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INFRAPREV 32 ANOS

Os anos se passaram e o INFRAPREV cresceu. 
O Instituto se desenvolveu e chegou até a posição que 
ocupa hoje entre os maiores fundos de pensão, enfren-
tando os vários cenários econômicos e políticos do país 
e se aperfeiçoando. 

A trajetória de sucesso no segmento de previdên-
cia complementar é comprovada pelo 37º lugar no ranking 
da Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previ-
dência Complementar (Abrapp), dentre 260 associadas.

Sua consolidação se deve ao trabalho e empe-
nho de seus empregados, de seus diretores e conselhei-
ros e à confiança dos participantes ao longo desses anos.

Parabéns a todos vocês pela conquista social, 
que é o INFRAPREV.
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EDITORIAL

32 ANOS DE BENEFÍCIOS

O que era um sonho em 1982 tornou-se 
uma realidade sólida em 2014.

Ao comemorarmos os 32 anos do seu fundo de 
pensão, convocamos todos a uma reflexão do que foi, do 
que é e do que será o INFRAPREV nos próximos anos.

Ao assumirmos a direção do Instituto em 
2003, implantamos um novo modelo de gestão que se baseia em um 
processo mais participativo nas tomadas de decisão.

Fomos fiéis aos princípios que nortearam a criação do 
INFRAPREV e buscamos sempre adotar ações seguras, usando a ex-
periência do passado, as novidades do mundo moderno, com o obje-
tivo de garantir os direitos dos participantes.

Os avanços foram significativos em termos de profissionalização 
da equipe e modernização da administração, melhorando a entidade 
em vários aspectos. Houve maior investimento em tecnologia e comu-
nicação que propiciou a construção de um modelo de gestão calcado na 
transparência das informações, no fortalecimento dos processos inter-
nos e na melhoria da qualidade dos serviços oferecidos aos participantes. 

Com foco no cliente, trabalhamos mais tecnicamente a condu-
ção das atividades procurando pautar as ações por meio de pesquisas, 
de análises de mercado e de produtos que pudessem complementar 
e enriquecer o portfólio do INFRAPREV.

Sentimento de dever cumprido? Não. Pois o mercado é dinâ-
mico, as adversidades são grandes e os cenários mudam.

Os desafios da economia ao longo dos anos não foram capazes 
de impedir a trajetória de crescimento do Instituto. 

Em dezembro de 2002, o INFRAPREV estava na 50a posição 
no ranking elaborado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar (Abrapp) – patrimônio de R$ 450 mi-
lhões. Hoje ocupa o 37º lugar, com patrimônio de R$ 2.535 bilhões. 
E ainda pode subir mais, só depende de nós.

A cada conquista, mais desafios. Continuamos trabalhando para 
garantir a proteção social que o Instituto proporciona aos seus partici-
pantes ativos e assistidos.

CARLOS FREDERICO AIRES DUQUE
DIRETOR-SUPERINTENDENTE

EMPRÉSTIMO
Onde encontro no site o simulador de em-
préstimo e o extrato de meus contratos?
Paulo Ernani Martins Bezerra
Palmas/TO 

RESPOSTA: No portal INFRAPREV digite 
login (número do CPF) e senha e clique 
em  Autoatendimento, localizado em Ca-
nais de Atendimento. (...) Irá visualizar no 
alto da página o item Empréstimo poden-
do consultar  ‘situação de empréstimo’ ou 
efetuar simulações. (...) O simulador só é 
disponibilizado quando a carteira de em-
préstimo está aberta. (...) 

AUXÍLIO-DOENÇA
Segue em anexo (no e-mail) documenta-
ção para entrada no auxílio-doença.
Maria Cristina Martins Gevaerd
Guarulhos/SP
 
RESPOSTA: Sem documentos originais, o 
INFRAPREV não pode habilitar o  proces-
so.  O pagamento do benefício só poderá 
ser efetuado mediante o formulário origi-
nal (preenchido e assinado), comunicado 
de decisão do INSS e último contracheque 
(antes de entrar em benefício). Estes do-
cumentos devem chegar no máximo até o 
dia 10, para pagamento no mês.  

