
INFRAPREV 25 ANOS 
1982 - 2007

A maturidade de um Fundo de Pensão

Fatos marcantes da história 
do INFRAPREV

2002

Aprovação do Estatuto incorporando novas 

regras de eleição para a composição dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal.

1982 

Autorizado o funcionamento do Instituto 

Arsa de Seguridade Social (ARSAPREV).

1996

Incorporação dos participantes da empresa 

Telecomunicações Aeronáuticas S/A (TASA).

1998 

Mudança da razão social de Instituto Arsa de 

Seguridade Social (ARSAPREV) para Instituto 

Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV).

2000

A Secretaria de Previdência Complementar 

aprova a implantação do Regulamento do 

Plano de Contribuição Definida, denominado 

em 2006 de Plano de Contribuição Variável, 

em função das suas características.

A
 m

at
ur

id
ad

e 
de

 u
m

 F
un

do
 d

e 
Pe

ns
ão

IN
FR

AP
RE

V 
25

 A
N

OS
 





Há 25 anos se concretizava um sonho. Não um sonho de 
apenas uma pessoa mas um sonho de um grupo de abnega-
dos funcionários da ARSA, empreendedores quase anônimos 
na época. Isso porque eram muitas as dificuldades existen-
tes naqueles tempos para se criar um Fundo de Pensão que 
pudesse suplementar as aposentadorias obtidas através do 
INSS, ao final de um período de trabalho de toda a vida. 

No início chamou-se ARSAPREV – Instituto Arsa de 
Seguridade Social – e, ao longo dessa gloriosa história de 
25 anos, passou a denominar-se INFRAPREV – Instituto 
Infraero de Seguridade Social – após a incorporação da 
ARSA pela INFRAERO – Empresa Brasileira de Infra-
estrutura Aeroportuária. 

Desde então, o país voltou ao regime democrático, mo-
dernizou-se, entrou no mundo da tecnologia, desenvolveu 
seu potencial econômico, industrial e agrícola, chegando 
mesmo a ser considerado o celeiro do mundo.

Foi diante desse cenário, dessas conquistas da sociedade 
brasileira, que o INFRAPREV se desenvolveu e chegou até a 
posição que ocupa hoje entre os maiores Fundos de Pensão 
em nosso país.
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� A maturidade de um Fundo de Pensão

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL À 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Aristóteles Onassis, armador e milionário grego que ficou famoso 
por ter casado com Jacqueline Kennedy, costumava dizer que o mundo 
é dos loucos e aventureiros. Vamos então incluir aí os empreendedores e 
sonhadores. E é neste segundo grupo que estão inseridos os que deram 
os primeiros passos para a criação de um Fundo de Pensão para a ARSA 
– Aeroportos do Rio de Janeiro S/A – como bem afirmou àquela época 
José Daumas, um dos pioneiros, um dos arquitetos de primeira hora: 
– O ARSAPREV é a maior conquista social, em termos de benefício, 
que os empregados da ARSA poderiam desejar. – Juntamente com José 
Daumas, naquele momento, estavam Paracy Cruz de Mesquita Filho, 
Luiz Gonzaga Cabral Neves, Maria Regina de Oliveira Queiroz e Rober-
to Damião Ferreira de Carvalho. Esta comissão começou a funcionar 
lá pelo final da década de 70, início dos anos 80. Mas a idéia da criação 
desse Instituto nasceu bem antes, por volta de 1975. Este é assunto que 
vamos abordar mais tarde. Primeiro vamos tentar entender o que é 
Previdência Social e Previdência Complementar.

A história nos mostra que já no Império Romano criaram-se or-
ganizações com o objetivo de prestar assistência aos chamados deser-
dados da sorte, os desamparados, os que viviam à margem da socie-
dade organizada. Mas a idéia mesmo de se criar um sistema público 
de benefícios sociais só viria a se concretizar no final do século XIX, 
na recém-unificada Alemanha, sob o comando do chanceler Otto von 
Bismarck, no período de 1883 a 1889. Destas medidas constavam seguros 

“O ARSAPREV é a maior 

conquista social, em 

termos de benefício, 

que os empregados da 

ARSA poderiam desejar”.

Sua consolidação se deve ao trabalho e empenho de seus 
empregados, de seus participantes, de seus dirigentes e, prin-
cipalmente, à sua Patrocinadora, a INFRAERO.

Ao assumirmos a direção do Instituto, implantamos um 
novo modelo de gestão que se pauta em um processo mais 
participativo nas tomadas de decisão, com embasamento 
técnico e uma orientação definida.

Essa tem sido, até hoje, uma experiência muito rica, com 
avanços muito significativos, que vêm refletindo no sentimen-
to de todos, intensificando o processo de profissionalização, 
modernizando a gestão, apostando em novas orientações na 
ótica previdencial, fortalecendo as estruturas dos planos, supe-
rando as metas e melhorando a entidade em vários aspectos.

É assim que se conta a nossa trajetória à frente do  
INFRAPREV ao longo desses anos e espero que, ao come-
morarmos o seu Jubileu de Prata, possamos fazer uma pro-
funda reflexão do que foi, do que é e do que será o Instituto 
nos próximos 25 anos. 

Só depende de nós!

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
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Do Tratado de Versalhes até o término da Segunda Guerra 
Mundial.

E a terceira parte, que se estende até os dias de hoje.

É bom lembrar que há precedências ao Plano de Proteção aos tra-
balhadores de Otto von Bismarck, como a lei das minas de 1842, na 
Inglaterra, e outras leis austríacas. Mas nenhuma delas chegou a ter a 
importância e o alcance da lei de seguros sociais do chanceler alemão. 
Em 1883, criou-se o seguro-doença; em 1884, o seguro contra acidentes 
do trabalho; e em 1889, instituiu-se o seguro-invalidez e o seguro-ve-
lhice ou aposentadoria. Tudo já com sustentação nos três pilares da 
contribuição: do Estado, dos empregadores e dos empregados.

A instituição desse seguro social promoveu um avanço significativo 
e superou o estágio inicial de uma precária assistência social pública.

Ressalte-se aqui, no que se refere à Previdência Social, o que diz o 
artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem:

“Toda pessoa tem o direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar-lhe a saúde, o bem-estar próprio e da família, 
especificamente no tocante à alimentação, ao vestuário, 
à habitação, à assistência médica e aos serviços sociais 
necessários; tem direito à segurança no caso de desem-
prego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou em qualquer 
outro caso de perda dos meios de subsistência, por força 
de circunstâncias independentes de sua vontade”.

Pode-se notar, do final da II Guerra Mundial até o início da década 
de 1970, uma preocupação com o Welfare State ou Estado de Bem-Estar 
Social. Grande parte das estruturas estatais foram mobilizadas às novas 
exigências, onde os direitos sociais tiveram grande relevância.

»

»

contra acidentes de trabalho, doença, invalidez e velhice. Dizem até 
que, quando os nobres prussianos o criticaram por adotar esses crité-
rios, Bismarck cunhou a seguinte frase: “Estou salvando os senhores 
dos senhores mesmos”. Portanto, podemos notar que a efetiva preocu-
pação com a proteção social dos cidadãos por parte da área dirigente 
das nações veio a se concretizar de fato, na Alemanha, no século XIX. 
Era a preocupação inerente ao homem com o seu próprio bem-estar, 
pois, como é do conhecimento de todos, desde os primórdios da civi-
lização havia a necessidade da reunião em grupos, onde se comparti-
lhava a caça, a pesca e, até mesmo, a defesa contra os perigos externos. 
Esse comportamento demonstra muito bem a importância da criação 
de formas de proteção. É claro que estas precárias organizações pré-
históricas tinham como principal objetivo a sobrevivência; mas, não se 
pode negar, que a intenção era a de melhorar as condições de vida de 
cada indivíduo que compunha o grupo. Notamos, pois, que em todos 
os momentos da humanidade o homem procurou se organizar com o 
intuito da reciprocidade entre seus membros. Indus, fenícios, judeus, 
gregos, romanos, todas as civilizações, de uma maneira ou de outra 
criaram, em suas respectivas épocas, mecanismos de proteção social.

Na própria Idade Média, foram criadas muitas instituições inspi-
radas nesse modelo, das quais vieram a se destacar as “guildas” ger-
mânicas. Não se podia afirmar que eram instituições que atingiam um 
nível universal; mas atendiam a grupos como funcionários públicos, 
mineiros, militares, marinheiros etc.

Dando um salto histórico, podemos ressaltar que a evolução da 
Previdência Social no mundo pode ser dividida em três partes:

Do plano de previdência de Otto von Bismarck, iniciado na 
Alemanha em 1883, até o final da I Guerra Mundial.

»
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dos do Ministério da Fazenda. Então, na Constituição Republicana de 
1891 foram inseridos, nas disposições constitucionais sobre a proteção 
social, dois artigos, o 5º e o 75º, que diziam o seguinte:

Art. 5º – Incumbe a cada Estado prover, a expensas próprias, 
as necessidades de seu Governo e administração; a União, 
porém, prestará socorros ao Estado que, em caso de calamidade 
pública, os solicitar.

Art 75º – A aposentadoria só poderá ser dada aos funcionários 
públicos em caso de invalidez no serviço da Nação.

É bom notar que já se começava a falar em aposentadoria, proteção 
social essa que perdura até hoje. A título de curiosidade, sobre a palavra 
aposentadoria, conta-se que a Coroa portuguesa costumava oferecer 
uma residência ou aposento àqueles funcionários mais importantes que 
houvessem deixado seus trabalhos mas quisessem ficar por aqui. É daí, 
dizem, que surgiu a palavra aposentado.

A partir daí, depois de muitos instrumentos legislativos que insti-
tuíram seguros sociais a diversas categorias de funcionários públicos, 
veio o Decreto Legislativo nº 3.724, de 15 de janeiro de 1919.

Tinha como objetivo principal dar proteção aos acidentes de traba-
lho. Mas o ponto de partida da Previdência Social ocorreu mesmo no 
governo Artur Bernardes da Silva, quatro anos depois, em 24 de janeiro 
de 1923, quando foi editada a Lei nº 4.682, a chamada “Lei Eloy Cha-
ves”, que leva o nome do autor, criando as Caixas de Aposentadoria e 
Pensões dos Ferroviários. Pode-se dizer, assim, que estava inaugurado o 
período da evolução da Previdência Social Brasileira. Em seguida a essa 
Lei, criaram-se várias outras Caixas em empresas de outros segmentos 
econômicos em nosso país.

»

»

No Brasil, o caminho da proteção social evoluiu no mesmo sentido. 
Em um primeiro momento, passou pelo instituto da caridade com a 
fundação das Santas Casas de Misericórdia, sendo a primeira inaugu-
rada no século XVI pelo padre José de Anchieta.

 A finalidade principal dessas instituições era a de prestar atendi-
mento aos mais necessitados. 

Mas até chegarmos a uma assistência pública em nosso país, pas-
saram-se quase três séculos; já que a primeira normatização sobre as-
sistência social veio impressa na Constituição Imperial de 1824, mais 
precisamente no artigo 179, inciso nº XXXI, onde se lê:

“A inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos dos 
Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a 
segurança individual e a propriedade, é garantida pela 
Constituição do Império... 
...XXXI. A Constituição também garante os socorros 
públicos.” 

Anteriormente à publicação da Constituição Republicana de 1891, 
surgiu a Lei nº 3.397, mais precisamente em 24 de novembro de 1888, 
onde já se previa a criação de uma Caixa de Socorros para quem traba-
lhava nas estradas de ferro do governo. No ano seguinte, instituíram-se 
normas criando seguros sociais obrigatórios para os trabalhadores dos 
Correios, das oficinas da Imprensa Régia e o Montepio dos emprega-

A PROTEÇÃO  
SOCIAL BRASILEIRA
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Social. A LOPS trouxe a uniformização de todas as normas existentes 
sobre a nossa Previdência Social. 

Mas a unificação administrativa só veio em 1966, com a edição do 
Decreto Lei nº 72, de 21 de novembro, onde se unificaram todos os 
Institutos com a criação de uma famigerada e gigantesca instituição 
denominada INPS – Instituto Nacional de Previdência Social, procu-
rando-se, a partir daí, a uniformização das leis previdenciárias.

Em 1º de setembro de 1977, portanto, 11 anos depois da forma-
ção do INPS, criou-se o SINPAS – Sistema Nacional de Previdência e 
Assistência Social. O objetivo dessa nova instituição era o de integrar 
atribuições ligadas à Previdência Social em nosso país. O SINPAS nas-
ceu composto de sete instituições: INPS, IAPAS, INAMPS (extinto), 
DATAPREV, CEME, FUNABEM e LBA (extinta).

Mas é na Constituição de 1988 que alguns técnicos acreditam que veio 
a se concretizar o Sistema de Seguridade Social Brasileiro, onde a finalida-
de é o bem-estar e a justiça sociais. A chamada universalidade de cobertura 
do atendimento foi consagrada nessa Constituição como vetor do sistema 
de seguridade social, ou seja, adotou-se uma técnica moderna de proteção 
social, sempre visando o atendimento e o respeito ao ser humano.

Após esse período, veio a criação dos Institutos de Aposentadoria 
e Pensões, onde o principal diferencial era a atividade profissional dos 
segurados. Estava instituída a chamada contribuição tripartite, ou seja, 
ela vinha de três fontes: Estado, empregador e empregado, princípio 
esse sacramentado em norma constitucional no ano de 1934. 

Veio então a criação do primeiro Instituto de Previdência com âm-
bito nacional, em 1933, baseado nesse princípio, que foi o Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Marítimos.

Antes mesmo do nascimento da Previdência oficial em nosso país, 
foi criada em 1904 a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco 
do Brasil, que é o maior Fundo de Pensão da América Latina e 59º do 
mundo em patrimônio. A Previ é uma entidade fechada de previdência 
privada da qual podem participar tanto os funcionários do Banco do 
Brasil quanto os empregados do quadro próprio da Previ. 

Foi na administração Getúlio Dornelles Vargas que de fato ocorreu 
a implantação da Previdência Social no Brasil, com a criação dos seis 
institutos de aposentadoria: Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos; Instituto de Aposen-
tadoria e Pensões dos Marítimos; Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Comerciários; Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Emprega-
dos em Transportes e Cargas; Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Bancários; Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. 

Na Constituição de 1946, encontramos pela primeira vez a expres-
são “Previdência Social” no lugar de “Seguro Social”. Essa Constituição 
normatizou a Previdência Social no capítulo dos Direitos Sociais. Em 
1947, um projeto de lei do deputado Aluízio Alves, do Rio Grande do 
Norte, previa a proteção social para toda a população brasileira. 

Esse projeto, depois de uma longa tramitação e muitos debates 
no Congresso Nacional, desembocou na edição da Lei 3.807, de 26 
de agosto de 1960, chamada de LOPS – Lei Orgânica da Previdência 
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Tanto que os trabalhadores de empresas onde ainda não há o instituto 
do Fundo de Pensão têm reivindicado constantemente a formação do seu 
próprio Fundo, já que eles tomaram conhecimento da importância da pro-
teção previdenciária para si mesmos e para sua família como um processo, 
inclusive de construção social e do capitalismo contemporâneo. 

É necessário, pois, que essa conquista, adquirida pelos trabalhado-
res de todos os países desenvolvidos, notadamente os da Alemanha, Ja-
pão e Estados Unidos da América, e uma pequena parte dos brasileiros, 
deva se estender à grande maioria dos nossos trabalhadores, inserindo 
o Brasil no cenário das nações socialmente responsáveis. 

Essas raízes da Previdência Privada em nosso país nasceram nas 
décadas de 1910 e 1920, quando foi instituída uma indenização obri-
gatória para o trabalhador aposentado em serviço, criadas as Caixas de 
Aposentadorias e Pensões dos funcionários da Casa da Moeda e das 
Ferrovias, estas últimas através da chamada Lei Eloy Chaves, em 1923.

Uma das principais características dessas organizações é a de atuar 
como agentes de proteção social, em função de sua efetiva colaboração 
na programação do bem-estar da coletividade. 

Elas também auxiliam o governo federal na suplementação de be-
nefícios previdenciários, garantindo aos trabalhadores uma renda pró-
xima da que faziam jus ao final de seu período laborativo.

A Previdência Complementar no Brasil nasceu em função do Siste-
ma de Previdência Oficial do nosso país não ter sido capaz de garantir, 
ao longo do tempo, aos trabalhadores em geral, uma aposentadoria com 
a qualidade de vida e segurança que eles tinham quando estavam em 
sua plena capacidade laborativa. 

Mas só mesmo em julho de 1977 é que a Lei nº 6.435 veio regula-
mentar as atividades das Entidades Fechadas de Previdência Privada 
– EFPP’s, mais conhecidas como Fundos de Pensão .

Então, a Lei Complementar nº 109, de maio de 2001, alterou o ar-
cabouço legal do Sistema de Previdência Complementar. Participam as 
entidades fechadas – empregados de determinada empresa ou grupo de 
empresas – e as entidades abertas, que estão acessíveis a qualquer traba-
lhador, desde que este subscreva e custeie o seu plano de benefícios. 

Os Fundos de Pensão, ou entidades fechadas, têm um regime dife-
renciado do das entidades abertas. Eles não promovem a distribuição 
de lucros e há a contribuição tanto do trabalhador participante como 
de sua empresa empregadora. Portanto, os Fundos de Pensão, além da 
sua atividade principal, que é principalmente de cunho social, também 
têm a função econômica de investidores, pois todo o sistema é baseado 
na acumulação de poupança. Hoje, no Brasil, constata-se que essas 
entidades de caráter fechado atuam com muita vitalidade nos merca-
dos de renda fixa, de ações e imobiliário, além de outros segmentos de 
importância para a economia do país. 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
Fundos de Pensão

“Hoje, no Brasil, 

constata-se que essas 

entidades de caráter 

fechado atuam com 

muita vitalidade nos 

mercados de ações e 

imobiliário, além de 

outros segmentos de 

importância para a 

economia do país”.
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vencida pela Itália que se tornou tri-campeão mundial, igualando-se 
ao Brasil, foi o brasileiro Arnaldo Cezar Coelho. 

