARAÇÃO
Na hora de efetuar a declação 
do IR 2018, você vai precisar de 
alguns dados da GEBSAPrev. 

Razão Social:  
GEBSA PREV – Sociedade 
de Previdência Privada
CNPJ: 73.995.870/0001-11

  ANOTE


	Button 25: 
	Page 1: 

	Button 14: 
	Page 2: 
	Page 5: 
	Page 6: 

	Button 15: 
	Page 2: 
	Page 5: 
	Page 6: 

	Button 20: 
	Page 3: 

	Button 21: 
	Page 3: 

	Button 18: 
	Page 4: 

	Button 19: 
	Page 4: 

	Button 26: 


