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Prezado Participante
Está aberta a Campanha FLEX Invest 2020! Neste ano, a campanha é 100% digital e
para auxiliar em sua adesão/opção online, preparamos um passo a passo!

CLIQUE AQUI E CONFIRA
IMPORTANTE
• Se você efetuou a adesão ao programa nos anos anteriores e não deseja alterar a
carteira de investimentos nesta campanha, não há necessidade de executar nenhuma
ação.
• Se você efetuou a adesão ao programa nos anos anteriores e deseja alterar a carteira
de investimentos, acesse a campanha na Área do Participante.
• Se você atualmente possui a CARTEIRA PADRÃO CD, informamos que esta segue os
mesmos conceitos da carteira FLEX 15. Visando à adequação do seu perfil de investidor com as carteiras oferecidas pela PRhosper, recomendamos que prossiga com a
adesão ao Programa FLEX Invest.
• A ausência de manifestação será considerada como manutenção da carteira atual.
• O Regimento FLEX Invest (versão 07/2020) e os demais documentos referentes ao
Programa FLEX Invest estão disponíveis para consulta no website PRhosper.
• Em atendimento a Instrução Previc nº 16, de 2019, Capítulo VI, o preenchimento do
Simulador de Perfil de Risco do Participante é mandatório para realizar a sua opção.
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Atenção aos prazos! Devido ao atraso na abertura,
prorrogamos a campanha até o dia 06 de dezembro
de 2020. Não deixe para o último momento e faça a
sua opção consciente!

Em caso de dúvidas ou problemas no acesso à Área do Participante,
clique aqui ou contate o Atendimento PRhosper pelo e-mail: rhodia.prhosper@
solvay.com, especificando o assunto como: CAMPANHA FLEX INVEST 2020.
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