1982 também foi o ano da criação do Programa de Ações Integradas 
de Saúde, do Ministério da Saúde; da confirmação dos primeiros casos de 
AIDS, em São Paulo; e em que a Fundação Oswaldo Cruz apresentou as 
primeiras vacinas contra o sarampo inteiramente fabricadas no Brasil. 

Mas, nesse ano nós também perdemos o cantor, compositor, ator 
e humorista Adoniran Barbosa, nome artístico de João Rubinato, que 
teve como grande intérprete de suas composições o conjunto musical 
“Demônios da Garoa”, em sucessos como Jaçanã (Trem das Onze) e Brás 
(Samba do Arnesto), além de Iracema e Tiro ao Álvaro. 

Reunião de adesão ao ARSAPREV no Aeroporto de Jacarepaguá. Atrás da mesa,  
da esquerda para a direita: Vitor V. B. Pitanga Santos; Carlos Duarte da Silva Fortes; 
Nicola Pomo e Paracy Cruz de Mesquita Filho

Passado algum tempo das primeiras discussões sobre a fundação do 
ARSAPREV, o assunto ficou em suspenso por algum tempo e só voltou 
à baila, à nova discussão, em 1980, já quando a ARSA era subsidiária 
da INFRAERO – Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. 
Foi nesse mesmo ano que o coronel Guilherme Rebello Silva nomeou 
uma comissão composta por José Daumas, Luiz Gonzaga Cabral Neves, 
Paracy Cruz de Mesquita Filho, Maria Regina Oliveira de Queiroz e 
Roberto Damião Ferreira de Carvalho para tratar do assunto junto à 
INFRAERO, já que o Sistema de Seguridade Supletiva deveria abrigar 
os colaboradores das duas empresas. Depois de muitas reuniões, mar-
chas e contra-marchas, finalmente é fundado o Instituto de Seguridade 
Social da ARSA, o ARSAPREV, através da portaria nº 3.030, de 29 de 
junho de 1982, assinada pelo então Ministro da Previdência e Assis-
tência Social, Hélio Beltrão. 

Nesse mesmo ano, o Brasil perdia a Copa do Mundo nos gramados 
da Espanha, quando foi derrotado pela seleção italiana. Bastava um em-
pate à “Seleção Canarinho”; mas foi derrotada pela “Azzura” por 3 a 2, 
em uma brilhante atuação do atacante Paolo Rossi, que marcou os três 
gols italianos. No dia seguinte à derrota brasileira, um jornal espanhol 
publicou a seguinte manchete: “El mejor se quedó en Sarriá”. Sarriá era 
o nome do estádio de triste memória para nós, brasileiros. O árbitro da 
final dessa Copa do Mundo, entre Itália e Alemanha Ocidental, partida 

NASCE O ARSAPREV
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O INSTITUTO ARSA DE SEGURIDADE SOCIAL – ARSAPREV 
– foi criado efetivamente através da portaria nº 3.030, de 29 de junho de 
1982. Mas, muito antes dessa portaria do então Ministério da Previdência 
e Assistência Social autorizar o funcionamento do Instituto, existe uma 
longa história de batalhas, trabalhos, esforços, dedicação, abnegação de um 
grupo de homens, funcionários da ARSA – Aeroportos do Rio de Janeiro 
S/A –, lá nos idos de 1975/1976, como conta Paracy Cruz de Mesquita 
Filho, um desses sonhadores, desses idealizadores com visão de futuro. 

Ele lembra que, àquela época, apesar de serem ainda jovens, tanto 
os ex-oficiais da Aeronáutica como os oriundos da sociedade civil que 
ocupavam cargos de chefia na instituição, já se preocupavam com o 
tema. Estavam conscientes das limitações, que perduram até os dias de 
hoje, da previdência oficial. A preocupação era não só com a aposen-
tadoria; mas também ter uma garantia de vida futura e deixar a família 
amparada. Então, revela, esse grupo – que ele denominou de “a primei-
ra leva da ARSA” – formado por ele, José Daumas, Roberto Damião 
e Maria Regina Oliveira de Queiroz, iniciou os estudos no sentido da 
criação do INSTITUTO ARSA DE SEGURIDADE SOCIAL. 

Ressalta a importância fundamental, para que tudo isso desse certo, 
da presença e influência do então Diretor Administrativo do órgão, o 
coronel Cássio Romualdo Reis Carneiro que, aliás, dá nome à galeria 
dos ex-superintendentes do INFRAPREV, localizada no auditório da 
atual sede do Instituto, no Centro do Rio de Janeiro.

DO ARSAPREV AO INFRAPREV 
25 anos de conquistas

Outra personagem que nos deixou em 1982 foi a Princesa de Môna-
co, Grace Kelly; juntamente com um dos maiores pilotos da história da 
Fórmula Um, o canadense Gilles Villeneuve; com o Presidente da União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS – Leonid Ílitch Brejnev; e 
um dos mais importantes historiadores brasileiros, o escritor, jornalista 
e crítico literário, Sérgio Buarque de Holanda. 

Eduardo Nadruz, ou simplesmente Edu da Gaita, músico, compo-
sitor e gaitista, também nos abandonou neste ano de 82, juntamente 
com uma das maiores cantoras da música popular brasileira, a gaúcha 
Elis Regina Carvalho Costa, que teve os seus anos de glória nas déca-
das de 70 e 80. Elis Regina morreu aos 36 anos de idade, vítima de um 
overdose de drogas, tranqüilizantes e bebida alcoólica.

Leonel Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro. Nessa elei-
ção foi constatada uma fraude eleitoral, o famoso Caso Proconsult, 
para levá-lo à derrota. 

Nasceram neste ano os jogadores de futebol Adriano Leite Ribei-
ro, o Adriano, que iniciou sua carreira nas divisões de base do Clube 
de Regatas Flamengo, tendo sido promovido ao time profissional em 
2000 e hoje joga no Internazionale, de Milão, e Ricardo Izecson dos 
Santos Leite, o Kaká, que jogou pelo São Paulo e atualmente também 
está atuando na Itália, no Milan. 

De triste memória neste ano de 82 foi a Guerra das Malvinas, tam-
bém conhecida como Guerra do Atlântico Sul ou Guerra das Falklands.  
Este conflito entre a Argentina e a Grã-Bretanha envolveu a questão da 
soberania sobre as Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Sandwich, e du-
rou de 2 de abril a 14 de julho. Ao final, a posse das Ilhas ficou com o 
Reino Unido e a derrota provocou a queda da Junta Militar Argentina, 
levando o país a restaurar a democracia no ano seguinte.
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Na cabeceira da mesa, à direita, em sentido 
anti-horário: José Daumas; João Roberto 
Lang; Onildo Mário de Jesus; Paulo Alves 
Salgado; Hiroito de Faria Martins; Paracy 
Cruz de Mesquita Filho; Vitor V. B. Pitanga 
Santos; Luiz Gonzaga Cabral; Maria Regina 
Oliveira de Queiroz; Carlos Duarte da Silva 
Fortes; Edgard Pinto Ferreira e Nicola Pomo

O coronel Cássio, que antes de ir para a ARSA estava no DAC 
– Departamento de Aviação Civil – confirma o seu empenho mas faz 
questão de ressaltar que o trabalho foi realmente de um grupo de abne-
gados sonhadores. Ele lembra, dentro do mesmo princípio de Paracy, 
que havia chegado à conclusão de que mais cedo ou mais tarde ia ter 
problemas com a aposentadoria oficial, a do INSS, e que as próprias 
companhias aéreas já tinham o seu Fundo de Pensão, o Aerus. 

Foram tempos difíceis, segundo o coronel, já que os idealizadores 
do ARSAPREV tiveram que lutar “contra tudo , principalmente, contra 
o tempo”, mas, até por uma questão de justiça, ressalta Cássio Carneiro, 
sem o apoio do coronel Guilherme Rebello Silva, Presidente da ARSA, e 
do então Ministro da Aeronáutica, Délio Jardim de Mattos, seria prati-
camente impossível a fundação do Instituto, já que havia àquela época 
uma proibição do governo federal para a criação de novos Fundos de 
Pensão, até porque o surgimento de diversas fundações estava repre-
sentando um ônus muito grande para as empresas estatais. É a velha 
máxima do “mais vale um amigo na praça do que dinheiro no bolso”. 
Ele lembra, também, a participação do ex-Presidente do Banerj, Nicola 
Pomo, que cuidou de indicar um atuário (especialista em cálculos atu-
ariais), Rio Nogueira, que além dos cálculos de viabilidade da criação 
ou não do ARSAPREV, fez também o Plano de Benefícios. 

O professor Rio Nogueira, doutor em matemática, ciências con-
tábeis, atuariais e econômicas, além de engenheiro civil, ao longo de 
toda a sua vida atuou de maneira significativa no desenvolvimento e 
aperfeiçoamento do sistema de previdência em nosso país. Para se ter 
uma idéia de sua brilhante atuação, já em 1964 ele iniciava os estudos 
de racionalização da previdência complementar brasileira, com o ob-
jetivo de fixar as bases doutrinárias de um sistema de suplementação 
de seguridade social, que fosse capaz de suprir as deficiências da 
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Criado oficialmente o ARSAPREV, era preciso nomear o primei-
ro Diretor-Superintendente do Instituto e um dado curioso é que o 
primeiro Diretor-Superintendente nomeado não chegou nem a tomar 
posse. É que logo no primeiro momento houve um desentendimento 
com o Presidente da ARSA e ele pediu ao coronel Cássio Romualdo Reis 
Carneiro que indicasse um segundo nome. E foi assim que foi indicado 
Paracy Cruz de Mesquita Filho como primeiro Diretor-Superintendente 
do ARSAPREV; juntamente com o Diretor de Administração, Pau-
lo Alves Salgado; a Diretora de Seguridade, Maria Regina Oliveira de 
Queiroz e o Diretor Financeiro, Victor Villas Boas 
Pitanga Santos. Paracy tomou posse em 1982, com 
a recomendação da direção da ARSA de que teria 
que administrar e tocar o Instituto de Seguridade 
Social com os recursos disponíveis para a entida-
de e não com recursos da ARSA. Ele lembra que, 
se não fosse a dedicação de alguns funcionários 
da ARSA, o processo seria muito mais penoso. E 
foi essa Diretoria que deu o ponta-pé inicial do 
ARSAPREV. De 1982 a 1988 o Instituto cresceu, 
desenvolveu-se, tomou forma e passou a assistir 
com dedicação a seus participantes.

Segundo ele, não havia nem mesmo uma má-
quina de datilografia e, para que fossem efetuados 

A MELHOR OPÇÃO 
A segunda escolha

seguridade básica. Seus conhecimentos foram projetados de forma que 
fossem utilizados em prol de atividades de cunho social. 

O modelo assistencial criado e desenvolvido pelo professor Rio 
Nogueira deu a possibilidade, na década de 1970, para que empresas e 
entidades de classe pudessem implantar a previdência e a seguridade 
social entre seus funcionários e associados.

A primeira entidade previdenciária formada segundo os preceitos 
do professor Rio Nogueira foi a Petros, da Petrobras. Depois veio a 
Fapes, do Banco Central; e a Sistel, da Telebrás.

Foi exatamente nesse modelo de assistência que se inspirou a Lei 
6.435, de 1977, que veio regulamentar a atividade previdenciária privada 
no Brasil até a reforma no ano de 2001. Nessa época, foram promulgadas 
as Leis Complementares 108 e 109. Foi também a base do modelo atuarial  
parametrizado, denominado de Programa Maior (PM). Quando esse mo-
delo foi submetido à Secretaria de Previdência Complementar e à Secreta-
ria de Atuária e Estatística do Ministério da Previdência, veio a ser regis-
trado como patente cultural nacional e prova de capacitação técnica.

De posse então do que denominou de “um parecer técnico altamen-
te qualificado”, afirmando que o Fundo era perfeitamente viável, o coro-
nel Cássio conseguiu convencer o brigadeiro Délio e o coronel Rebello 
da legitimidade da sua criação. Para Cássio Romualdo Reis Carneiro, 
um negócio bem administrado e bem fiscalizado vai para frente, sempre 
dá certo, o que, segundo ele, era o caso do ARSAPREV. 

E faz um apelo aos atuais dirigentes e colaboradores do Instituto 
para que “mantenham a posição inicial, continuando como uma enti-
dade fechada de previdência complementar, buscando sempre posições 
seguras, usando a experiência do passado, preservando e respeitando 
as regras, no sentido de garantir os direitos dos participantes”.

“Mantenham-se fiéis aos 

princípios que norteiam 

a criação do Instituto, 

buscando sempre adotar 

posições seguras, 

usando a experiência do 

passado, preservando 

e respeitando as 

regras,no sentido de 

garantir os direitos dos 

participantes”.
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O interessante é que um tempo depois, quando ele já estava aposen-
tado com a suplementação do ARSAPREV, me ligava todos os meses 
para agradecer por minha insistência, já que se não houvesse se inscrito 
no Instituto estaria amargamente arrependido, pois a outra aposenta-
doria não daria para sobreviver condignamente.

Nessa época de primeiras inscrições no Instituto, a grande vantagem 
era a de ser um dos fundadores, já que o fundador além de ser dispen-
sado do pagamento da jóia fazia jus à suplementação da aposentadoria 
por tempo de serviço, idade e especial, com redução do tempo de vin-
culação ao ARSAPREV. Era só preencher três condições básicas: ter 10 
anos como empregado da ARSA; 35 anos de contribuição ao INSS para 
os homens e 30 anos para as mulheres; e ter até 58 anos de idade.

Trabalhar em Fundo de Pensão, para José Jorge Magalhães Eusébio, 
é como uma história de amor. Você se identifica com isso, tem a opor-
tunidade de ajudar as pessoas, porque não se trata apenas da pessoa 
que programou sua aposentadoria; mas também das que ficaram em 
casa, doentes, e até algumas que vieram a falecer, mas deixaram um 
benefício para seus familiares. 

É uma responsabilidade muito grande, mas também é muito re-
compensador. Aos novos funcionários do Instituto, que têm todo um 
trabalho a fazer, Eusébio deixa uma mensagem de fé: “para que eles 
olhem para tudo o que já foi realizado, tentem cada vez mais ajudar e 
ser ajudados nesse progresso que é a nossa vida”.

Outro dedicado colaborador, que ingressou na mesma época, é 
Maurício Roberto Gonçalves de Mello; aliás, Eusébio e Maurício são 
os únicos ainda em atividade que têm quase 25 anos de casa. Ele veio 
da ARSA, onde ingressou em 1979 e hoje é Gerente de Empréstimos. 
Na ARSA trabalhava no Departamento de Pessoal. Em 1982 estava na 
área de Treinamento e engajado no grupo de trabalho de divulgação do 
ARSAPREV, quando foi convidado pelo chefe de Divisão, Carlos Maia, 

“Trabalhar em Fundo  

de Pensão é como  

uma história de amor”.

os depósitos bancários no Banco Real, era preciso que um funcionário 
da instituição bancária do posto do Aeroporto do Galeão se deslocasse 
até a sede do ARSAPREV e fizesse todo o trabalho de preenchimento das 
guias de depósitos, bem como outros serviços burocráticos. Essa foi a 
época do “por favor”, mas, evidentemente, tudo melhorou, tomou corpo, 
cresceu e hoje é um dos maiores Fundos de Pensão do nosso país. 

Um desses dedicados colaboradores, à época da criação do  
ARSAPREV, é José Jorge Magalhães Eusébio, até hoje na instituição, ocu-
pando no momento o cargo de Gerente de Benefícios. Eusébio ingressou 
no ARSAPREV exatamente no ano de 1982. Oriundo da INFRAERO, 
ele veio de Minas Gerais para o Rio de Janeiro trabalhar na empresa na 
área de pessoal, hoje Recursos Humanos, mas logo depois foi designado 
para colaborar na organização do Instituto. Era exatamente a fase inicial 
de tudo, a fase das adesões, das inscrições dos colaboradores da ARSA. 

Eusébio lembra que, de acordo com o estatuto, era necessário um 
percentual mínimo de adesões, algo em torno de 93%, para que o  
ARSAPREV pudesse vir a funcionar. Esse foi o maior trabalho, de di-
vulgação, de persuasão, de convencimento das vantagens de se aderir 
a um Fundo de Pensão, visando o seu bem-estar e o bem-estar de sua 
família no futuro, com a suplementação da minguada aposentadoria 
do INSS. Foi uma época de grandes dificuldades. 

Um caso interessante, conta, foi quando ele teve que convencer o 
coronel Miranda, que ocupava cargo de chefia na ARSA. 

Eusébio se dirigiu à sala do coronel para falar das vantagens de en-
trar para o Instituto de Seguridade Social e recebeu a seguinte resposta: 
“Rapaz, faz o seguinte, quando você atingir o nº 1.000 de participantes, 
você vem aqui novamente na minha sala que eu faço a adesão”. 

—E aí – diz Eusébio – quando nós chegamos ao número de inscrição 999 
eu voltei lá levando a inscrição nº 1.000 para ele. O coronel nem pestanejou, 
fez a inscrição na hora. Se ele queria ser o nº 1.000, atingiu seu objetivo. 

“Rapaz, faz o seguinte, 

quando você atingir  

o nº 1.000 de 

participantes, você  

vem aqui novamente  

na minha sala que  

eu faço a adesão”.

José Jorge Magalhães Eusébio  
e Maurício Roberto Gonçalves  
de Mello
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Segundo Maurício, ainda havia uma certa resistência porque nin-
guém sabia o que era Fundo de Pensão; mas a diretoria da ARSA tinha 
uma visão muito boa de Recursos Humanos e apostou na idéia que 
hoje é plenamente vitoriosa.

Durante esse período, muita coisa aconteceu em nosso país. 
No ano de 1983, um jornalista e empresário ucraniano naturalizado 

brasileiro, Adolpho Bloch, fundava a Rede Manchete de Televisão. 
Neste mesmo ano, o Brasil perdia Alceu Amoroso Lima, crítico 

literário, pensador, professor, escritor e líder católico que adotou o 
pseudônimo de Tristão de Athayde. Outra grande perda, em 1983, foi a 
da escritora e autora de folhetins para rádio e televisão, Janete Clair. 