PENSÃO
Em caso de falecimento de pensionista, 
os herdeiros continuam recebendo a 
pensão? Como funciona?        
Caio Marcio Fatureto de Brito 
Águas Claras /DF
 
RESPOSTA: O participante ativo do Plano 
CV, em caso de falecimento, deixará pen-
são e pecúlio para os seus dependentes 
legais.  São considerados dependentes: 
cônjuge,  companheiro(a),  filhos até 21 
anos. O cônjuge ou companheiro(a) re-
ceberão pensão vitalícia, caso a opção da 
aposentadoria seja vitalícia.  Filhos inválidos 
também têm direito à pensão. Na ausência  
de dependentes legais, o participante ativo 
deverá indicar beneficiários para recebi-
mento  de pecúlio e do saldo de conta.
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SEGURIDADE

A Infraero é parceira do participante na formação 
do benefício de aposentadoria. É solidária no aumento do 
percentual de contribuição em até 8% ou o valor máximo 
de R$ 1.053,66.

Aumentar a contribuição no seu plano 
de previdência é sempre um bom negócio. 
Quanto maior for o valor da contribuição, 
maior será o benefício no futuro.

Na campanha de alteração de per-
centual do INFRAPREV, que vai até dezem-
bro, o participante pode aumentar as con-
tribuições básica (destinada à aposentadoria) e 
específica (destinada ao pecúlio).

Simulação - Para saber se o percentual de contribui-
ção atual é o adequado e atende às suas expectativas, utilize o 
simulador de aposentadoria em Autoatendimento no portal. 

O INFRAPREV está promovendo a alteração no regu-
lamento do Plano CV para ter a possibilidade de contratação 
de seguro para a cobertura de riscos atuariais para os benefí-
cios de invalidez e morte dos participantes – pensão e pecúlio. 

Os chamados benefícios de riscos são pagos hoje 
pelo Instituto, com as reservas constituídas ao longo dos 
anos. Com esta alteração no regulamento, se for o caso, es-
ses benefícios poderão contar no futuro com uma garantia 
adicional suportada por uma seguradora. Essa proposta ainda 
será submetida à aprovação da Previc, órgão que fiscaliza os 
fundos de pensão, e será implementada somente com estu-
dos técnicos que evidenciem a necessidade de sua adoção.

O objetivo da medida é reduzir os riscos atuariais 
e financeiros decorrentes da concessão desses benefícios. 

REGULAMENTO DO PLANO CV VAI TER ALTERAÇÃO

INFRAERO É PARCEIRA NA APOSENTADORIA
O PARTICIPANTE AUMENTA A CONTRIBUIÇÃO NO PLANO CV E A INFRAERO
ACOMPANHA A ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL ATÉ O LIMITE DE 8%

POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS SERÁ SUBMETIDA À APROVAÇÃO 
DA PREVIC E IMPLEMENTADA SOMENTE COM ESTUDOS TÉCNICOS QUE EVIDENCIEM A NECESSIDADE 

Além de estar alinhada às melhores práticas de mercado, a 
alteração pode proporcionar aos participantes e patrocina-
dores a redução dos custos para manutenção dos mesmos 
níveis de benefícios. 

O regulamento ganha um novo artigo 53, com a 
inclusão da regra de contratação e renumeração dos arti-
gos posteriores. Essa decisão é respaldada pela legislação. 
A Resolução nº 10/2004, do Conselho de Gestão da Pre-
vidência Complementar, autoriza a terceirização dos riscos, 
desde que esteja prevista em nota técnica atuarial e no re-
gulamento do plano.