Mas a morte mais sentida pelo povo brasileiro, nos idos de 1983, foi 
a de Manuel dos Santos, o Mané Garrincha, considerado por comenta-
ristas de todo o mundo como um dos maiores jogadores da história do 
futebol em todos os tempos. Foi um dos principais responsáveis pela 
conquista das Copas do Mundo de 1958 e 1962 pela Seleção Brasileira 
de Futebol. Mané Garrincha, inclusive, foi imortalizado nos versos do 
grande poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade:

“Se há um Deus que regula o futebol, esse Deus é sobretudo 
irônico e farsante, e Garrincha foi um de seus delegados 
incumbidos de zombar de tudo e de todos, nos estádios”.

Mas, o ano de 1983 também nos trouxe alegrias. Nelson Piquet con-
seguiu seu segundo título mundial na Fórmula Um e o Grêmio de Porto 
Alegre venceu a Taça Libertadores da América e o campeonato Mundial 
Interclubes ao derrotar o Hamburgo da Alemanha, em Tóquio, no Japão. 

Em 1984, a diretoria do ARSAPREV continuava no árduo trabalho 
de consolidação do Instituto. Nessa época, o Brasil ainda estava sob 
o regime instalado em 1964 pelos militares, denominado por grande 
parte da população de “ditadura militar”. 

para fazer parte do quadro de empregados do ARSAPREV, que ainda 
era um grupo muito pequeno. Para ele, o convite foi uma surpresa.

Maurício recorda que trabalhar na campanha de adesão não foi nada 
fácil. Foram realizadas várias reuniões no auditório Shibuya, no prédio 
do Galeão, para explicar bem aos empregados que ainda não tinham 
aderido ao plano. A ARSA estava entregando um comunicado da impor-
tância da adesão ao Fundo Pensão junto com o contracheque, para que 
eles pudessem tomar conhecimento e assim decidir o seu futuro.

No último dia da adesão, 31 de outubro de 1982, houve um plantão 
na sala do chefe do Departamento de Pessoal, até 17 horas, para rece-
ber as últimas adesões. Às 17 horas chegou uma colega que trabalhava 
na recepção do aeroporto. Ela foi a última inscrita, quando então foi 
lavrado o encerramento da inscrição para os fundadores.

Entrega da placa de homenagem ao brigadeiro Délio Jardim de Matos 
por sua ajuda na criação do ARSAPREV
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às pressas no Hospital de Base de Brasília, depois foi transferido para o 
Hospital das Clínicas, em São Paulo, mas não resistiu e veio a falecer no 
dia 21 de abril, na mesma data de morte do mártir da Independência, o 
Tiradentes. Houve uma grande comoção nacional, principalmente porque 
Tancredo Neves seria o primeiro presidente civil após o golpe de 1964. 

Apesar da crise, José Sarney assumiu o cargo de Presidente da Re-
pública. Seu mandato se caracterizou pela consolidação da democracia; 
mas também por uma grande crise econômica, com a maior inflação 
da história brasileira e uma moratória. Em 1985, realizaram-se eleições 
diretas para prefeito das capitais, as primeiras em 20 anos.

Nesse mesmo ano de 85, além de Tancredo, o Brasil perdeu Vitor 
Mateus Teixeira, o Teixeirinha, cantor e compositor gaúcho, cujo maior 
sucesso foi a música “Coração de Luto”, autobiográfica, já que versava 
sobre a morte do pai, quando ele tinha seis anos de idade, e da mãe, aos 
nove anos. Teixeirinha também era conhecido como o “Rei do Disco”, 
devido aos recordes de venda de seus LPs. 

O ano de 85 ainda nos trouxe o “Live Aid”, um concerto de rock, 
organizado por Bob Geldof e Midge Ure, com o objetivo de arrecadar 
fundos em prol da população faminta da Etiópia. Os shows foram reali-
zados nos estádios de Wembley, em Londres, e no JFK, na Filadélfia. 

Em 1986, não resistindo à grave crise econômica, o presidente 
José Sarney adotou o chamado “Plano Cruzado”, que mudou a moeda 
brasileira de Cruzeiro para Cruzado e depois para “Cruzado Novo”. 
Também congelou salários e preços e criou o “gatilho salarial”: um 
reajuste automático de salários sempre que a inflação atingia ou ul-
trapassava 20%. E o seguro-desemprego. 

De triste memória, o Plano Cruzado incentivou os consumidores a 
fiscalizar os preços no comércio e a denunciar remarcações de preços. 
Ficaram conhecidos como os “fiscais do Sarney”. 

Nesse mesmo ano, iniciava-se o Movimento pelas “Diretas Já”, uma 
manifestação civil reivindicando eleições diretas em nosso país. Este 
movimento agregou vários setores da sociedade brasileira, contando 
com a participação dos partidos políticos de oposição ao regime vigente, 
bem como de lideranças estudantis, sindicais, civis e jornalísticas. Entre 
outros, destacaram-se no movimento políticos como: Ulysses Guima-
rães, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Tancredo Neves, José 
Serra, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Eduardo Suplicy, Teotônio Vilela 
e Luís Inácio Lula da Silva, hoje Presidente da República. 

Os grandes momentos deste movimento cívico foram registrados 
em três grandes comícios: um na Praça da Sé, no dia do aniversá-
rio da cidade de São Paulo, 25 de janeiro; outro na Candelária, no 
Rio de Janeiro; e o último no Vale do Anhangabaú, também em São 
Paulo, considerada a maior manifestação de rua realizada em todo 
o país, reunindo cerca de 1,5 milhão de pessoas. Este último comí-
cio realizou-se pouco antes da votação da Emenda Constitucional 
Dante de Oliveira, denominada de “Emenda das Diretas”, aprovada 
pelo Congresso Nacional. Como conseqüência, esta manifestação ci-
vil pela volta das liberdades democráticas no país trouxe o chamado  
“Pacote de Abril”, que aumentou a censura à imprensa, promoveu pri-
sões e violência policial. O processo de redemocratização do país tem 
seu desfecho em 1985, com a volta do poder civil, apesar da eleição 
indireta de Tancredo Neves para a Presidência da República. Eleito 
por um colégio eleitoral, Tancredo não chegou a assumir o cargo. Dias 
antes da posse, ele começou a sentir fortes dores abdominais. Acon-
selhado por médicos a procurar tratamento, teria cunhado a seguinte 
frase: “Façam de mim o que quiserem, depois da posse”. 

O grande temor de Tancredo Neves era o de que militares reacioná-
rios não concordassem em dar posse ao vice eleito com ele, o senador 
José Sarney. Porém, na véspera da posse, Tancredo teve que ser operado 
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Fluminense, Tenório Cavalcanti, um dos políticos mais influentes da Baixa-
da nos anos 50 e 60. Notabilizou-se por portar sempre uma metralhadora, 
apelidada de “Lurdinha”, que levava embaixo de uma capa preta.

Foi um ano de triste memória para a economia brasileira, pois o go-
verno Sarney declarou moratória unilateral da nossa dívida externa. Para 
o ex-ministro Mário Henrique Simonsen, “o Brasil nada conseguiu com 
a moratória de fevereiro de 1987, salvo lamentável perda de reputação, 
responsável por menos investimentos externos, mais remessas de lucros e, 
talvez pior de tudo, acentuada fuga de capitais brasileiros para o exterior”.

Em julho de 1987, logo depois da incorporação da ARSA pela 
INFRAERO, aconteceu a assinatura do contrato entre ARSAPREV e o 
Fundo de Pensão Aerus. Então, os funcionários da INFRAERO que 
estavam associados ao Aerus passaram a participar do ARSAPREV. 
O ano de 1988 marca a 
mudança da sede do ARSA-
PREV, que desde a sua fun-
dação estava instalado no 
Aeroporto Internacional do 
Rio de Janeiro, para o cen-
tro do Rio. Mas, mesmo 
assim, manteve um escri-
tório no AIRJ para atendi-
mento e apoio ao pessoal 
da INFRAERO que lá tra-
balhava e também para um 
contato com o Centro de 
Processamento de Dados 
da Patrocinadora, que ain-
da atendia às necessidades 
do Instituto. 

Paracy Mesquita recebe do brigadeiro Lauro Ney Menezes 
o cheque que representava os fundos garantidores dos 
participantes da INFRAERO, transferidos do Aerus para 
o ARSAPREV.

O congelamento de preços levou o PMDB, partido do governo, 
a eleger governadores em 22 dos 23 estados brasileiros. Foi daí que a 
oposição cunhou a expressão “estelionato eleitoral”.

Este ano também foi marcado pelo acidente nuclear de Chernobil, 
na Ucrânia, quando um dos reatores da Usina explodiu e uma nuvem 
radioativa cobriu todo o centro-sul da Europa.

Em 1986 nós perdemos o folclorista, escritor, advogado, antropó-
logo e jornalista Luís da Câmara Cascudo. Câmara Cascudo passou 
toda a sua vida em Natal, no Rio Grande do Norte, dedicando-se prin-
cipalmente ao estudo da cultura brasileira. 

Quem também nos deixou em 86 foi Simone de Beauvoir, filósofa 
existencialista, feminista, francesa e escritora, que passou grande parte 
de sua existência ao lado de outro filósofo famoso, Jean-Paul Sartre; 
e o apresentador de televisão e jornalista Flávio Antônio Nogueira 
Cavalcanti, ou, como era mais conhecido pelo grande público, Flávio 
Cavalcanti, que por muitos anos comandou na Rede Tupi, na Rede 
Bandeirantes e no SBT o Programa Flávio Cavalcanti. 

Entre os fatos históricos que marcaram estes quase sete anos de 
administração de Paracy Mesquita à frente do ARSAPREV, destacam-
se, em 1987, a vitória do basquete masculino brasileiro sobre a seleção 
norte-americana nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis e a con-
quista do tri-campeonato de Fórmula Um por Nelson Piquet. 

No dia 23 de agosto, a seleção comandada por Oscar Schmidt e Marcel 
Souza conseguiu o que, para a grande maioria, era o impossível: vencer a 
poderosa equipe norte-americana e ficar com a medalha de ouro dos jogos; 
depois de estar perdendo por uma diferença de 20 pontos, chegou ao placar 
final de 120 a 115. Esta emocionante partida marcou a primeira derrota de 
uma equipe norte-americana dentro dos Estados Unidos. 

A nota triste deste ano de 1987 foi a morte de Natalício Tenório Caval-
canti de Albuquerque ou, como era mais conhecido pelo povão da Baixada 
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Seu assassinato despertou a atenção internacional para os problemas 
dos seringueiros brasileiros. 

Quem também nos deixou em 1988 foi o cartunista, escritor e jor-
nalista Henrique de Souza Filho, o Henfil, irmão do sociólogo Betinho 
de Souza e do músico Chico Mário. Os três eram hemofílicos e se infec-
taram na fase inicial da AIDS no Brasil, por transfusões de sangue. 

Outros dois personagens importantes no cenário brasileiro a nos deixar 
em 1988 foram o cantor Nelson Gonçalves e o psicanalista Hélio Pellegrino. 
Nelson, cujo nome de batismo era Antônio, foi um dos maiores cantores 
da música popular brasileira e deixou uma frase que nos faz pensar: 

“Este país não tem memória. Alguém sabe quando mor-
reu Chico Alves? É por isso que quero ser cremado, pra 
ninguém fazer xixi na minha campa”.

Já Hélio Pellegrino, mineiro de Belo Horizonte radicado no Rio de Ja-
neiro, foi um polêmico psiquiatra, psicanalista, escritor e político. Fundou 
a Esquerda Democrática, em 1946, ligada ao PC, o Partido Comunista.

Outro caso memorável aconteceu no réveillon de 1988/1989, quando 
o “Bateau Mouche” afundou após contornar o Pão de Açúcar em direção 
a Copacabana, matando 55 pessoas entre as 142 que estavam a bordo. Foi, 
com certeza, a passagem de ano mais triste da Cidade do Rio de Janeiro.

No dia 1º de junho de 1988, Paracy Cruz de Mesquita Filho deixou 
de ser Diretor-Superintendente do ARSAPREV e assumiu em seu lugar 
o coronel Aluysio Leite Cesarino que, a partir daquela data, acumularia 
essa posição com o cargo interino de Diretor Administrativo do Insti-
tuto, por ato administrativo assinado pelo presidente da INFRAERO, 
Lauro Ney Menezes. 

Meses depois assumiria o Diretor Administrativo, Luiz Edmundo Ger-
mano de Alvarenga. Os outros diretores eram: Arthur Camarinha, Diretor 
de Seguridade; e Alfredo Moutinho dos Reis, Diretor Financeiro.

Foi também neste ano que aconteceu o II Encontro Nacional de 
Representantes ARSAPREV, que contou com a participação de 71 re-
presentantes de todo o Brasil. O principal objetivo era treinar e reciclar 
o pessoal para que pudesse repassar aos participantes as informações 
a respeito do Instituto.

Em 1988, com o ARSAPREV em franca expansão, o brasileiro  
Ayrton Senna da Silva tornou-se campeão mundial de Fórmula Um. 
Com a ida para a McLaren, Senna, um dos maiores nomes do esporte 
brasileiro e um dos mais importantes pilotos de automobilismo de to-
dos os tempos, iniciou sua carreira de glória e de títulos. 

Infelizmente, neste ano, o mundo inteiro tomou conhecimento do 
assassinato do seringueiro, sindicalista e ativista ambiental Francisco 
Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, que teve um papel importante 
na criação do Conselho Nacional dos Seringueiros e na formulação da 
proposta das reservas extrativistas para aquela classe de trabalhadores. 

Participantes do II Encontro Nacional de Representantes ARSAPREV

Aluysio Leite Cesarino
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ESCOLHA UM NOME  
E GANHE UM PRÊMIO

Em maio de 1989, foi realizado um concurso in-
terno entre os colaboradores para a escolha do nome 
do boletim, com o seguinte slogan: “Escolha um nome 
para o seu jornal”. Todos, menos os diretores, pode-
riam participar do concurso, que tinha como primeiro 
prêmio um televisor colorido de 20 polegadas. No caso 
de mais de um ganhador, seriam atribuídos mais dois 
prêmios: um gravador micro system portátil e um rá-
dio-relógio digital AM/FM. Quem levou o 1º prêmio, o 
televisor, foi o participante Carlos Cupertino da Silva. 
O 2º prêmio ficou com Pedro Aurélio de Souza Júnior, 
que optou, no entanto, por receber um cheque no va-
lor de NCz$ 370,00 que equivalia ao preço, no merca-
do do Rio de Janeiro, do micro system portátil a que 
fez jus. Segundo o regulamento do concurso, haveria 
ainda um 3º prêmio, o rádio-relógio. Como só dois 
participantes ganharam, a Diretoria do ARSAPREV 
decidiu que seria mais justo que esse 3º prêmio fosse 
sorteado entre todos os participantes do Instituto. O 
contemplado foi Ferdinando Fernandes Gurgel, que 

Àquela época, o coronel Aluysio era Presidente do Conselho de 
Curadores do ARSAPREV. Durante a sua gestão foram criadas as as-
sessorias Jurídica e de Informática. Foi nessa ocasião também que foi 
criado o informativo da ARSAPREV, uma publicação bimestral, cujo 
primeiro exemplar foi lançado em março de 1989. 

O coronel Aluysio conta que ao assumir a direção do Instituto ve-
rificou a inexistência dos serviços 
de Informática. O apoio nessa área 
ainda era prestado pelo pessoal da 
ARSA mas a prioridade no atendi-
mento era, como não podia deixar de 
ser, para os serviços da INFRAERO.  
Ele então decidiu criar a assessoria 
de Informática e adquirir os compu-
tadores necessários. Foi contratado 
para dirigir a assessoria o engenhei-
ro com curso superior em Informá-
tica, Romell Cysne, juntamente com 
uma empresa especializada no ramo, 
a L.Z. Consultoria de Sistemas, para 
elaborar um Plano Diretor de In-
formática. E realizou-se a primeira 
compra de um computador para o 
ARSAPREV, um super-micro SID. 
O primeiro setor a ser informatiza-
do foi a contabilidade. Em seguida 
veio a folha de pagamento. 
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A Gurgel estava oferecendo essa promoção aos compradores de cada  
lote de 750 ações, de um total de 10.000 lotes que haviam sido lançados no  
mercado, adotando o sistema de sorteio para a venda dos carros. O  
ARSAPREV, como um dos compradores desses lotes de ações, foi sorteado. 
A diretoria, então, decidiu comprar o GURGEL BR-800 e repassar esta 
oportunidade a um dos participantes do Instituto que tivesse seu número 
de inscrição – excluído o dígito final – sorteado pela Loteria Federal. 

Após vários sorteios, o carro saiu para o nº 00620, referente ao 
participante Luiz Carlos Fernandes, que trabalhava no Aeroporto Inter-
nacional do Rio de Janeiro. Ele recebeu as chaves do automóvel no dia 
13 de outubro de 1989, das mãos do Diretor-Superintendente Aluysio 
Leite Cesarino. Foi dia de festa!

Nessa gestão foi elaborado e aprovado o Plano de Cargos e Salários 
do ARSAPREV; houve a proposta de um novo Estatuto para o Instituto, 
em substituição ao aprovado pelo Ministério da Previdência e Assistên-
cia Social, Portaria nº 3.030, de 29 de junho de 1982; também foi feita 
a proposta de um Regulamento Básico, documento que foi aprovado à 
época pelo presidente do INFRAERO. 

Em abril de 1990, o coronel Aluysio Leite Cesarino foi convidado 
pelo Ministro da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Sócrates da Costa 
Monteiro, a assumir o cargo de Presidente da TASA – Telecomunica-
ções Aeronáutica S.A.

Um mês depois, no dia 24 de maio, o coronel Aluysio passou o 
cargo de Diretor-Superintendente do ARSAPREV para o brigadeiro 
Tarso Magnus da Cunha Frota que até então havia coordenado junto ao 
gabinete do Ministro da Aeronáutica, brigadeiro Sócrates, a CELMA, 
a INFRAERO, a TASA e a EMBRAER.

O brigadeiro Tarso Magnus assumiu a direção do Instituto no mesmo 
ano em que se deu a reunificação da Alemanha, que estivera dividida por 
41 anos em função da derrota do país para as forças aliadas na II Guerra 

trabalhava no Aeroporto de Marabá e que, por acaso se encontrava no 
ARSAPREV fazendo um estágio de atualização.

Em janeiro de 1989 o Ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, 
apresentou à nação brasileira mais um plano econômico desastroso, o 
chamado “Plano Verão”. Estava criado o “Cruzado Novo”, com um corte 
de três zeros e mais um congelamento de preços. Extinguiu também a 
correção monetária, propôs a privatização de algumas empresas esta-
tais, corte nos gastos públicos e exoneração dos funcionários contra-
tados nos últimos cinco anos. 

Mas os cortes não se realizaram e mais um plano econômico “mi-
lagroso” foi para o espaço. Em dezembro deste mesmo ano a inflação 
brasileira chegou à casa dos 53,55%. É bom lembrar o quanto a nossa 
economia andava mal das pernas: de fevereiro de 1989 a fevereiro de 
1990 a inflação chegou a atingir 2.751%. Nos dias de hoje, não temos 
nem idéia do que isso significa.

Também em 1989, morreu o Imperador do Japão Michinomiaya Hi-
rohito. Seu reinado, que durou de 1926 a 1989, foi o mais longo de to-
dos os imperadores japoneses. Foi nesse período que ocorreram grandes 
mudanças na sociedade japonesa. Outra perda foi a do professor, crítico 
literário, filólogo, lexicógrafo, tradutor e ensaísta Aurélio Buarque de 
Hollanda Ferreira, juntando-se ao grande dramaturgo e escritor irlandês 
Samuel Beckett, considerado o principal autor do Teatro do Absurdo. A 
obra de Beckett mais famosa no Brasil é a peça Esperando Godot. 

Em 1989 também caiu o Muro de Berlim, um acontecimento de 
suma importância não só para a Alemanha mas para o mundo inteiro. 
Um dia, portanto, que mudou o destino da Alemanha e da Europa.

Ainda na gestão do coronel Aluysio, objetivando a promoção do 
ARSAPREV junto aos funcionários da INFRAERO, a diretoria do Ins-
tituto aprovou a compra a preço de fábrica de um automóvel GURGEL 
BR-800, série de lançamento. 
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Para o brigadeiro Tarso Magnus da Cunha Frota, dirigir o ARSAPREV  
era um novo desafio em sua carreira, um outro enfoque, uma outra ma-
neira de perceber as atividades normais de um órgão daquele porte. Ele 
lembra, aliás, que recebeu um Instituto muito bem estruturado, muito 
bem montado, funcionando harmoniosamente e que seguia todas as de-
terminações da Secretaria de Previdência Complementar, cumprindo 
todas as normas atuariais do governo federal, razão pela qual, afirma, 
era um orgulho dirigir a entidade, principalmente pelo pessoal que lá 
trabalhava, no tocante à responsabilidade e à competência profissional. 

Foi na administração do brigadeiro Frota que se consolidou a im-
plantação dos serviços de Informática do Instituto. “Hoje, quando visito 
as instalações do INFRAPREV e vejo tudo informatizado, sinto uma 
imensa satisfação”, revela.

E não parou por aí. Ainda em 1990 surgiu a idéia da mudança do 
nome ARSAPREV por outro que identificasse melhor a instituição já 
que havia, à época, o objetivo de absorver os participantes das outras 
empresas vinculadas ao Ministério da Aeronáutica: TASA, CELMA e 
EMBRAER. Então a diretoria achou por bem estabelecer um concurso 
entre os associados do ARSAPREV, buscando um consenso que viesse 
a representar o Instituto, contando com a participação de todos e com 
o seguinte slogan: “O participante sugere, o Instituto escolhe e o ven-
cedor ganha um TV a cores”. 

Repetiu-se a história da Gurgel, quando o ARSAPREV foi novamente 
sorteado para a compra de um automóvel GURGEL BR-800 a preço de 
custo, já que se enquadrava dentro da promoção como um dos com-
pradores de ações daquela empresa. Como da vez anterior, o carro seria 
repassado a um participante do Instituto, ativo ou assistido, que desejasse 
comprá-lo. Só que agora seriam quatro os carros sorteados. A preço de 
custo, os automóveis foram repassados aos participantes sorteados, Paulo 
José da Silva Costa, que trabalhava no Aeroporto Santos Dummont, 

“Hoje, quando visito 

as instalações do 

INFRAPREV e vejo tudo 

informatizado, sinto 

uma imensa satisfação”.

Mundial. Assumiram junto com ele 
Antonio Francisco Ferreira Novellino, 
Diretor de Administração, Arthur Ca-
marinha, Diretor de Benefícios e Mau-
ro Lucius Loretti Motta, Diretor de Fi-
nanças. A grande importância desse 
momento é que com o fim da Repúbli-
ca Democrática Alemã, que adotava o 
regime comunista, todos os outros re-
gimes socialistas da Europa desmoro-
naram e chegou ao final o chamado 
conflito Leste-Oeste, mudando comple-
tamente o mapa político mundial.

Neste mesmo ano, realizou-se a XIV Copa do Mundo de Futebol na 
Itália e a seleção campeã foi a Alemanha Ocidental e o piloto brasileiro de 
Fórmula Um, Ayrton Senna, chegou ao seu segundo título na categoria.

Foi também em 1990 que Fernando Collor de Mello, hoje Senador, 
assumiu a Presidência da República. 

No mesmo dia da posse, 15 de março, sua equipe econômica anun-
ciou o “Plano Collor”, que, dentre outras medidas, determinava o con-
fisco da poupança bancária de grande parte da população brasileira, 
causando um enorme impacto na economia de nosso país.

Aconteceu em 1990 uma eleição histórica em Brasília, a primeira para 
Governador do Distrito Federal, cujo vencedor foi Joaquim Roriz. O Iraque 
invadiu o Kuwait. Morreram o cantor e compositor Cazuza e o maestro 
e compositor norte-americano Leonard Bernstein, além de Luis Carlos 
Prestes, o maior líder comunista brasileiro, responsável pela Coluna Prestes 
e a chamada Intentona Comunista. Outro fato importante foi a libertação 
do líder negro sul-africano Nelson Mandela, principal liderança da luta 
contra o apartheid na África do Sul, após ficar 28 anos encarcerado.

Da esquerda para a direita: 
Mauro Lucius Loretti 

Motta, brigadeiro Tarso 
Magnus da Cunha Frota, 

coronel Antonio Francisco 
Ferreira Novellino  

e Arthur Camarinha
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O ano de 1992 marca a passagem do 10º aniversário do ARSAPREV, 
aumentando cada vez mais as responsabilidades de seus colaboradores, 
trabalhando com eficiência, moralidade e dedicação, em benefício das 
6.500 famílias de participantes. 

Aos 10 anos de idade, o patrimônio da Instituição chegou ao cres-
cimento real, sobre a meta atuarial, de 10,95%!

Neste ano o nosso país veio a perder grandes vultos de sua histó-
ria política. Em 16 de fevereiro morreu Jânio da Silva Quadros, o 17º 
Presidente da República. Ele foi eleito em 3 de outubro de 1960, para o 
mandato de 1961 a 1966, com 5,6 milhões de votos, a maior votação até 
então obtida nas eleições presidenciais brasileiras. Jânio governou entre 
31 de janeiro de 1961 e 25 de agosto do mesmo ano, data em que renun-
ciou à Presidência, alegando em sua carta-renúncia que “forças terríveis” 
levantavam-se contra ele. Ganhou o apelido de “Vassourinha”, em função 
do lema que adotou em sua campanha, que pretendia “varrer” do Brasil 
os males da corrupção, coisa que não se conseguiu até os dias de hoje.

Outra grande perda em 92 foi a do deputado Ulysses Silveira Guima-
rães, Presidente Nacional do PMDB – Partido do Movimento Democrá-
tico Brasileiro. Ulysses, que liderou campanhas pela redemocratização do 
país, como a das eleições diretas, veio a falecer no dia 12 de outubro em 
um acidente de helicóptero, ao largo de Angra dos Reis, no Rio de Janei-
ro. Infelizmente, até hoje seus restos mortais não foram encontrados.

Uma perda do mundo artístico nesse ano foi a do compositor  
Herivelto Martins, que formou com Nilo Chagas e Dalva de Oliveira 
(sua ex-mulher), o famoso Trio de Ouro. Foi autor de clássicos da mú-
sica popular brasileira como Praça Onze, Caminhemos, Atiraste uma 
Pedra e a célebre Ave Maria no Morro, para muitos a sua maior canção. 
Ave Maria no Morro foi considerada sacrílega pelo Cardeal Sebastião 
Leme. A música, que despertou ao mesmo tempo ódio e paixão, foi 
adotada na Europa como canção religiosa.

no Rio de Janeiro; Walter Pereira, lotado no Aeroporto Pinto Martins, 
em Fortaleza, Ceará; Gilyon Anselmé, do Aeroporto Internacional do Rio 
de Janeiro; e o quarto ganhador, Simeão de Jesus Antônio, também do 
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Agora, eram cinco felizardos 
participantes do ARSAPREV a rodar Brasil afora de GURGEL BR-800. 

Quanto à mudança da sigla, em 1991, ano do nono aniversário do 
Instituto, a diretoria decidiu que a melhor sugestão seria a manutenção 
tradicional do nome ARSAPREV. Ao divulgar a decisão, a direção da 
entidade manifestou o desejo da preservação do concurso instituído 
entre os participantes para a escolha do novo nome. 

Foi realizado o sorteio entre todos aqueles que apresentaram sugestões 
e o vencedor foi Paulo José da Silva Costa, lotado no Aeroporto Santos 
Dummont, no Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, foi efetuada a mudança 
do Estatuto e do Regulamento do ARSAPREV, através da Portaria nº 3.417, 
de 14 de agosto de 1991, do Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

As alterações ocorridas no Estatuto e no Regulamento, principal-
mente no que diziam respeito ao Novo Cálculo do Salário-Real-de-
Benefício; Aposentadoria Antecipada; Reajuste das Aposentadorias, 
Pensões e Auxílios; Benefício Mínimo-Valor Inicial; Devolução da 
Reserva de Poupança e Contribuições visavam beneficiar não só os 
participantes mas, também, modernizar a entidade. 

No dia 1º de julho de 1991, o Brasil perdia o escritor mineiro Paulo 
Mendes Campos, que veio a falecer no Rio de Janeiro, aos 69 anos de 
idade. Ele costumava dizer que estudou Direito, Odontologia e Veteriná-
ria mas não chegou a completar nenhum dos três, além do sonho de ser 
aviador, que também não veio a se concretizar. Diploma mesmo, brin-
cava, “só de datilógrafo”. Outra perda sentida foi a do ex-ponta-direita 
do Fluminense, Moacir Fernandes, mais conhecido como “Cafuringa”. 
Foi por sua causa que o lateral-direito “Cafu” – campeão mundial pela 
seleção brasileira de futebol em 1994 e 2002 – ganhou esse apelido.
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Nesse contexto, o Instituto estava se adaptando à nova ordem eco-
nômica, incorporando sem traumas a nova unidade monetária criada no 
país, a URV – Unidade Real de Valor –, instituída pela medida Provisória 
nº 434, de 27 de fevereiro, que dispunha sobre o Programa de Estabilidade 
Econômica. Naquele momento, o Instituto viu-se obrigado a adotar proce-
dimentos para se adequar à nova política salarial e da Previdência Social.

As suplementações das aposentadorias e pensões pagas pelo  
ARSAPREV foram convertidas em URV, a partir de 1º de março, dividindo-
se o valor da suplementação em cada um dos quatro meses imediatamente 
anteriores pelo valor da URV do dia do pagamento dos benefícios.

Neste mesmo ano o país se comoveu com a trágica morte do tricam-
peão mundial de Fórmula Um, Ayrton Senna da Silva, um dos maiores 
pilotos de automobilismo de todos os tempos. No dia 1º de maio, Senna 
sofreu um acidente mortal na curva Tamburello, no Grande Prêmio de 
San Marino, na Itália. Seu carro bateu no muro a uma velocidade de 200 
km/hora. Ele tinha apenas 34 anos e seu corpo está sepultado no Jazigo 
11, Quadra 15, Setor 7, do Cemitério do Morumbi, em São Paulo.

Quem também deixou os brasileiros um pouco órfãos foi o compo-
sitor, maestro, cantor, pianista e arranjador, Antônio Carlos Brasileiro 
de Almeida Jobim. Tom Jobim, como era conhecido por todos nós, foi 
um dos criadores da Bossa Nova e um dos maiores expoentes da música 
brasileira na segunda metade do século XX. Um dos seus maiores par-
ceiros foi o poeta Vinicius de Moraes. Dessa dupla nasceram sucessos 
como as antológicas Se Todos Fossem Iguais a Você e Garota de Ipanema. 
Hoje, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro chama-se Aeroporto 
Internacional Antônio Carlos Jobim. Ele morreu no dia 8 de dezembro, 
em Nova Iorque, cidade que adorava, após uma cirurgia cardíaca.

Em 1995 é a vez do brigadeiro Tarso Magnus da Cunha Frota pas-
sar o bastão. Após esses cinco anos à frente do ARSAPREV, revela que 

O ano de 1993 chega com o ARSAPREV diversificando seus inves-
timentos. Nessa fase, o Instituto seguia uma nova política de moderni-
zação e diversificação em seus investimentos imobiliários. 

No mesmo ano, a sociedade brasileira sentiu o impacto da cria-
ção de mais um imposto. Ficou instituído pela Lei Complementar  
nº 77, de 13 de julho, o IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentação  
Financeira, hoje CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira. Era tão “provisório” que continua até os dias de hoje. 

No início da implantação desse imposto a alíquota cobrada era de 
0,20% sobre a movimentação financeira. Hoje, essa contribuição já 
atinge a marca dos 0,38%.

Foi também em 1993 que o mundo perdeu uma de suas maiores 
personalidades, o doutor Albert Bruce Sabin, considerado um verdadei-
ro benfeitor da humanidade. Albert Sabin dedicou 25 anos de sua vida 
ao estudo da poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. 
Desde 1952 seus estudos se dirigiram no sentido da obtenção de uma 
vacina de vírus vivo, para uso oral. Essa façanha ele conseguiu realizar 
no ano de 1960, com uma vacina que produz imunidade para toda a vida. 
Renunciou aos direitos de patente, consentindo e facilitando a difusão 
da vacina para a população de todo o mundo, principalmente para os 
mais necessitados. Graças ao doutor Sabin, conseguimos erradicar a 
paralisia infantil em nosso país.

Outro personagem que nos deixou em 1993 foi o jornalista e escri-
tor Belarmino Maria Austregésilo de Athayde ou, simplesmente, Aus-
tregésilo de Athayde. Intelectual renomado, Athayde presidiu a ABL 
– Academia Brasileira de Letras – de 1958 até sua morte.

O ano de 1994 se inicia com o ARSAPREV passando ao largo das 
dificuldades que assolavam a nação brasileira nas áreas política, econô-
mica e social. O governo brasileiro cria uma nova moeda, o Real. 
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principal era o de esclarecer dúvidas e melhorar o re-
lacionamento do Instituto com seus participantes.

Na manhã do dia 19 de abril de 1995, o mundo 
se surpreendeu com o pior ataque terrorista até en-
tão realizado nos Estados Unidos, quando um cami-
nhão-bomba de mais de duas toneladas explodiu em 
frente ao prédio federal Alfred P. Murrah, no centro 
de Oklahoma. Metade do edifício foi destruída e 168 
pessoas morreram, inclusive 19 crianças.

O ano de 1995 ficou marcado também pelas mor-
tes de Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo, o ator Paulo Gracindo, aos 
84 anos de idade; de Adolf Bloch, que no Brasil passou a assinar-se como 
Adolpho, um dos mais importantes empresários da imprensa e televisão 
brasileiras. Foi o fundador da Bloch Editores, que publicava a revista semanal 
Manchete (1952), e da hoje extinta Rede Manchete de Televisão (1983).

Outra perda foi a de Lírio Mário da Costa, o Costinha, um dos maio-
res humoristas brasileiros. Participou de mais de 50 filmes mas fez suces-
so mesmo em programas humorísticos da Televisão. Seu último trabalho 
foi como seu Mazzarito, na Escolinha do Professor Raimundo.

O brigadeiro Accioly revela que foi durante sua gestão, em 1996, que 
por exigência do brigadeiro Adyr da Silva, Presidente da INFRAERO,  
o ARSAPREV teve que reduzir o número de diretores. Segundo Accioly, 
seus argumentos de nada valeram, já que ele não via uma razão forte 
para que essa mudança se concretizasse e que nem usando aquela velha 
máxima do futebol de que “não se mexe em time que está ganhando”, 
conseguiu sensibilizar o Presidente da INFRAERO. Então, conta ele 
que após se reunir com os diretores do Instituto chegou-se à conclusão 
de que a diretoria mais fácil de ser absorvida seria a de Administração, 
até porque Finanças e Benefícios eram muito específicas. Arthur Ca-
marinha passou a acumular Finanças e Administração.

essa foi uma fase da sua vida de que se orgulha profundamente e sai da 
direção do Instituto com a certeza do dever cumprido. 

— O ARSAPREV – diz o brigadeiro Frota – é um orgulho para todos 
nós, colaboradores e participantes. A Instituição cresceu, evoluiu, infor-
matizou-se, representando segurança e futuro para o funcionário, pois ele 
sabe que lá na frente vai ter a compensação de tudo aquilo que produziu.

No dia 8 de maio de 1995 assume a direção do Instituto o brigadeiro 
Luiz Carlos Boavista Accioly, que havia sido Presidente da INFRAERO 
e Diretor do CTA – Centro Técnico Aeroespacial. 