O conteúdo da proposta de alteração do regula-
mento está no portal no item ‘Planos’. É preciso entrar com 
login (CPF) e senha para consultá-lo. 
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EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

EXPERIÊNCIA DO PARTICIPANTE COM BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

Fale Conosco 
Jorge Cláudio Carvalho
Aeroporto de Macaé - RJ

– Usei pela primeira vez a ferramenta 
de atendimento do portal (Fale Co-
nosco) e logo fui atendido. Procurei 
o representante para solicitar meu 
informe de rendimentos de emprés-
timo para fins de imposto de renda e 
ele me orientou a solicitar pelo Fale 
Conosco. É bem fácil de usar. Enviei 
a mensagem de madrugada pelo por-
tal. Como já tinha o login e a senha 
de acesso, ao entrar na ferramenta 
meus dados já estavam preenchidos. 
Bastou eu escrever a mensagem com 
o pedido do informe. Estava ansioso 
e prontamente fui atendido. Usarei se 
precisar em próximas vezes. 

Aposentadoria 
Mônica de Azambuja Schiller
Aeroporto do Galeão - RJ

– Considero a aposentadoria um pla-
nejamento e por isso me programei 
durante a ativa. Sempre contribuí com 
15% para o Plano CV e fazia simula-
ções de aposentadoria com frequên-
cia para acompanhar o valor do meu 
benefício e não ser pega de surpresa.  
Cheguei a ler o livro ‘O Desafio da 
Aposentadoria’, de Lucia França. Não 
adiantaria contribuir com um percen-
tual baixo e querer ganhar uma apo-
sentadoria boa depois, já que ambos 
caminham juntos. O meu objetivo era 
quando me aposentasse ter uma situ-
ação financeira em que não precisas-
se trabalhar. Consegui atingir o meu 
objetivo e tenho orgulho disso. Hoje 
aproveito a minha vida para realizar 
atividades que me dão prazer.

Auxílio-doença 
Herculano da Silva Carvalho 
Aeroporto de Manaus - AM

– Até dar entrada no auxílio-doença 
pelo INSS, não sabia que o INFRAPREV 
também concedia esse benefício. Mi-
nha ideia sobre o Instituto era que eu 
seria beneficiado apenas no momento 
de minha aposentadoria. Foi uma sur-
presa saber que receberia dois valores 
e que o INFRAPREV complementava 
o auxílio-doença do INSS. O Instituto 
cumpre fielmente o que é de direito: 
valores, liberação do pagamento e da-
tas. Tudo realizado com excelência.  
Aprendi o procedimento e agora eu 
mesmo encaminho a renovação do 
auxílio para o INFRAPREV, quando 
for necessário. 

O Jornal Futuro foi à busca de participantes para ouvir suas experiências quanto aos benefícios e serviços oferecidos pelo 
INFRAPREV, além dos já relatados nos canais de atendimento. Nesta edição é apresentada a impressão dos participantes 
sobre auxílio-doença, aposentadoria e o atendimento pelo portal através da ferramenta Fale Conosco. 

Pode parecer estranho para profissionais que ainda 
estão no início da carreira pensar na aposentadoria. Por ser 
algo que parece sempre tão distante, muitos acabam não se 
planejando e só pensam no tema em cima da hora. 

Essa negligência, no entanto, pode ter sérios impactos 
na sua qualidade de vida e no seu futuro financeiro quando 
aposentado. A aposentadoria até pode estar longe da sua re-
alidade atualmente, mas, para poder aproveitá-la no futuro, é 
preciso definir agora o que deseja fazer quando se aposentar 
e traçar ações para conseguir alcançar esse objetivo.

Preocupe-se em poupar e acompanhar seus investi-

APOSENTADORIA É PLANEJAMENTO
mentos, seja seu plano de aposentadoria no INFRAPREV, sua 
poupança, fundos de investimentos ou outro tipo de aplicação.