Ao assumir, manteve a mes-
ma diretoria que vinha traba-
lhando com o brigadeiro Frota: 
Mauro Motta, Diretor de Be-
nefícios, e Arthur Camarinha, 
Diretor de Finanças. O briga-
deiro Accioly nomeou para a 
Diretoria de Administração o 
comandante Bráulio de Freitas 
Oliveira. 

O novo Diretor-Superin-
tendente do Instituto lembra 
que àquela época havia uma 
preocupação e um sentido de 
responsabilidade muito gran-

des por parte dos funcionários e da diretoria para que o ARSAPREV 
sempre fosse capaz de cumprir seus compromissos, aliás, preocupação 
também dos trabalhadores e diretores atuais.

Foi em 1995 que aconteceu no Rio de Janeiro, durante quatro dias, 
o V Encontro Nacional de Representantes do ARSAPREV, cujo objetivo 

“O ARSAPREV é um 

orgulho para todos 

nós, colaboradores e 

participantes”

Da direita para esquerda: 
Arthur Camarinha,  

Luiz Carlos Accioly, brigadeiro 
Adyr da Silva (Presidente da 
INFRAERO), Mauro Lucius 
Loretti Motta e comandante 

Bráulio de Freitas Oliveira
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Plano I – referente aos antigos Participantes – funcionários 
da INFRAERO.

 Plano II – que se referia aos novos Participantes – funcionários 
da ex-TASA.

O brigadeiro Accioly lembra de um fato ocorrido durante a sua pas-
sagem pelo ARSAPREV que o deixou emocionado, uma história huma-
na. Havia um funcionário muito esforçado, com uma enorme vontade 
de trabalhar, lotado na área financeira, mas que estava bastante doente. 
E o que chamou mais a atenção do então Diretor-Superintendente foi 
a solidariedade do grupo que trabalhava com ele. Eles faziam de tudo 
para que não houvesse ameaça à sua segurança no emprego, coisa, aliás, 
diz o brigadeiro, que jamais havia passado por sua cabeça. 

Quando estava hospitalizado, e foram muitas internações, os colegas 
passavam a noite no hospital fazendo-lhe companhia, em um ato ímpar 
de solidariedade e fraternidade. Mas, infelizmente, ele veio a falecer. O 
ponto bom dessa história triste é que o fato fortaleceu bastante os laços 
entre os colaboradores e a própria Instituição. Foi uma lição de vida.

O ano de 1996 trouxe ao mundo a ovelha Dolly, o primeiro mamí-
fero a ser clonado com sucesso a partir de células de uma ovelha adulta. 
Dolly foi criada por pesquisadores do Instituto Roslin, na Escócia.

Entre 19 de julho e 4 de agosto foram realizados os Jogos Olímpicos 
de Verão, em Atlanta, nos Estados Unidos. O evento marcou os 100 anos 
dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Pela primeira vez o vôlei de praia 
participou desta competição e o Brasil levou medalhas de ouro e prata. 
Jacqueline Silva e Sandra Pires se tornaram as primeiras brasileiras cam-
peãs olímpicas, em 76 anos de participação do nosso país nos Jogos.

Também em 1996, aconteceu o episódio de Eldorado de Carajás, 
no Pará, de triste memória, quando policiais militares mataram 19 
trabalhadores rurais. O caso ficou conhecido em todo mundo como 

»

»

Com a incorporação da TASA – Telecomu-
nicações Aeronáuticas S.A – pela INFRAERO,  
o ARSAPREV passou a ter mais 1.800 par-
ticipantes, entre ativos e assistidos, todos 
contribuintes do Instituto Aerus. A cerimô-
nia da transferência da administração do 
plano TASA foi realizada em 22 de março, 
na sede do Aerus. 

Diante de dúvidas que pudessem vir a ocor-
rer aos novos participantes, o Diretor de Bene-
fícios do Instituto, Mauro Motta esclareceu:

— É importante que não haja dúvidas 
em relação à mudança do plano de benefí-
cios. O plano não mudou, o que mudou foi 

a gerência do plano. Ninguém deve se preocupar com a administração 
do seu futuro previdenciário. O que mudou foi a patrocinadora. Todos 
continuarão a ter os mesmos direitos e obrigações como no tempo do 
Aerus. Toda a Diretoria do ARSAPREV, juntamente com seus empre-
gados, está de portas abertas para qualquer esclarecimento. Queremos 
que todos continuem a ter a mesma satisfação após a mudança na ad-
ministração dos fundos.

Ficava assim o ARSAPREV com a responsabilidade de administrar 
dois planos diferentes:

ARSAPREV GANHA  
NOVOS PARTICIPANTES

Brigadeiro Luiz Carlos Boavista 
Accioly, recebe o cheque relativo 

à reserva de poupança dos 
novos participantes das mãos 

do Presidente do Aerus Antonio 
Carlos Nascimento
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Roberto Della Piazza e os novos diretores Mauro 
Motta, de Benefícios, e Arthur Camarinha, de Finan-
ças, assumiram o ARSAPREV em 1997,  um ano muito 
difícil para os Fundos de Pensão, principalmente por-
que a crise asiática afetou profundamente a economia 
brasileira, obrigando o governo a editar mais um pacote 
econômico para minimizar os problemas decorrentes. 
Com tudo isso, houve alta nos juros e queda nas Bolsas 
de Valores, com algumas ações chegando a desvalorizar-
se em 50% nos meses de junho e julho. Havia uma va-
riação muito grande na Bolsa, a ponto do IBV – Índice 
da Bolsa de Valores – chegar a atingir 22 mil pontos e 
depois cair para 9 mil, deixando todo mundo assustado, já que nenhum 
dos dois índices era real. É sabido que o mercado acionário tem uma 
influência muito grande no valor do patrimônio dos Fundos de Pensão.

Com o objetivo de diminuir os efeitos dessa crise, a direção do 
ARSAPREV teve que tomar decisões rápidas, atingindo um bom nível 
atuarial; e o Instituto continuou cumprindo a sua finalidade, dando 
tranqüilidade a seus participantes. 

A Previdência Complementar vinha se atualizando passo a passo, 
procurando sempre o melhor para seus participantes. E uma dessas 
coisas boas, lembra o brigadeiro Piazza, foi a mudança realizada de 
benefício definido para contribuição definida. 

A PREOCUPAÇÃO COM  
A CRISE NAS BOLSAS

o Massacre de Eldorado de Carajás. Cerca de 270 policiais militares, 
com ordem do governador Almir Gabriel para desobstruir a rodovia 
PA-150, cercaram os sem-terras que protestavam no local. O saldo do 
confronto foram 19 mortos e 69 feridos.

Em dezembro deste ano, morreu em São Luís do Maranhão o cantor 
e compositor João do Vale, cujos maiores sucessos foram as músicas 
Carcará, Pisa na Fulô e Peba na Pimenta.

Ainda em 1996, o cinema brasileiro ganha projeção internacional 
com a indicação do filme O Quatrilho, de Fábio Barreto, para con-
correr ao Oscar.

Antes de passar a direção do Instituto para o brigadeiro Roberto 
Della Piazza, em 1º de agosto de 1997, o brigadeiro Accioly fez questão 
de deixar uma mensagem, lembrando que o ARSAPREV sempre deu 
aos funcionários da Patrocinadora e a todos aqueles que lhe são asso-
ciados a tranqüilidade de poder trabalhar em paz: 

— Isso é muito importante e essa paz – diz ele – vem de vários fa-
tores, pois é muito bom saber que no nosso horizonte, no nosso futuro, 
teremos uma aposentadoria complementada, que estará resguardada 
e sendo muito bem cuidada. Esse é um dos motivos para se trabalhar 
melhor e mais sossegado, sem pensar no problema da aposentadoria, 
que aflige todos os trabalhadores.

Ele fez um apelo aos funcionários do Instituto para que continuem 
realizando o bom trabalho que vêm fazendo ao longo de todos esses 
anos de existência da Instituição, porque além de bom para eles é tam-
bém muito bom para todos que estão em torno deles. “Essa é a grande 
responsabilidade de todos nós”, concluiu.

“No nosso futuro, 

teremos uma 

aposentadoria 

complementada, que 

estará resguardada  

e sendo muito  

bem cuidada”.

Roberto Della Piazza
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As principais mudanças para a previdência privada viriam em Lei 
Complementar; mas a Emenda Constitucional já cobria alguns aspectos 
importantes, como:

Desvinculação do contrato de Trabalho. 

Transparência para os participantes.

Plano das Estatais.

No dia 4 de setembro, o INFRAPREV ganhava novo Diretor de 
Administração e Finanças. Mário Massao Murata, funcionário da  
INFRAERO, assumiu o cargo em substituição a Arthur Camarinha. 
Assumiu com o objetivo de dar continuidade ao trabalho que vinha 
sendo realizado: aplicando bem o dinheiro, com segurança, rentabili-
dade e liquidez, para aumentar o patrimônio. 

No que se referia à área administrativa, Massao pretendia incentivar 
seus colegas de Instituto a serem polivalentes no desempenho de suas fun-
ções, procurando inteirar-se das atividades exercidas pelos demais e se aju-
dando mutuamente nos momentos de pico de serviço. Para ele, com a glo-
balização, cada vez ficava mais difícil a empregabilidade do especialista.

Foi nesse ano que em uma conturbada reunião em Bruxelas, na 
Bélgica, no dia 2 de maio, decidiu-se que a União Européia teria uma 
moeda conjunta. Estava criado o euro.

O ano de 1998 também ficou marcado pela morte de Francis Albert 
Sinatra. O cantor e ator morreu no dia 14 de maio, aos 82 anos de idade. 
Nesta data o mundo perdeu a grande voz do Século XX.

Em 1999, houve mudança de Diretoria no INFRAPREV para mais 
um mandato de três anos. O brigadeiro Roberto Della Piazza, Dire-
tor-Superintendente; e o Diretor de Finanças e Administração, Mário 
Massao Murata, foram reconduzidos aos cargos. Francisco Ribeiro 

»

»

»

E ele explica: 
— No benefício definido você contribui já sabendo que ao aposentar-

se, no futuro, vai receber “tantos salários”. Isso era muito perigoso por-
que, se o patrimônio do fundo decaísse ou não tivesse o rendimento de-
vido, tanto a Patrocinadora quanto o participante sairiam prejudicados. 
Então, para acabar de vez com esse problema, foi criada a contribuição 
definida, onde você contribui com um determinado recurso e depois, ao 
aposentar-se, vai viver do recurso dessa aplicação, vai viver exatamente 
do rendimento dessa aplicação, do que aplicou, do que poupou, como 
complementação de sua aposentadoria do INSS. A contribuição definida 
atende a todos, tanto ao participante como à Patrocinadora.

No ano de 1997 Gustavo Kuerten, o Guga, um dos nossos melhores 
tenistas, venceu o Torneio de Roland Garros. Mas foi nesse ano também 
que o jornalista, romancista, biógrafo e teatrólogo Antônio Callado 
morreu, no Rio de Janeiro. Seu romance mais conhecido é Quarup. 
Outro personagem importante da cultura brasileira que nos deixou 
foi o educador Paulo Freire. Considerado um dos mais notáveis pen-
sadores na história da Pedagogia mundial, influenciou o movimento 
denominado Pedagogia Crítica.

No ano de 1998 acontece a reforma do Estatuto e a mudança do nome 
para INFRAPREV – Instituto Infraero de Seguridade Social. Havia 
lógica na escolha de uma nova sigla para a Instituição, já que a ARSA 
deixara de existir ao ser incorporada pela INFRAERO. Portanto, o ano 
de 1998 foi iniciado como ARSAPREV e chegou ao seu final como IN-
FRAPREV. Foi como alguém afirmou na época: “Sepultou-se um nome; 
mas não um ideal”. E o INFRAPREV seguiu sólido como nunca. 

Também em 1998 o Congresso Nacional aprovou a Emenda Cons-
titucional nº 20, que modificava algumas regras da previdência social 
e trazia algumas inovações para a previdência privada.
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Outra novidade foi a implantação de um 
novo Plano de Benefícios, o CD – Plano de 
Contribuição Definida.

Esse novo Plano, já apresentado à Patro-
cinadora, funciona como uma poupança pro-
gramada. É um Plano com regras mais mo-
dernas e adequadas à realidade de mercado, 
mais competitivo, e é mais uma opção para 
os participantes, além de ter várias vantagens 
sobre o Plano de Benefício Definido, tais 
como o participante determinar, periodica-
mente, quanto vai pagar para receber o be-
nefício. Ele poderá aumentar ou diminuir a 
sua contribuição, já que o valor do benefício 
é calculado com base na contribuição. 

Por isso, o Plano CD tem demonstrado, 
para as empresas e colaboradores, ser a me-
lhor proposta de estabilidade do custo e do 
equilíbrio entre contribuições e benefícios; 
além disso os participantes dos Planos I e II 
de benefícios que optarem por se transferir 
para o novo Plano, serão considerados par-
ticipantes fundadores. 

PLANO CD
Seu futuro vai decolar

Alberto Brick foi nomeado 
Diretor de Benefícios, em 
substituição a Mauro Lu-
cius Loretti Motta, que se 
aposentou após trabalhar 
onze anos no Instituto.

Para o novo Diretor 
de Benefícios, poder tra-
balhar no Instituto era 
uma oportunidade ímpar 
de praticar o caráter mais 

assistencial que envolve a natureza da profissão que abraçou, a de ad-
vogado. Segundo Francisco Ribeiro Alberto Brick, trata-se da preocu-
pação com o próximo, com o seu futuro, com o seu bem-estar; trata-se 
do cuidado com o patrimônio que propiciará esse bem-estar futuro; 
essa é a proposta fundamental. – Os atuais assistidos pelo Instituto são 
o melhor testemunho dessa afirmação – conclui.

Na ocasião, ao se despedir de Mauro Motta, o brigadeiro Piazza 
agradeceu ao amigo por sua lealdade e amizade, afirmando que via a 
sua saída com muita tristeza, apesar de entender que ele cumpriu a sua 
etapa e que, por isso, merece um descanso. 

– De qualquer forma, espero que o pijama da aposentadoria lhe seja 
muito confortável –, disse em tom de brincadeira Roberto Della Piazza.

Durante o correr de 1999 o INFRAPREV ingressou no Programa de 
Excelência de Gestão, promovido pela ABRAPP – Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – associação 
que reúne os Fundos de Pensão, com o objetivo da melhoria contínua 
de seus processos de trabalho, para melhor atender às suas finalidades 
e a seus participantes.

Da esquerda para a direita: 
Francisco Ribeiro Alberto 

Brick, Mario Massao 
Murata, Nelson Jorge Borges 

Ribeiro, Eduardo Bogalho 
Pettengil e o brigadeiro 

Roberto Della Piazza



INFRAPREV 2� ANOS �2 �3 A maturidade de um Fundo de Pensão

“...quando dou pão aos pobres, chamam-me de Santo; 
quando pergunto pelas causas da pobreza, me chamam 
de comunista...”

O ano 2000 foi realmente o ano de maior divulgação e implantação 
do Plano CD – Plano de Contribuição Definida. Além de cartazes que 
foram afixados nos locais de trabalho dos funcionários, todos receberam 
uma mala direta e um folder divulgando o novo Plano. Também foram re-
alizadas apresentações nos aeroportos pelos técnicos do INFRAPREV. 

Foi neste ano que o dia 26 de junho entrou para a história. O Presi-
dente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e o Primeiro-Ministro britânico, 
Tony Blair, vieram a público anunciar uma descoberta que prometia uma 
revolução na Medicina: 97% do código genético da humanidade estava 
decifrado. Na prática, foi aberto o caminho para a ciência curar doen-
ças transmitidas de pais para filhos, descobrir novos tratamentos para 
os chamados males incuráveis, como Alzheimer e câncer, e até mesmo 
retardar o envelhecimento. Naquele momento, Clinton declarou: – Hoje 
estamos aprendendo a linguagem com a qual Deus criou a vida. 

Enquanto se anunciava essa maravilhosa descoberta, a Holanda lega-
lizava a eutanásia, tornando-se o primeiro país do mundo a adotar essa 
prática, que permite aos médicos abreviar a vida de doentes terminais.

No mesmo ano e no mesmo mês em que se decifrava o Mapa da Vida, 
 o carioca João Nogueira, cantor e compositor, deixava este mundo, de-
pois de cinco derrames, uma isquemia e um acidente vascular cerebral. 
Ele foi um dos maiores intérpretes de Noel Rosa, Martinho da Vila, 
Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola e Élton Medeiros.

O Diretor-Superintendente do INFRAPREV, ao fazer um balanço 
do ano 2000, lembrou que apesar das expressivas quedas que domina-
ram os pregões das Bolsas de Valores em todo o mundo, o INFRAPREV 
fechou o exercício com um superávit de R$ 9.593.052,20, elevando 

O Instituto encerrou o 4º trimestre de 1999 com um Patrimônio Líqui-
do de R$ 298.532.388,89. Isto equivale a um aumento de 8,97% em relação 
ao trimestre anterior. Como se pode ver no Balancete Gerencial Corpora-
tivo, no exercício o INFRAPREV apurou superávit de R$ 26.829.021,58.

No ano de 1999 nós perdemos João Carlos de Oliveira, o João do 
Pulo. Morreu em São Paulo, um dia depois do seu 45º aniversário. João 
do Pulo vinha sofrendo desde o dia 22 de dezembro de 1981, quan-
do seu Passat foi atingido de frente por uma Variant que vinha pela 
contramão, na Via Anhangüera. O atleta teve que fazer 22 cirurgias e 
teve sua perna direita amputada, obrigando-o a encerrar sua carreira 
precocemente aos 27 anos de idade. Ele representou o Brasil nos Jogos 
Pan-Americanos de 1975, na Cidade do México, quando foi campeão 
e recordista mundial com a marca de 17,89m no salto triplo. 

Em 99 também nos deixou o dramaturgo e autor de telenovelas, 
Dias Gomes. Morreu em São Paulo num acidente de trânsito, ao ser 
lançado para fora de um táxi que colidiu em uma manobra irregular 
do motorista. Seus maiores sucessos na televisão foram Saramandaia, 
que criou o realismo fantástico na telenovela brasileira, Roque Santeiro, 
baseada em uma antiga peça teatral também de sua autoria, e O Berço 
do Herói, escrita em 1963, que chegou ao absurdo de ser censurada às 
vésperas da estréia, dois anos mais tarde. Roque Santeiro só foi liberada 
pela censura em 1985, já no governo de José Sarney.

No dia 27 de agosto a morte encontrou-se com o eterno Arcebispo 
de Olinda e Recife, Dom Hélder Câmara, uma das figuras mais carismá-
ticas da história da Igreja Católica no Brasil. Durante o regime militar, 
como sacerdote, Dom Hélder foi a voz das comunidades sem vez e sem 
voz na escala social, tendo como ideário nas suas pregações a luta pela 
fé cristã e a caridade aos pobres e oprimidos. É famosa uma estrofe do 
seu poma, denominado “O Dom da Paz”:
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Foi no ano de 2001 que os representantes e demais 
funcionários da INFRAERO puderam fazer um contato 
direto com o INFRAPREV através do Notes. A partir daí, 
eles poderiam transmitir e receber mensagens em tempo 
real. Era só acessar o “Notes” e buscar os endereços no 
CNRJ – Centro de Negócios do Rio de Janeiro – atual 
Superintendência Regional do Leste.

Em 8 de janeiro de 2001, o governo federal editou o 
Decreto 3.721, que alterava a idade mínima para aposen-
tadoria nos Fundos de Pensão. 

Quem explica o decreto é José Jorge Magalhães 
Eusébio, àquela época chefe da Seção de Benefícios e 
hoje Gerente de Benefícios: –Por esse decreto, verifica-
se que a idade mínima de 55 anos para aposentadoria 
por tempo de contribuição, vigente até 30 de junho 
desse ano, será acrescida, a partir de julho de 2001, de 
6 meses, até 2010 para os planos de benefício definido; 
e até 2020 para os demais planos. Assim – diz Eusébio 
– no ano de 2010 a idade mínima para a aposentadoria 
dos planos de contribuição definida será de 60 anos. 

ESTAMOS ONLINE

o Patrimônio Líquido do Instituto para R$ 342.674.879,48. Segundo o 
brigadeiro Roberto Della Piazza , só foi possível chegar a esse resulta-
do devido à política criteriosa na aplicação dos recursos que visam a 
segurança, liquidez e rentabilidade dos ativos, ou seja, do patrimônio 
aplicado, sem perda das oportunidades do mercado.

Tudo indicava – ressaltou Della Piazza – segundo especialistas, 
que 2001 seria um ano de consolidação do crescimento do país e seria 
bem melhor para aqueles que soubessem utilizar modernos e eficazes 
instrumentos de gestão e bom aproveitamento dos recursos proporcio-
nados pelo mundo virtual que viria por aí. E o INFRAPREV sempre 
procurou se adaptar a todas as mudanças que ocorreram no mercado 
e no universo do conhecimento. 

Naquele momento estava-se desenvolvendo e implantando, no âm-
bito do Instituto, um projeto de informática aliado à telemática, com 
vistas ao fluxo rápido e seguro das informações e atividades, conectan-
do-se à rede da Patrocinadora-Instituidora, a INFRAERO.



INFRAPREV 2� ANOS �� �� A maturidade de um Fundo de Pensão

fez uma espécie de elo entre o samba-canção e a bossa nova nos anos 
50. Alguns músicos e amigos acham que “ele não ficou famoso no Brasil 
porque não cantava suas próprias músicas, não era cantor, e isso no Brasil 
é um problema”. Seu maior sucesso foi “Manhã de Carnaval”. 

Além de George Harrison, guitarrista-base que compôs, juntamen-
te com John Lennon, Paul McCartney e Ringo Star, a famosa banda 
britânica The Beatles, que até hoje é um dos conjuntos de rock que mais 
vendem discos em todo o mundo. Um dos maiores atores da história 
do cinema, Anthony Quinn, considerado um norte-americano nascido 
no México. Duas de suas melhores interpretações foram como Zorba, 
O Grego, e Onassis. Perdemos também Cássia Rejane Eller, uma das 
grandes cantoras da música popular brasileira dos anos noventa; ca-
racterizada por sua voz grave e pelo seu ecletismo musical, interpretou 
canções de grandes compositores do rock brasileiro, como Cazuza, 
Renato Russo e outros artistas da MPB, como Caetano Veloso e Chico 
Buarque; e até rocks clássicos de Jimi Hendrix, Beatles e Nirvana.

Mas, em compensação, esse também foi o Ano Internacional da 
Mobilização Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 
Todas as Formas de Intolerância. Ano Internacional dos Voluntários e 
Ano Internacional do Diálogo entre as Nações, pela ONU.

Já para os demais planos, como os de Benefícios Definidos, no ano de 
2020 a idade mínima será de 65 anos.

Infelizmente, neste ano, nos deparamos com uma das piores faces do 
terrorismo, quando uma série de ataques foram perpetrados contra alvos 
nos Estado Unidos. Era o 11 de Setembro. Na fatídica manhã deste dia, 
quatro aviões comerciais foram desviados de suas rotas normais, sendo que 
dois deles foram lançados contra as torres gêmeas do World Trade Center, 
em plena Manhattan, em Nova Iorque. Um terceiro avião, o American 
Airlines Flight 77, foi derrubado pelos seqüestradores contra o Pentágono, 
no Condado de Arlington, no estado da Virgínia. Já a quarta aeronave, o 
United Airlines Flight 93, teve seus destroços espalhados em um campo 
próximo a Shanksville, na Pensilvânia. Neste último caso, segundo versão 
do governo norte-americano, os próprios passageiros se revoltaram contra 
os terroristas, causando a queda do aparelho. Esses atentados causaram a 
morte de 2.973 pessoas e o desaparecimento de outras 24.

Foi também em 2001, que Herbert Viana, vocalista da banda  
Paralamas do Sucesso, sofreu um grave acidente pilotando seu ultraleve. 
No desastre morreu sua esposa, a inglesa Lucy Needham, e Herbert ficou 
paraplégico, porém continua em processo de recuperação, apresentando-
se em cadeira de rodas no palco e já gravou três álbuns após o acidente.

Quem veio a falecer em 2001 foi o governador de São Paulo, Mário Covas. 
 Ele foi um dos maiores opositores do regime militar implantado no país em 
1964, além de ser um dos fundadores e primeiro presidente do PSDB.

Outros importantes personagens do cotidiano brasileiro e mundial 
também vieram a nos deixar durante este ano. O escritor Jorge Amado, 
um dos maiores da nossa literatura, criador da célebre Gabriela, Cravo e 
Canela. Carlos Scliar, desenhista, gravurista, pintor, ilustrador, cenógrafo, 
roteirista e designer gráfico. Maria Clara Machado, autora, diretora e atriz 
de teatro. Evandro Carlos de Andrade, jornalista e diretor de Jornalismo 
da Rede Globo de Televisão. Luiz Bonfá, violonista e compositor, que 
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O Instituto esteve presente em vários momentos da vida de seus 
participantes e colaboradores.

O presente de aniversário quem deu foi o INFRAPREV ao lançar a 
sua Home Page, com várias páginas sobre como participar da sua entida-
de, a política de investimentos, o estatuto, os regulamentos, os emprés-
timos, os benefícios oferecidos, simuladores e links para o site do Jornal 
O Futuro e, inclusive, para a home page da INFRAERO. Para conhecer 
por dentro todo o Instituto é só digitar www.INFRAPREV.org.br.

Esse também foi o ano das eleições presidenciais brasileiras. 
E, como não poderia deixar de ser, o Jornal O Futuro 
apresentou para todos os seus leitores o perfil dos candi-
datos no que dizia respeito à Previdência Complementar. 
Quem venceu a eleição foi o candidato do PT – Partido 
dos Trabalhadores – Luiz Inácio Lula da Silva, com mais 
de 53 milhões de votos, e que hoje está em seu segundo 
mandato. A eleição de um operário, oriundo do sertão 
pernambucano, para a Presidência da República, dava a 
exata dimensão da consolidação da democracia brasilei-
ra. Lula havia derrotado o candidato das elites paulistas, 
o intelectual José Serra, do PSDB. 

Para Lula, à época, a Previdência Complementar devia 
ser entendida também como poderoso instrumento de for-
talecimento do mercado interno futuro e fonte de poupan-
ça de longo prazo para o desenvolvimento do país. – Era 
necessário – segundo ele – crescimento e fortalecimento 
dessa instituição por meio de mecanismos de incentivo. 

Por outro lado, dizia o então candidato a Presidente, 
é imprescindível que seja revisto e aprimorado todo o 
sistema regulatório da Previdência Complementar, uma 

Uma das novidades que nos trouxe o ano de 2002 
foi a disponibilização do Jornal O Futuro na Internet. 
Através desse mecanismo, os colaboradores e partici-
pantes poderiam ter acesso com maior rapidez e efi-
ciência às edições atuais e às anteriores, às taxas de 
empréstimos, aos índices de correção dos Planos de 
Benefícios, cotação do dólar e da Bolsa de Valores. É só 
digitar www.INFRAPREVofuturo.org.br  para acessar a 
home page do Jornal e navegar por um site moderno, 
atualizado, buscando cada vez mais aprimorar o aten-
dimento aos participantes. O site de O Futuro adotou 
um conceito muito semelhante ao dos jornais tradi-
cionais, com primeira página, seções e matérias, com 
todos os destaques inseridos na primeira página.

Em 2002, os membros da diretoria executiva do  
INFRAPREV foram reconduzidos a seus cargos. Roberto Della Piazza 
continuou como Diretor-Superintendente; Mário Massao Murata, como 
Diretor de Administração e Finanças; e Francisco Ribeiro Alberto Brick, 
como Diretor de Benefícios. 

No dia 29 de junho de 2002, o INFRAPREV completou 20 anos, 
assegurando durante todo este tempo de existência um futuro tranqüilo 
a seus participantes e familiares, garantindo uma aposentadoria digna 
para que pudessem manter o mesmo padrão de vida. 

ACESSE “O FUTURO”  
PELA INTERNET
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Ele psicografou mais de 400 livros mas nunca auferiu lucro dessas 
publicações, mais de 20 milhões de exemplares, já que doou os direitos 
autorais para a FEB – Federação Espírita Brasileira – algumas organiza-
ções espíritas e outras instituições de caridade, desde a primeira obra.

O ano de 2003 começou com a posse da nova diretoria do ARSAPREV,  
mais precisamente no dia 21 de março. O brigadeiro Roberto Della Piazza 
passou o cargo para o novo Diretor-Superintendente, Carlos Frederico 
Aires Duque. Na ocasião também foram empossados o Diretor de Admi-
nistração e Finanças, Paracy Cruz de Mesquita Filho (de volta ao Institu-
to, já que foi o seu 1º Diretor-Superintendente); e os novos Conselheiros 
do Instituto, recém-eleitos e indicados para os cargos. Francisco Ribeiro 
Alberto Brick continuou como Diretor de Benefícios.

O brigadeiro Piazza deixou a direção do INFRAPREV desejando 
que todos os colaboradores e participantes continuassem com a com-
petência e a dedicação que demonstraram durante toda a sua gestão. 

Da esquerda para a direita: Paracy Cruz de Mesquita Filho; Carlos Frederico Aires 
Duque e Francisco Ribeiro Alberto Brick

vez que ele tem se mostrado, em alguns de seus aspectos, inibidor do 
crescimento do setor.

De novembro a dezembro de 2002, realizou-se a primeira eleição 
para os Conselhos Fiscal e Deliberativo. 

Foram escolhidos como representantes titulares e suplentes dos par-
ticipantes e assistidos nos dois Conselhos do INFRAPREV, Paulo Ro-
berto da Silva, Miguel Ferreira da Silva, Aramis da Silva Gomes, Mauro 
Lucius Loretti Motta, Paracy Cruz de Mesquita Filho, Margareth Lyses 
Rabelo Mendes, Jorge Costa Carneiro e José Orlando Passos Nunes. 

Este foi o ano em que a Seleção Brasileira de Futebol chegou ao pen-
tacampeonato, ao derrotar na partida final a Alemanha por dois a zero, 
mantendo assim a hegemonia no chamado “esporte bretão”. Há até uma 
máxima do futebol que diz: “Os ingleses inventaram, os brasileiros aperfei-
çoaram”. O artilheiro desta Copa foi o atacante Ronaldo, com oito gols.

Quem nos deixou neste ano foi Mário Lago, compositor, letrista e 
ator de telenovelas. Autor de sambas como “Ai, que saudades da Amé-
lia” e “Atire a primeira pedra”, ambos em parceria com Ataulfo Alves, 
fez-se popular entre as décadas de 40 e 50, ajudando a tornar o samba a 
mais representativa música brasileira. Ator de teatro, onde se destacou 
no gênero comédia; poeta e radialista; Mário Lago imortalizou-se com 
suas canções populares e marchinhas feitas para o carnaval. Morreu aos 
90 anos de idade, em sua casa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, mesmo 
achando que chegaria aos 100, quando afirmava: “Fiz um acordo com 
o tempo. Nem ele me persegue, nem eu fujo dele”.

Em 2002 também nos deixaram o ator Carlos Zara; o sertanista Or-
lando Vilas-Boas; o jurista, jornalista, escritor e político, Evandro Lins e 
Silva; o Cardeal Dom Lucas Moreira Neves; o músico norte-americano 
Ray Conniff; Oswaldo Sargentelli, radialista, apresentador de televisão, 
sambista e empresário da noite; e o maior médium brasileiro, divulga-
dor do espiritismo no Brasil, Francisco Cândido Xavier. 
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Para ele, era muito estimulante estar na direção de uma Instituição 
como o INFRAPREV, com mais de 20 anos de existência e que tem uma 
patrocinadora como a INFRAERO, uma das empresas públicas mais 
bem administradas do país. 

Fazia parte da agenda de trabalho de Carlos Frederico, apresentada 
aos funcionários, a criação de um Comitê de Investimentos que trataria 
exclusivamente das questões inerentes à gestão dos investimentos do Ins-
tituto, e o Comitê Estratégico, que procuraria reavaliar o modelo de gestão 
da organização, induzindo a empresa à gestão para o resultado, para o foco 
no cliente, ampliando o nível de satisfação com os serviços prestados.

Quando o novo Diretor-Superintendente falava de “foco no cliente”,  
ele se referia a trabalhar mais tecnicamente a condução das atividades, 
procurando pautar as ações através de pesquisas, de análises de mer-
cados, de produtos que pudessem complementar e enriquecer cada vez 
mais essa relação: 

— Eu diria – revelava Carlos Frederico – que a nossa atividade, o 
nosso pensar, não vão estar restritos somente ao participante ativo e 
ao participante assistido. Envolve desde a nossa Patrocinadora, o con-
texto familiar dos nossos participantes e a própria sociedade, de modo 
que possamos aperfeiçoar essa relação através de produtos e serviços 
oferecidos pelo Instituto. É dentro desse novo conceito que vão ser de-
senvolvidas as ações e a melhoria dos serviços. Em linhas gerais, esse é 
o pensamento que predomina nessa nova administração.

Quando foi aprovada a resolução 3.121 do Conselho Monetário Na-
cional, em setembro de 2003, que estabelece diretrizes para a gestão dos 
investimentos das EFPC’s, dentre as quais a aplicação dos recursos dos 
planos de benefícios, respeitando o passivo atuarial, a nova diretoria do 
INFRAPREV já havia decidido em março que a política de investimentos 
devia respeitar os compromissos previdenciários, antecipando-se, portan-
to, à resolução do CMN e adotando as medidas sem nenhuma surpresa. 

A nossa atividade,  

o nosso “pensar”, não 

vão estar restritos 

somente ao participante 

ativo e ao assistido.

O novo Diretor-Superintendente do Instituto, Carlos Frederico Ai-
res Duque, já vinha com uma vasta experiência na Previdência Comple-
mentar, há cerca de 21 anos. Ele havia atuado como assessor e gerente 
da REFER – Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – onde 
permaneceu por 18 anos, e era fundador e Presidente do IDEAS – Ins-
tituto de Desenvolvimento e Estudos Aplicados à Seguridade – que 
mantinha programas de pós-graduação em Previdência Complementar 
com a COPPE/UFRJ e mais tarde com a PUC Minas.

Carlos Frederico chegou ao Instituto falando das mudanças que pre-
tendia implementar e da visão que tinha dos Fundos de Pensão diante do 
momento que o país atravessava. Considerava o INFRAPREV um Instituto 
em crescimento e com um universo bem representativo de participantes.

Seu objetivo era construir um novo modelo de gestão da entidade, 
calcado na maior transparência das informações, no fortalecimento dos 
métodos internos da empresa, no aperfeiçoamento técnico e continuado 
do processo de tomada de decisão e na melhoria da qualidade dos serviços 
oferecidos aos clientes do Instituto. Ele lembrou que, mais ou menos no fi-
nal de 2002, se iniciou uma movimentação no mercado, por conta da nova 
legislação, que trouxe maior necessidade da profissionalização na gestão. 

Em março de 2003, surgiu o convite para Carlos Frederico desen-
volver esse trabalho à frente do INFRAPREV e o grande desafio foi 
exatamente trazer um pouco da sua experiência, um pouco da visão 
construída ao longo de todos estes anos e implantá-la no Instituto.

UM NOVO 
MODELO DE GESTÃO
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Apesar desses episódios tristes, nossa satisfação em 2003 veio do 
Campeonato Mundial de Ginástica, na Califórnia. Daiane Garcia dos 
Santos fez história com a vitória e conquista da primeira medalha de 
ouro do Brasil em mundiais. Aos 20 anos de idade, ela obteve o 1º lugar 
nos exercícios de solo, depois de classificar-se para as finais em 3º lugar. 
Daiane é hoje a principal representante da nova geração de ginástica 
olímpica brasileira e, segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, foi a pri-
meira ginasta em todo o mundo a executar o salto duplo twist carpado, 
considerado por todos de alta dificuldade. Este salto, inclusive, recebeu 
o nome de Dos Santos.