Estimativa - O ideal é fazer uma estimativa de 
quanto você pretende ter de renda mensalmente, ou seja, 
uma projeção de rendimentos e gastos. Dessa forma será 
possível definir como juntar o dinheiro que precisa. 

Para fazer a projeção desses gastos, a dica é avaliar as 
despesas que podem diminuir quando aposentado e as que 
podem aumentar, como os gastos com saúde. 

Afinal de contas, não será agradável chegar lá na frente 
sem condições financeiras para manter o seu padrão de vida.
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Para solicitar aposentadoria no INFRAPREV, o 
participante não precisa estar aposentado pelo INSS, 
basta apenas atender as carências necessárias às apo-
sentadorias  normal e antecipada.

Para programar sua vida e ter uma projeção de 
quanto vai receber de aposentadoria quando se des-
ligar do patrocinador, seja Infraero ou concessionária, 
o Instituto disponibiliza em seu portal, em Autoaten-
dimento, o simulador de aposentadoria do Plano CV, 
documentação necessária e formulários para solicitar 
o benefício. Para entrar na área restrita, basta informar 
CPF e senha. 

Se os documentos e formulários chegarem ao 
Instituto até o dia 10, o participante receberá o bene-
fício no último dia útil do mês. Por isso, é importante 
entregar a documentação o quanto antes ao repre-
sentante. 

Para mais informações, ligue para a Central de 
Atendimento, 0800-707-1273. As atendentes podem 
esclarecer dúvidas e realizar simulações.

CONDIÇÕES PARA 
APOSENTADORIA 
NO PLANO CV

SEGURIDADE

CARÊNCIAS NECESSÁRIAS

Aposentadoria normal
Mínimo de 58 anos de idade, cinco anos de con-
tribuição e término do vínculo empregatício com 
o patrocinador.

Aposentadoria antecipada
Mínimo de 48 anos de idade, cinco anos de con-
tribuição e término do vínculo empregatício com 
o patrocinador.

Aposentadoria por invalidez
Ter pelo menos 12 meses de contribuição ao 
INFRAPREV e estar aposentado por invalidez no 
INSS.  O período de pagamento do benefício será 
o mesmo do INSS. 

EQUIPE DE BENEFÍCIOS 
CUIDA DA SUA 
APOSENTADORIA

Trabalhar com a atividade-fim do INFRAPREV é a 
responsabilidade da gerência de Benefícios. Quando a área 
concede um benefício, cumpre com a missão do Instituto. 

Depois de anos de trabalho, chega a fase importante 
na vida do participante, que é a aposentadoria. Nesse mo-
mento, a equipe de Benefícios se sente realizada ao propor-
cionar uma renda adicional à do INSS, para que o participante 
possa desfrutar de qualidade de vida na terceira idade. 

Esse trabalho é coordenado pelo gerente José Jor-
ge Magalhães Eusébio, que conta com o apoio dos pro-
fissionais de benefícios Rosita Simões, Valéria Meneghetti, 
Luis Evaristo e Jefferson Magrani.

Além da aposentadoria, a área é responsável pela 
concessão de auxílio-doença, pensão e pecúlio. 

A título de curiosidade, sobre a palavra apo-
sentadoria, conta-se que a Coroa portuguesa 
costumava oferecer uma residência ou apo-
sento àqueles funcionários mais importantes 
que houvessem deixado seus trabalhos, mas 
quisessem ficar por aqui. É daí, dizem, que sur-
giu a palavra aposentado.

José Jorge Eusébio com sua equipe; da esquerda para a direita, Rosita Simões, Luis Evaristo,
Jefferson Magrani e Valéria Meneghetti

CURIOSIDADE

DE ONDE VEM...
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SUSTENTABILIDADE

De que adianta um 
plano de futuro se não tiver 
um mundo saudável para 
viver? Pensando nisso, o  

INFRAPREV participa de 
iniciativas sustentáveis volta-

das para o seu negócio, o meio 
ambiente e as pessoas. São com-

promissos que reúnem empresas de 
todo o mundo e colocam o Instituto 
em sintonia com as mais modernas 
práticas de gestão.