Mas não foi só nas aplicações financeiras que o Instituto teve bom 
desempenho. Foi esse ano que iniciou o trabalho consecutivo de ações 
sociais. Com a solidariedade de seus colaboradores, a entidade realizou 
uma campanha de Natal para arrecadar brinquedos e alimentos para 
distribuição a pessoas de baixa renda. 

No ano de 2003, em que Carlos Frederico iniciava sua gestão à 
frente do INFRAPREV, Luís Inácio Lula da Silva, do PT, assumia o 
seu primeiro mandato de Presidente da República. Também entrava 
em vigor o novo Código Civil Brasileiro, que havia sido aprovado pelo 
Congresso Nacional em 2001.

A nave Columbia explodia, matando seus sete tripulantes. No mo-
mento do acidente, a espaçonave viajava a 20.000 km/h, dezoito vezes 
a velocidade do som.

Quem nos deixou neste ano foi o locutor Gontijo Theodoro, o pri-
meiro a apresentar o telejornal “Repórter Esso”, em televisão. O ator 
Cyll Farney também morreu em 2003. Ele destacou-se nas chama-
das “chanchadas” da Atlântida, nos anos 1940 e 50 e em filmes como  
Escrava Isaura e Chico Viola Não Morreu.

Morreu Roberto Pisani Marinho, ou simplesmente doutor Roberto, 
como os amigos e funcionários de suas organizações o chamavam. Foi 
jornalista e o maior empresário brasileiro da área de comunicações. 
Herdou ainda jovem o jornal O Globo, fundado por seu pai, Irineu Ma-
rinho, em 29 de julho de 1925, que ele ampliou, criando depois uma ca-
deia de rádios entre as quais se destacam a Rádio Globo e a Rádio CBN.  
Em 26 de abril de 1965 fundou a Rede Globo de Televisão, ainda hoje o 
principal canal de televisão do país. Hoje em dia suas empresas formam 
um grande império de mídia com grande influência social e política 
em todo o país. Esse pool de empresas faz parte do que hoje se conhece 
pelo nome de Organizações Globo.
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Em 2004 o INFRAPREV comemorava os seus 22 anos de existência, cada 
vez mais se aperfeiçoando e oferecendo tranqüilidade e qualidade de vida a 
seus participantes na terceira idade e nos chamados imprevistos da vida.

No início das atividades, em novembro de 1982, os participantes 
somavam 2.296 e hoje, em 2004, já chegam a 10.038, dos quais 8.028 
são ativos e 2.010 assistidos (aposentados e pensionistas).

O Diretor-Superintendente, Carlos Frederico, por ocasião da passagem 
dos 22 anos do Instituto, comentava que o objetivo principal da entidade era 
dar continuidade aos trabalhos e mudar para acompanhar a evolução.

A mudança de endereço para a Avenida Almirante Barroso, 54,  
4º andar, nesse ano, era também mais uma etapa importante do pro-
cesso de aperfeiçoamento institucional. As instalações da nova sede 
visavam propiciar maior segurança e qualidade dos serviços oferecidos 
aos clientes. Segundo Carlos Frederico, a troca de endereço era mais um 
passo a caminho da modernidade e à incorporação de novas tecnolo-
gias; aos processos de negócios que permitiriam inserir o INFRAPREV 
entre os Fundos de Pensão mais modernos do país.

O site também foi reformulado, com a página na Internet espelhan-
do uma nova proposta de trabalho; permitindo transparência, controle 
e interação dos participantes com o Instituto.

No setor de investimentos, o INFRAPREV encerrou o exercício com 
um crescimento patrimonial de 18,52% e uma rentabilidade de 18,85%, 
acima da meta atuarial de 12,5% e da Política de Investimentos de 14,9%.

PARECE QUE FOI ONTEM

“O INFRAPREV tem 

preocupação constante 

de modernizar sua 

postura, no afã de 

atender aos seus 

participantes”.

O ano de 2004 começou com mudanças significativas. A primeira e 
mais importante foi o redesenho da marca do INFRAPREV, que trouxe 
uma identidade visual mais coesa para unificar a imagem do Instituto, 
acompanhando a evolução do mercado e trasmitindo os valores e con-
ceitos de solidez, eficiência, transparência e modernidade. A segunda 
foi a reformulação gráfica do informativo O Futuro, que através de uma 
linha editorial mais arro-
jada ganhou novo formato 
e passou a chamar-se Jor-
nal Futuro.

Foi neste ano tam-
bém que o INFRAPREV 
chegou ao 49º lugar no 
ranking elaborado pela 
ABRAPP – Associação 
Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência 
Complementar – de um 
total de 263 Fundos de 
Pensão associados. O pa-
trimônio da Instituição, 
em setembro de 2003, era 
de R$ 515.935.067,00.

MARCA E JORNAL  
SÃO MODERNIZADOS



INFRAPREV 2� ANOS �� �� A maturidade de um Fundo de Pensão

O INFRAPREV começa o 
ano de 2005 já como integrante 
do FIP – Fundo de Investimentos 
em Participações Brasil Energia 
–, cujo principal objetivo era fi-
nanciar projetos no setor de ener-
gia. A cerimônia foi realizada em 
Brasília, no final de 2004, em 20 
de dezembro, com a presença do 
Presidente da República.

Juntamente com Petros, Fun-
cef, Banesprev, Fapes, Real Gran-
deza, BNDES, e com apoio técni-
co da Previ, a partir deste ano o 
INFRAPREV passava a contribuir para o desenvolvimento econômico 
do país, gerando novas fontes alternativas de energia, dentro dos mais 
elevados padrões de responsabilidade sócio-ambiental e, principalmen-
te, assegurando a rentabilidade necessária ao cumprimento dos com-
promissos atuariais de seus planos de benefícios ao longo dos anos.

Neste ano de 2005, Carlos Frederico Aires Duque foi reconduzido 
ao cargo de Diretor-Superintendente e tomaram posse os novos Di-
retores de Benefícios, Paulo Roberto da Silva; e de Administração e 
Finanças, Maria Lúcia Araujo Rocco. 

BRASIL ENERGIA

Carlos Frederico,  
Diretor-Superintendente  
do INFRAPREV, assina  
a participação no FIP,  
na presença da Ministra 
Dilma Rousseff, do 
Presidente Luiz Inácio  
Lula da Silva, do Presidente  
do Senado, José Sarney  
e do Presidente da Petros, 
Wagner Pinheiro

 

Foi por essa época que se definiram a Missão e a Visão do INFRAPREV.  
A Missão era a de “administrar planos de benefícios com eficiência e 
transparência para atender continuamente às expectativas dos participan-
tes”, e a Visão a de “ser um Fundo de Pensão de vanguarda, cada vez mais 
comprometido com os participantes, as Patrocinadoras e a sociedade”.

Por esse ano de 2004 foi criado o Orkut, site de relacionamentos do Google.  
O Botafogo de Futebol e Regatas comemorou 100 anos de futebol. O piloto 
Michael Schumacher tornou-se heptacampeão mundial de Fórmula Um.

O acidente lamentável do ano aconteceu no Oceano Índico, quando um 
grande terremoto, seguido de tsunamis, provocou destruição e morte nos países 
do Sudeste Asiático. O número de mortos foi estimado em 398.000 pessoas.

Infelizmente quem nos deixou neste ano foi Leônidas da Silva, o  
Diamante Negro, inventor da “bicicleta” e um dos maiores atacantes do fu-
tebol brasileiro. Também Ray Charles, um dos grandes cantores da música 
popular internacional. O ex-Governador do Rio Grande do Sul e do Rio 
de Janeiro, Leonel Brizola. O ator Marlon Brando. O escritor e jornalista 
Fernando Sabino e Yasser Arafat, Presidente da Autoridade Palestina.

Recepção da nova sede

“O trabalho começa 

a partir do momento 

em que acreditamos 

que é possível ser 

aperfeiçoado”.
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Outra inovação foi o lançamento da Central de Atendi-
mento Telefônico com sistema 0800. Foi entendimento da 
diretoria que o participante precisava de um serviço de aten-
dimento telefônico gratuito e de boa qualidade.

Em 15 de dezembro desse ano, a marca histórica ficou por 
conta da inauguração da Galeria de Superintendentes, uma 
homenagem, um reconhecimento aos que contribuiram nas 
administrações passadas. A Galeria recebeu o nome do coronel 
Cássio Romualdo dos Reis Carneiro, o que, na opinião do Di-
retor-Superintendente do INFRAPREV, Carlos Frederico, era 
uma homenagem justa às pessoas que lutaram pela criação do Instituto.

No dia 27 de fevereiro de 2005, pela primeira vez em 26 anos de 
pontificado, o Papa João Paulo II não fez a Oração Dominical na Praça 
de São Pedro, no Vaticano. E morreu em 2 de abril, sendo substituído 
pelo Cardeal Joseph Ratzinger, que adotou o nome de Bento XVI. Tris-
teza ainda nos Estados Unidos por causa do Furacão Katrina, que destruiu os 
diques de proteção e inundou por completo a cidade de Nova Orleans, causan-
do ainda milhares mortes nos estados da Flórida, Mississipi e Louisiana.

Inauguração da Galeria de Superintendentes

Ao agradecer pela oportunidade de dar prosseguimento à sua mis-
são à frente do Instituto, Carlos Frederico lembrou que a cada dia que 
se dedicava a essa atividade ia percebendo a verdadeira dimensão do 
seu trabalho e que, a cada encerramento de exercício, registrava com 
satisfação o crescimento do patrimônio.

Neste ano também o INFRAPREV firmou parceria com a Amil, ofe-
recendo um novo Plano de Saúde para os assistidos, com o objetivo de 
proporcionar soluções em saúde que atendessem às suas necessidades.

Em 2005 o Instituto voltou a investir em Tecnologia da Informação. 
Foi realizada uma avaliação dos sistemas e constatou-se 
que havia necessidade de uma reformulação, já que a eco-
nomia moderna vivia em constante instabilidade com mu-
danças freqüentes, que provocam a necessidade de criação 
de novos modelos de negócio.

Também por essa época, foi implantado o portal cor-
porativo, mais conhecido como Intranet, com o objetivo de 
disseminar informações aos colaboradores, oferecendo da-
dos e serviços para que as tarefas de todos fossem realizadas 
com maior agilidade e eficiência.

Carlos Frederico Aires Duque Paulo Roberto da Silva Maria Lúcia  
Araujo Rocco Central de Atendimento
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sobre as atividades do Instituto e as muitas mudanças que aconteceram 
em 2005 nos regulamentos.

Ao completar 24 anos de existência, o INFRAPREV continuava 
uma instituição sólida, sempre cumprindo com seus compromissos ao 
longo desse tempo e preparada para arcar com os benefícios futuros. 
Faltava apenas um ano para a comemoração do Jubileu de Prata.

No ano de 2006, O Plano de Contribuição Definida passou a se 
chamar Plano de Contribuição Variável. As garantias continuaram 
as mesmas. A terminologia foi alterada em função da Resolução Nº16 
do Conselho de Gestão de Previdência Complementar. Com a criação 
do Cadastro Nacional de Planos de Benefícios, surgiu a necessidade de 
adaptar o nome do plano às características do regulamento.

Com o objetivo de dar sua contribuição para preservar o Meio-
Ambiente, o INFRAPREV decidiu adotar o papel reciclado em sua 
comunicação por meio de relatório anual, no folder sobre o Plano CV, 
lâmina de empréstimo e cartão de aniversário dos assistidos.

O VIII Encontro Nacional de Representantes realizou-se na Superintendência 
Regional Nordeste, no Recife

O ano de 2006 se inicia com o desenvolvimento do Planejamento 
Estratégico elaborado em dezembro de 2005 e que tem prazo para ser 
executado até o final de 2008, onde foram traçadas as principais linhas 
de trabalho para os três anos vindouros, com revisões anuais.

O Diretor-Superintendente do Instituto, Carlos Frederico, revelava 
no início de 2006 que esse Planejamento era mais um processo de ges-
tão e que através dele o INFRAPREV orientaria suas atividades para a 
maximização de seus resultados no curto, médio e longos prazos.

Nos primeiros quatro meses de 2006, o INFRAPREV já obtinha 
uma rentabilidade de 7,5%, com os investimentos do Instituto supe-
rando a meta atuarial de INPC mais 6% ao ano, determinada pela le-
gislação, que foi de 2,98%, e a meta da Política de Investimentos para 
esse ano, de INPC mais 8% ao ano, que atingiu 3,63%.

Para Carlos Frederico, esse excelente resultado, em que o crescimen-
to do Patrimônio nos 12 meses em que a diretoria comemorava mais 
um ano à frente da instituição atingiu 25,7%, é proveniente da utilização 
mais intensiva de modernas técnicas de gestão de investimentos.

O Instituto intensificou investimentos em treinamento, visando 
ampliar os conhecimentos de seus empregados. Ainda com esse obje-
tivo, promoveu em parceria com a INFRAERO o VIII Encontro Na-
cional de Representantes na Superintendência Regional Nordeste em 
31 de agosto e 1º de setembro. A reunião contou com a participação de 
63 representantes titulares que puderam atualizar seus conhecimentos 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
Superação de Metas e Objetivos
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Luis Inácio Lula da Silva foi reeleito para mais um mandato como 
Presidente do Brasil. A reeleição comprovava que o cunho social dado 
ao seu governo tinha ampla aprovação do povo brasileiro.

Infelizmente, neste ano, dois conselheiros do Instituto, Juvêncio 
Gomes da Silva, do Conselho Deliberativo; Esdras Loureiro Lucas, do 
Conselho Fiscal; e o participante Júlio César Nascimento, morreram no 
acidente do Boeing da Gol com o jato Legacy, de uma empresa norte-
americana, acidente que chocou todo o país, o maior da história da 
aviação brasileira, onde morreram 154 pessoas.

Também morreram neste ano o músico Robertinho do Acordeon; 
Coretta Scott King, viúva de Martin Luther King; o artista plástico Alde-
mir Martins; o escritor Josué Montello; George Savalla Gomes, o palhaço 
Carequinha; o jogador e técnico de futebol Telê Santana; Cláudio Besser-
man Vianna, o Bussunda, humorista do Programa Casseta & Planeta, da 
Rede Globo de Televisão; os atores Raul Cortez e Gianfrancesco Guarnie-
ri; o ex-governador do estado do Mato Grosso, Dante de Oliveira, autor 
da Emenda das Diretas Já; Dom Luciano Mendes de Almeida; Jack Pa-
lance, ator de cinema; Augusto Pinochet, ex-ditador chileno; o ator Jece 
Valadão; o músico Severino Dias de Oliveira, o Sivuca; Carlos Alberto 
Ferreira Braga, o Braguinha, um dos maiores compositores brasileiros; 
o cantor James Brow e o ex-ditador do Iraque Saddam Hussein.

Seguros de automóvel, residencial e financiamentos imobiliários 
eram os novos serviços oferecidos aos seus usuários pelo Instituto, no 
ano de 2006. A diretoria executiva estava acertando convênios com 
seus parceiros para ampliar os serviços aos participantes, sempre com 
o objetivo de proporcionar maior segurança e qualidade de vida.

Para o Diretor-Superintendente, Carlos Frederico, “isso era apenas o 
início de uma grande mudança em nosso modelo de gestão. As decisões 
estratégicas referentes aos produtos e serviços do INFRAPREV seguirão 
obrigatoriamente os anseios e as expectativas de nossos clientes.”

Neste mesmo ano, Michelle Bachelet vencia as eleições presiden-
ciais no Chile, tornando-se a primeira mulher eleita para esse cargo 
na América do Sul. 

Quem também elegia novo Presidente da República era a Bolívia, 
com a vitória de Evo Morales.

Às 23 horas e 29 minutos (horário de Brasília), do dia 29 de março, o 
astronauta Marcos Pontes tornava-se o primeiro brasileiro a ir para o es-
paço, onde permaneceu por oito dias na Estação Espacial Internacional.

A seleção italiana venceu o XVIII campeonato de futebol, realizado 
na Alemanha, e se tornou tetra-campeã.

Plutão deixou de ser reconhecido como planeta pela União Astronômi-
ca Internacional. Com isso, o Sistema Solar foi reduzido a oito planetas.

A cidade de Fortaleza, capital do Ceará, superou Belo Horizonte e 
passou a ser a quarta maior capital do país.

PARTICIPANTES GANHAM  
NOVOS SERVIÇOS
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Carlos Frederico Aires Duque, 
Diretor-Superintendente do INFRA-
PREV, revela que a incorporação dos 
princípios ao modelo de gestão dos 
Fundos de Pensão no Brasil repre-
senta um importante progresso na 
modernização da gestão dos ativos, 
cujos benefícios serão usufruídos de 
maneira mais segura e sustentável 
pelas futuras gerações.

Carlos Frederico lembra, num 
ano tão importante para a Instituição, que ao chegar ao INFRAPREV 
em 2003 o patrimônio da entidade girava em torno de R$ 430 milhões e 
hoje, aos 25 anos, bem adulto e consolidado, esse patrimônio está acima 
de R$ 1 bilhão, mais que dobrados os recursos garantidores do Instituto. 
“E tudo isso”, diz o Diretor-Superintendente, “é decorrência desse modelo 
de gestão que foi idealizado lá no inicio de 2003, melhorando a organiza-
ção em todos os seus aspectos”.

– Na visão previdencial – afirma Carlos Frederico – procuramos 
aperfeiçoar todos os planos para identificar o que se poderia trazer de 
mais moderno para esses mesmos planos e para os participantes. Foi 
então que passou-se a trabalhar com as seguintes orientações: identi-
ficação de perdas do poder aquisitivo e transformação dos planos para 
mecanismos mais modernos, aderentes ao que a maioria das fundações 
hoje desenvolvem, que são a possibilidade de portabilidade, de resgate, 
de benefício diferido. Estes são os novos dispositivos que a legislação 
trouxe, que permitem ao participante ter uma maior mobilidade entre 
as fundações e entre as seguradoras. A administração dos Fundos de 
Pensão tornou-se mais profissional, mais focada dentro dos aspectos 
estruturais dos planos.