CUIDAR DO FUTURO 
COM INICIATIVAS

SUSTENTÁVEIS

POR ONDE ANDA

Helena Yoshioka – São Paulo/SP 
Aproveitou o início da aposentaria com viagens para Europa e EUA em companhia da família. Passa 
os finais de semana na chácara que a família possui perto de São Paulo. Considera um lugar tranquilo, 
com vistas maravilhosas e ainda, segundo ela, um verdadeiro paraíso. “Graças ao INFRAPREV tenho 
uma qualidade de vida boa e posso me dar ao luxo de ter certas mordomias”, conta. Optou por 
continuar trabalhando para se manter na ativa, já que gosta muito do que faz. Sabia desde o início da 
real importância da contribuição para o plano. Está satisfeita com o benefício do Instituto e será eter-
namente grata à pessoa que a incentivou a entrar no plano. Trabalhou no aeroporto de Congonhas e 
na Superintendência de São Paulo.

Mario Massao Murata - Rio de Janeiro/RJ
Formado em Ciências Contábeis e Economia, ingressou na Infraero em 1977. Trabalhou no Aeroporto 
do Galeão, na sede e no INFRAPREV, onde foi conselheiro e diretor de Administração e Finanças. Mes-
mo aposentado há cinco anos, continua acompanhando as questões que envolvem o Instituto. “Gosto 
do Jornal Futuro, pois o conteúdo dá uma assistência aos já aposentados e acompanho o balancete pelo 
portal”. Afirma que o plano de previdência superou suas expectativas e que tem hoje uma aposentadoria 
tranquila. Aproveita essa fase da vida para viajar e passear. “Aproveito o fato de estar aposentado para ir 
e voltar à minha casa de praia em Cabo Frio, sem compromisso com datas”, informa. Mario Massao é 
casado e pai de dois filhos.

Manoel Nelson Pereira - Fortaleza/CE 
Se refugiou de vez em seu sítio, onde define carinhosamente como um pedaço de terra no meio de For-
taleza. Aposentado há 16 anos, vive com a esposa e filhos e cuida com prazer da rotina da propriedade. 
“Cuido das mangueiras, do cajueiro, podo as folhagens e colho frutas”, conta. A vida de aposentado inclui 
também caminhadas diárias e aulas de violão, teclado e informática. O ex-responsável pela manutenção 
elétrica das pistas e do aeroporto de Fortaleza tem boas recordações da época da ativa. “Vivia num ótimo 
ambiente de trabalho e ainda realizava cursos pela empresa”, lembra. Uma das razões para aderir ao 
INFRAPREV foi a convicção de que o valor da aposentadoria do INSS não seria suficiente para seu futuro. 
Hoje aposentado, colhe os frutos. 

PRI – Princípios para o In-
vestimento Responsável: norteiam o 
mercado financeiro para integrar meio 
ambiente, sociedade e governança 
em suas decisões de investimento.

CDP – Carbon Disclosure 
Project: projeto que reúne dados 
sobre as emissões de gases de efei-
to estufa, consumo de água e risco 
florestal nos negócios, acelerando as 
soluções para as mudanças do clima.

GRI – Global Reporting 
Initiative: rede composta por es-
pecialistas de todo o mundo que 
estimula a divulgação de relató-
rios empresariais responsáveis por 
comparar o desempenho das cor-
porações e dos países.

DCN – Declaração do Ca-
pital Natural: compromisso do mer-
cado financeiro para identificar a 
dependência dos negócios ao meio 
ambiente e integrar o capital natural 
em produtos e serviços, com conta-
bilidade e reporte próprios.

O INFRAPREV também pos-
sui diretrizes para a gestão de pessoas 
e a alocação de recursos com base 
no Acordo de Cooperação Técnica 
firmado entre o Ministério da Previ-
dência Social (MPS) e a Associação 
Brasileira de Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (Abrapp). 
O acordo visa à promoção do tra-
balho decente e ao investimento em 
projetos socialmente responsáveis. 
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FINANÇAS

NOSSOS NÚMEROS

A rentabilidade dos investimentos do INFRAPREV, de 5,01% nos cinco 
primeiros meses do ano, ficou próxima à meta atuarial no mesmo período, de 
5,77%. O cenário econômico adverso ainda está se refletindo no resultado dos 
investimentos. 

Em relação ao mercado financeiro, o resultado é muito satisfatório. A 
rentabilidade ficou bem acima dos principais indicadores financeiros. Até maio, o 
INPC alcançou 3,52%, IGP-M 3,21%, poupança 3,94%, CDI 4,12% e dólar foi 
negativo em 4,42%.

A carteira de renda fixa, com rendimento de 6,46%, contribuiu para o 
equilíbrio da rentabilidade e meta atuarial. O processo de elevação dos juros 
iniciado no ano passado possibilitou a compra de títulos públicos com taxas acima 
da meta atuarial (INPC + 5%), estratégia que vem beneficiando a performance 
desse segmento. 

Outro bom resultado foi o do segmento de empréstimo, que obteve 
5,96%. As outras carteiras tiveram desempenho abaixo da meta. Renda Variável 
ficou com 2,83%, influenciada pelo desempenho negativo do mercado financeiro 
no início do ano, mas superou o Ibovespa, que teve rentabilidade negativa de 
0,52% nos cinco primeiros meses do ano. Imóveis atingiram 2,86%, e investi-
mentos estruturados, 1,91%.

RENTABILIDADE SUPERA 
INDICADORES FINANCEIROS

MAIO/2014

Patrimônio Líquido  
Meta Atuarial - 2003 a 2014

Distribuição dos Investimentos

Reajuste de benefícios – O Instituto efetuou reajuste de 5,82% nos be-
nefícios do Plano CV iniciados até maio de 2013. Os concedidos após essa data, 
até abril deste ano, tiveram reajustes diferenciados porque o percentual varia de 
acordo com o início do benefício. O reajuste anual está previsto no regulamento 
do Plano CV, artigo 142. O cálculo é feito com base no INPC de maio de 2013 
a abril de 2014. A tabela com o percentual de reajuste para os meses posteriores 
a maio de 2013 foi publicada no portal INFRAPREV.

Senha – Em caso de esquecimento de senha para acesso ao portal, utilize 
o ‘Lembrar minha senha’. A senha é enviada para o e-mail do participante em 
poucos minutos. Se o e-mail estiver desatualizado, ligue para 0800-707-1273 e 
informe o endereço eletrônico atual.

FIQUE POR DENTRO

Disponível Renda Fixa

Renda Variável Inv. Estruturados

Imóveis Oper. com Participantes

57,38%

10,76%

17,02%

6,72%8,12%0,0%

459%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

272%

Plano CV R$ 2.448.992.003,72

Plano BD I R$ 75.038.945,39

Plano BDII R$ 11.238.698,63 

Plano Anei R$ 132.083,67

Patrimônio R$ 2.535.401.731,41 

Cota do
Plano CV 5,837120839  

Cota do
Plano Anei 1,014712232  

Patrimônio Líquido               Meta Atuarial

MELHOR DESEMPENHO 
ATÉ MAIO FOI DA RENDA FIXA. 
RENDA VARIÁVEL  FICA ABAIXO 
DA META, MAS BEM ACIMA
DO IBOVESPA
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EXERCÍCIOS FÍSICOS
PROPORCIONAM INDEPENDÊNCIA
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Escolha a melhor opção para 
entrar em contato com o INFRAPREV. 
Seja o Fale Conosco pelo portal, a 
Central de Atendimento 0800-707-
1273, o atendimento presencial e 
até mesmo as redes sociais, Twitter 
ou Facebook. Tire suas dúvidas sobre 
empréstimos, senha, benefícios, simu-
lações ou envio de documentos.