Finalmente chegou o ano de 2007, aguardado ansiosamente por 
diretores, conselheiros, colaboradores e participantes do INFRAPREV, 
o ano dos 25 anos de existência, o ano do JUBILEU DE PRATA. 

E é em 2007 que o Instituto, mais uma vez, se coloca na vanguarda 
do pensamento estratégico na gestão de seus ativos ao aderir ao 
Carbon Disclosure Project, uma ação mundial que conjuga esforços 
para minimizar os impactos ambientais e do clima do planeta. 
O INFRAPREV fez adesão, também, ao PRI – Princípios para o 
Investimento Responsável, uma iniciativa da ONU, que destaca as 
questões sociais e ambientais nos investimentos.

2007 
Finalmente Jubileu de Prata

Carlos Frederico Aires Duque e Paul Clement-Hunt, representante da ONU

Abertura do Evento
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pertencia a João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, desde outubro de 
1975 e que ainda era o recorde sul-americano da modalidade.

Passada a euforia do Gol 1000 do Romário e do recorde do Jadel, 
voltamos à nossa trajetória de 25 anos do INFRAPREV.

No ano em que se comemora o Jubileu de Prata do Instituto, o Di-
retor de Benefícios, Paulo Roberto da Silva, faz questão de ressaltar que, 
como participante, vê com muita satisfação o INFRAPREV completar 
25 anos, marca que não foi alcançada por muitas organizações que 
ocuparam posições de destaque no ranking das grandes corporações e 
na mídia internacional. 

“São 25 anos de incessante dedicação e trabalho de profissionais 
e pessoas comprometidas com a defesa dos interesses de seus parti-
cipantes e da Patrocinadora”. Exatamente por isso, ele faz questão de 
parabenizar a todos os responsáveis por esse sucesso. 

– Tenho a honrosa satisfação de fazer parte da Diretoria Executi-
va, no ano em que o INFRAPREV completa 25 anos nesse importante 
segmento da Previdência Complementar, responsável também pelo de-
senvolvimento econômico do país, pela presença de seus investimentos 
nas mais diversificadas atividades econômicas. É gratificante saber que 
o meu trabalho ocupou espaço na construção da satisfação dos partici-
pantes e na credibilidade de sua Patrocinadora – conclui Paulo Roberto 
da Silva.

Quem também faz questão de deixar marcada a sua mensagem é a 
Diretora de Administração e Finanças, Maria Lúcia Araujo Rocco. Ela 
lembra do momento em que estava trabalhando no Aeroporto Inter-
nacional do Galeão, no Rio de Janeiro, quando um colega entrou na 
sala distribuindo os formulários para a adesão ao ARSAPREV. Naquela 
ocasião, diz Maria Lúcia, com vinte e poucos anos de idade, a aposenta-
doria lhe parecia uma coisa muito distante mas, como sempre pensava 
no futuro, aderiu de imediato ao Instituto. 

A Secretaria de Previdência Complementar, o órgão fiscalizador, 
normatizador, procurou trazer um nível de solidez para o segmento, 
através dessas mudanças. Hoje em dia, o órgão tem procurado impor 
às fundações mecanismos de controle mais preventivos, que consigam 
detectar com uma certa antecedência possíveis insuficiências patri-
moniais, possíveis dificuldades, para que se tornem claramente per-
ceptíveis pelos administradores, pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
e todos os participantes. 

No ano em que o INFRAPREV comemora seus 25 anos de idade, 
aconteceu em maio a visita do Papa Bento XVI ao Brasil, mais preci-
samente às cidades de São Paulo e Aparecida. Bento XVI comoveu os 
fiéis dos lugares por onde passou. Nessa viagem, o Papa canonizou 
Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, o Frei Galvão, que veio a se tor-
nar o primeiro Santo Brasileiro; e presidiu a Conferência Episcopal da 
América Latina e do Caribe.

Também em maio, Nicolas Sarcozy, representante da direita fran-
cesa, foi eleito Presidente da França, com 53% dos votos.

E no mês de junho, em que se comemoram os 25 anos do INFRAPREV, 
tem início o inverno no Hemisfério Sul e o verão no Hemisfério Norte.

O atacante Romário, do Vasco, finalmente chegou ao seu tão es-
perado Gol 1000, no dia 20 de maio. Foi de pênalti, contra o Sport do 
Recife, partida do Campeonato Brasileiro, que o Vasco venceu por três 
a um, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O goleiro que vai 
ficar na história do futebol por ter levado o milésimo gol de Romário 
é conhecido por “Magrão”.

Neste mesmo dia, um domingo chuvoso no Rio de Janeiro, o pa-
ranaense Jadel Gregório quebrou o recorde histórico no salto triplo. 
Saltou 17,90 metros, durante o Grande Prêmio Brasil de Atletismo, 
em Belém do Pará, superando em um centímetro a marca anterior, que 
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já que não se consegue eliminá-los totalmente; o que se consegue é mapeá-
los tentando diminuir a incidência, os reflexos dessas ocorrências dentro 
do modelo de gestão. Em linhas gerais, essa tem sido mais ou menos a 
tônica, tem sido a trajetória que se tem procurado buscar ao longo dos 
últimos anos à frente da administração do INFRAPREV, envolvendo 
todos os colaboradores numa participação mais ativa, construindo os 
processos de decisão de maneira coletiva, enfim, reunindo gerentes, 
diretores, conselheiros, empregados e participantes dentro desta visão, 
trazendo um nível de distribuição de responsabilidade e engajamento 
muito maiores.

Para Carlos Frederico, essa maneira de administrar traz um grande 
nível de acertos nas decisões e é, sem dúvida, o aspecto central da mudança 
cultural de gerir o Instituto, com a entidade sempre voltada para resultados, 
apesar de não ter como objetivo o lucro, sempre buscando a eficiência, com 
retorno financeiro superior a seus compromissos, sempre agregando valor 
ao trabalho que vem sendo desenvolvido em benefício dos participantes.

O Diretor-Superintendente lembra que o INFRAPREV tem o com-
promisso de zelar pelo bem-estar social de todas as pessoas que depo-
sitam na Instituição confiança e expectativa. É por isso que, ao longo 
desses anos, revela, tem procurado ser merecedor dessa confiança, já 
que as ações que estão sendo desenvolvidas visam sempre um nível de 
transparência muito grande. Para Carlos Frederico, existe uma preocu-
pação enorme em se tomar atitudes sempre de maneira muito centrada, 
muito cautelosa, buscando o melhor caminho, o melhor retorno para 
os participantes. 

A união desses esforços, da Patrocinadora, dos conselhos, com a parti-
cipação muito importante de seus representantes nesse processo, tem per-
mitido que a direção do Instituto consiga trilhar o caminho do Sucesso.

– É preciso que todos atentem – diz ele – para a importância que 
essa instituição tem, a responsabilidade que todos têm e a que procuram 

E afirma: 
— Ao longo desses 25 anos, Deus sempre me colocou próxima ao Ins-

tituto, quer fazendo sua apresentação para os colegas do aeroporto, quer 
pelos amigos que nele trabalhavam, ou como Conselheira e agora, com 
muita honra, como Diretora. Sei que comigo está um pedacinho de todos 
os participantes, ativos e assistidos do INFRAPREV, e por isso me dedico, 
com afinco, a cumprir a missão do Instituto, que é administrar planos de 
benefícios com eficiência e transparência, para atender continuamente às 
expectativas dos participantes. Gostaria de agradecer a todos que direta 
ou indiretamente se emprenharam na sua criação e, ao longo desses anos, 
na sua administração. O nosso INFRAPREV completa 25 anos. Ele é o 
nosso porto seguro, por isso rogo a Deus que o abençoe e permita que 
ele continue em sua trajetória de sucesso. Parabéns INFRAPREV!

Continuando sua análise histórica do Instituto e dos Fundos de 
Pensão em nosso país, o Diretor-Superintendente, Carlos Frederico, 
lembra que a partir de 2001/2002 a legislação trouxe uma nova forma 
de gerir essas organizações que, segundo ele, tem influenciado positi-
vamente na cultura da gestão das fundações no Brasil:

— O INFRAPREV também está dentro desse processo, com o 
fortalecimento e a montagem deste modelo de gestão, de governança 
corporativa e de maior atuação dos membros dos conselhos, da direto-
ria, dos colaboradores e participantes. Essa postura tem permitido que 
a administração focada nos processos, e nas estruturas, se torne mais 
perene e, conseqüentemente, seus resultados sejam colhidos de uma 
forma mais duradoura. É isso que se tem percebido com o desenvol-
vimento desse trabalho. Avanços na visão de investimentos, superando 
as metas todos os anos, superando as metas de todos os indicadores de 
rentabilidade atuarial, da política de investimentos e controle de riscos que, 
aliás, são as palavras de ordem dentro da moderna gestão das fundações, 
para que se tenha um sistema que seja capaz de minimizar esses riscos, 
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DIRETORIA EXECUTIVA

Paracy Cruz de Mesquita Filho – Diretor-Superintendente
Paulo Alves Salgado – Diretor Administrativo
Maria Regina Oliveira de Queiroz – Diretora de Seguridade 
Victor Villas Boas Pitanga Santos – Diretor Financeiro

Paracy Cruz de Mesquita Filho – Diretor-Superintendente
Paulo Alves Salgado – Diretor Administrativo
Thomaz William Loureiro Monachesi – Diretor de Seguridade
Victor Villas Boas Pitanga Santos – Diretor Financeiro

Paracy Cruz de Mesquita Filho – Diretor-Superintendente
Alfredo Moutinho dos Reis – Diretor Administrativo
Arthur Camarinha – Diretor de Seguridade
Victor Villas Boas Pitanga Santos– Diretor Financeiro

Aluysio Leite Cesarino – Diretor-Superintendente
Luiz Edmundo Germano de Alvarenga – Diretor Administrativo 
Arthur Camarinha – Diretor de Seguridade
Alfredo Moutinho dos Reis – Diretor Financeiro

Aluysio Leite Cesarino – Diretor-Superintendente
Luiz Edmundo Germano de Alvarenga – Diretor Administrativo 
Arthur Camarinha – Diretor de Seguridade
Mauro Lucius Loretti Motta – Diretor Financeiro

GESTÃO ADMINISTRATIVA 
1982 a 2007

corresponder dentro das ações, sempre com os empregados muito mo-
tivados, muito comprometidos com esse objetivo social. E os resultados 
colhidos mostram que o Instituto está trilhando um caminho de sucesso, 
seguro, estável, dando aos participantes esse nível de tranqüilidade, esse 
nível de certeza de que é uma Instituição sólida e de que vai cumprir 
todos os compromissos assumidos junto a seus participantes.

A mensagem final de Carlos Frederico é de tranqüilidade, de confian-
ça, de que o trabalho, os esforços, estão sendo realizados e direcionados 
com o intuito maior de preservar os interesses dos participantes e garantir 
um futuro para eles e todos os seus familiares, de maneira bem satisfatória, 
“de forma a que todos possam comemorar mais 25 anos de existência”.

Assim se conta essa História, uma história de sonhos, ideais, de-
sejos, expectativas, realizações e muito trabalho, mas muito trabalho 
mesmo, para que o INFRAPREV chegasse em 2007 aos seus 25 Anos, 
alcançando uma maturidade que somente os grandes Fundos de Pensão 
do Brasil conseguiram alcançar. 

“QUE ASSIM SEJA”!
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CONSELHO CURADORES/DELIBERATIVO

Aluyzio Leite Cezarino 
Ângela dos Reis Carneiro 
Aramis da Silva Gomes 
Aramis Tavares da Silva
Carlos Azevedo Maia 
Carlos Duarte da Silva Fortes 
Carlos Eduardo Guapindaia Campos
Celi Harumi Ikeda 
Diblaim Carlos da Silva 
Eloídes Emília Rodrigues 
Flávio Rodrigues 
Francisco Carvalho Britto 
Francisco Ribeiro Alberto Brick 
Geórgia Maria de Eufrásio
Helena Yoshioka 
Hilmar Gorreta Reis
Hirohito de Faria Martins 
José Maria Othon Sidou 
Jairo Resende 
Joel Marques Corrêa 
Jorge Costa Carneiro
José Daumas
José Euclides Tavares de Souza 
José Maria Martins
José Orlando Passos Nunes
José Pereira Braga 
Juvêncio Gomes da Silva

Leonel Dias Júnior 
Luiz Gonzaga Cabral Neves
Luiz Sérgio Timótheo da Costa 
Margareth Lyses Rabelo Mendes 
Maria Berlinda Fernandes Dias 
Mario de Oliveira 
Maria do Socorro Sobreira Dias 
Marisa Santos Villagra 
Nelson Jorge Borges Ribeiro 
Nicola Pomo
Nilo Sérgio Reinehr
Ottacillius M. de Siqueira Amazonas 
Paracy Cruz de Mesquita Filho 
Paulo Contioso de Franceschi 
Pedro Germano Lima Filho 
Ricardo de Castro Brum 
Roberto João Lang
Terezinha Sílvia Borges Viana
Thomaz William L. Monachesi
Valseni José Pereira Braga 
Vera Maria M. de Carvalho
Walter Eustáquio de Faria 

Tarso Magnus da Cunha Frota – Diretor-Superintendente
Antonio Francisco Ferreira Novellino – Diretor de Administração
Athur Camarinha – Diretor de Benefícios
Mauro Lucius Loretti Motta – Diretor de Finanças

Luiz Carlos Boavista Accioly – Diretor-Superintendente
Bráulio de Freitas Oliveira – Diretor de Administração
Mauro Lucius Loretti Motta – Diretor de Benefícios
Arthur Camarinha – Diretor de Finanças

Roberto Della Piazza – Diretor-Superintendente
Mauro Lucius Loretti Motta – Diretor de Benefícios
Arthur Camarinha – Diretor de Finanças

Roberto Della Piazza – Diretor-Superintendente
Mauro Lucius Loretti Motta – Diretor de Benefícios
Mario Massao Murata – Diretor de Administração e Finanças

Roberto Della Piazza – Diretor-Superintendente 
Francisco Ribeiro Alberto Brick – Diretor de Benefícios
Mario Massao Murata – Diretor de Administração e Finanças

Carlos Frederico Aires Duque – Diretor-Superintendente
Francisco Ribeiro Alberto Brick – Diretor de Benefícios
Paracy Cruz de Mesquita Filho – Diretor de Administração e Finanças

Carlos Frederico Aires Duque – Diretor-Superintendente
Paulo Roberto da Silva – Diretor de Benefícios
Maria Lúcia Araujo Rocco – Diretora de Administração e Finanças 
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CONSELHO FISCAL

Alfredo Honório da Silva Netto
Aramis da Silva Gomes 
Carlos Antonio Dias Chagas
Cleudes Flauzino Garcia 
Edgard Pinto Ferreira 
Edson Antônio Cavalcante
Esdras Loureiro Lucas 
Fernando de Souza C. Madureira
Helena Yoshioka 
Ivo Rocha Filho 
João Assafin
Joel Alves Ramires 
Joel Marques Correa
Jorge Fernando Macedo Braga
José Francisco Marinho Freire 
José Leite Coutinho 
José Orlando Passos Nunes 
Josephus Maria Franciscus Zaeyen
Jurandyr Machado da Cunha
Juvêncio Gomes da Silva 
Keite Viana de Souza Prazer
Leonel Dias Júnior 
Luiz Carlos da Silva
Luiz Paulo de Souza
Luiz Sérgio Timótheo da Costa 
Maria Aparecida Bianchi
Maria José de Andrade

Maria Lúcia Araujo Rocco 
Mário Jorge Soares
Mario Massao Murata
Mário Roberto Pacheco de Lima 
Mauro Lucius Loretti Motta 
Miguel Ferreira da Silva 
Octávio Augusto Pereira de Souza
Onildo Mário de Jesus 
Paracy Cruz de Mesquita Filho 
Paulo César Pacheco de Lima 
Paulo Dantas Cabral
Paulo Roberto da Silva 
Paulo Roberto Dutra da Silva
Pedro Germano de Lima Filho
Railton Edson dos Santos 
Ricardo Gurgel Mendes Carneiro
Roberto João Lang 
Sílvia Helena Brum Togni 
Sônia Regina Fabre
Tânia Mara de Oliveira 
Wagner José Pontoni
Wilhiam Antônio de Melo 
Zael dos Santos M. do Amorim
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A maturidade de um Fundo de Pensão
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Fatos marcantes da história 
do INFRAPREV

2002

Aprovação do Estatuto incorporando novas 

regras de eleição para a composição dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal.

2003

Implantação de novo modelo de gestão.

2004

Mudança da sede do INFRAPREV para 

a Av. Almirante Barroso. Redesenho da 

marca e novo projeto do Jornal Futuro. 

2005

O INFRAPREV começa o ano já como 

integrante do FIP – Fundo de Investimentos 

em Participações Brasil Energia. 

2007

Adesão ao Carbon Disclosure Project, uma 

ação mundial para estudo do clima no planeta, 

e aos Princípios para o Investimento 

Responsável, uma iniciativa da ONU.

Otacílio Barros

O autor é jornalista, radialista e poeta, 

membro da Academia Cearense de Ciências, 

Letras e Artes do Rio de Janeiro 

e do Conselho de Minerva da UFRJ.

1982 

Autorizado o funcionamento do Instituto 

Arsa de Seguridade Social (ARSAPREV).

1996

Incorporação dos participantes da empresa 

Telecomunicações Aeronáuticas S/A (TASA).

1998 

Mudança da razão social de Instituto Arsa de 

Seguridade Social (ARSAPREV) para Instituto 

Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV).

2000

A Secretaria de Previdência Complementar 

aprova a implantação do Regulamento do 

Plano de Contribuição Definida, denominado 

em 2006 de Plano de Contribuição Variável, 

em função das suas características.
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