 Fale Conosco no portal –  
É o canal de atendimento direto na 
página do INFRAPREV, com pra-
zo máximo de resposta de dois dias 
úteis, dependendo do assunto. O par-
ticipante pode usar na hora em que 
quiser. Possui acompanhamento diá-
rio por profissional do atendimento. 
A ferramenta, que gera um número 

Aos 66 anos, a aposentada do 
INFRAPREV Maria Elena de Rezende 
Rocha faz caminhada, bicicleta e pilates 
religiosamente, de segunda a sexta-fei-
ra, acompanhada por um fisioterapeuta, 
em academia no Rio Janeiro. 

O foco de sua vida mudou 
quando se aposentou aos 60 anos e de-
cidiu, em primeiro lugar, se cuidar mais. 
“Planejei um programa de vida pós-apo-
sentadoria. Meu trabalho era intenso, e 
ao sair da Infraero pensei em investir 
na qualidade de vida e no meu futuro. 
Tudo com acompanhamento médico e 
sem exageros”, explica.

Maria Elena, mesmo sem saber 
ao certo, segue à risca as boas práticas 

SOLICITAÇÕES AO VIVO,
ONLINE OU POR TELEFONE

de protocolo para controle, per-
mite anexar arquivos e registra 
o histórico das solicitações rea-
lizadas pelo participante, quan-
do ele entra com login e senha. 
Os e-mails de participantes envia-
dos para outro endereço de e-mail, 
embora respondidos pelo Instituto, 
não permitem o mesmo acompanha-
mento gerado pelo Fale Conosco.   

Central de Atendimen-
to (0800-707-1273) – São quatro 
atendentes,  empregadas do Instituto, 
aptas para tirar dúvidas dos participan-
tes de segunda a sexta, de 8h30 as 
17 horas. A ligação não possui custo. 
Ao final do atendimento, os partici-
pantes são convidados a responder 

uma avaliação sobre cordialidade, cla-
reza e conhecimento das informações 
da atendente. Todas as solicitações 
são registradas em sistema.

Atendimento presencial –  
É realizado na sede do Instituto ou pe-
los representantes. 

Redes Sociais – Procure por 
INFRAPREV Previdência Privada no 
Facebook e @infraprev no Twitter. 

ATIVIDADE DE APOSENTADA VAI AO ENCONTRO DA PESQUISA DA UNIVERSIDADE 
DA FLÓRIDA SOBRE BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NA TERCEIRA IDADE

apresentadas por pesquisa sobre a re-
lação entre exercício e mobilidade nos 
anos avançados da vida publicada no jor-
nal O Globo. O estudo da Universidade 
da Flórida, nos Estados Unidos, compro-
va que a atividade física mantida por adul-
tos em idade madura ajuda ativamente a 
melhorar a disposição e a mobilidade, e 
ainda evita deficiências físicas. 

A pesquisa demonstrou que 
idosos que mantêm exercícios modera-
dos tiveram 18% a mais de capacidade 
de se deslocar, mesmo que em trechos 
curtos, do que aqueles que não se exer-
citaram. Uma simples caminhada diária 
já pode proporcionar mais indepen-
dência nos anos finais de vida. Quanto 

SAÚDE

RELACIONAMENTO

às chances de desenvolver deficiências, 
elas caem 28% quando há atividades.

Segundo Maria Elena, às vezes 
bate uma preguiça. “Quando isso acon-
tece, penso logo que os hábitos de hoje 
me trarão retorno amanhã. Além da 
malhação e das dietas saudáveis, gosto 
de viajar e estar entre amigos. Afinal, o 
que mais se leva da vida?”, argumenta.   

Maria Elena investiu na qualidade de vida com a prática
de atividade física e acompanhamento médico


