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3Empréstimo tem 
novas regras 
que facilitam 
participantes 

Veja condições
para solicitar 
aposentadoria 
no Plano CV

0800-707-1273  I  www.infraprev.org.br  
facebook.com/infraprev  |   twitter.com/infraprev 

flickr.com/photos/infraprev | youtube.com/infraprev

Editorial aborda investimentos
O diretor-superintendente, 

Carlos Frederico Aires Duque, 
aborda em seu editorial a im-
portância de avaliar os investi-
mentos no longo prazo, a razão 
das oscilações no curto prazo, 
como ocorreu em junho, e a im-
portância de comparar os resul-

tados com outros indicadores. 
O INFRAPREV em 10 anos (2003 
a julho de 2013) obteve aumen-
to de patrimônio de 408% para 
uma meta atuarial de 240% e 
no mesmo período a caderne-
ta de poupança rendeu 123%.   
Página 2

Agora o portal do INFRAPREV tem informações sobre os imó-
veis do Instituto para fins comerciais (locação e venda). Ao clicar 
no menu Imóveis os interessados encontram dados sobre localiza-
ção, metro quadrado e infraestrutura. O ambiente é aberto a to-
dos (participantes e não participantes). O Setor de Investimentos 
Imobiliários é o responsável pela administração dos imóveis.

Os participantes já podem 
fazer a inscrição nos concursos 
culturais do INFRAPREV. ‘Como 
curtir a aposentadoria’ é o tema 
deste ano para o de Fotografia e 

‘Como você imagina um futuro 
legal?’ para o de Desenho vol-
tados para os filhos e netos dos 
participantes ativos e assistidos.  
Página 3
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Inscrições nos concursos 
culturais estão abertas

Ambiente de imóveis no portal

Certificado de 
sustentabilidade

O Instituto Brasileiro de 
Executivos em Finanças (IBEF) 
conferiu ao  INFRAPREV a ex-
celência em sustentabilidade 
através de case apresentado 
ao Prêmio de Sustentabilida-
de de 2013  organizado pela 
instituição. O diretor de Ad-
ministração e Finanças, Miguel 
Alexandre da Conceição David, 
à esquerda, recebeu o certifica-
do em 30 de julho, no evento 
realizado no Jockey Club Bra-
sileiro, no Rio de Janeiro. O 
INFRAPREV foi um dos finalistas 
do Trófeu Ecosofia na categoria 
‘Estrutura da Operação’.
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Simulador de aposentadoria
Onde está localizado o simula-
dor de aposentadoria que existia 
no site do INFRAPREV?
Cleuber dos Reis Guedes 
Asa Sul – DF

Resposta: O simulador de apo-
sentadoria migrou de Planos para o 
item Autoatendimento. A mudança 
vem sendo informada aos partici-
pantes, por email e jornal, desde ja-
neiro. Passo a passo para acesso: 1) 
Digite login e senha no portal (caso 
não possua, clique em Lembrar Mi-
nha Senha); 2) Clique em “Entrar”; 
3) localize ‘canais de atendimento’ 
e clique em ‘autoatendimento’; 4) 
ao lado esquerdo da página, você 
poderá acessar o simulador de apo-
sentadoria e obter as informações 
desejadas. (...)

Resgate 
Gostaria de saber da possibili-
dade do envio do regulamento 
de resgate do saldo da Patroci-
nadora?
Raimundo Jardim Nunes 
Macapa – AP

Resposta: O Regulamento do Pla-
no com a informação sobre Resgate 
por ser consultado em Autoatendi-
mento. (...) O ex-participante ainda 
terá direito a resgatar 2% por ano 
de permanência no plano sobre o 
valor total das contribuições efetu-
adas pela Infraero, desde que tenha 
mais de cinco anos no plano. (...) Se 
tiver 21 anos de INFRAPREV terá di-
reito a 42% sobre o saldo das con-
tribuições da Infraero.

Extrato 
Como faço para acessar o meu 
extrato no site do INFRAPREV?
Paulo Cezar Feliciano 
Guarulhos – SP

Resposta: Essa e outras informa-
ções pessoais podem ser consulta-
das no portal do INFRAPREV em Au-
toatendimento, que fica em Canais 
de Atendimento do lado direito da 
página principal (...)
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no longo prazo
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O INFRAPREV 
em 10 anos (2003 
a julho de 2013) 
obteve aumento 
de patrimônio de 

408% para uma meta atuarial de 240% e no 
mesmo período a caderneta de poupança 
rendeu 123%. Isso demonstra que o Insti-
tuto está sólido para honrar os compro-
missos previdenciários atuais e futuros. 

O patrimônio do INFRAPREV é in-
vestido em aplicações nos segmentos de 
Renda Fixa, Renda Variável, Investimen-
tos Estruturados, Imóveis e Empréstimos 
a Participantes. Para garantir que tais 
investimentos sejam aplicados de forma 
responsável, o Instituto segue uma Políti-
ca de Investimentos aprovada anualmente 
pelo Conselho Deliberativo e encaminha-
da aos órgãos reguladores e fiscalizado-
res, para acompanhamento e controle.  

Os resultados dos fundos de pensão, 
como o INFRAPREV, devem ser avaliados 
sempre na perspectiva de longo prazo. 
Os resultados mensais e anuais também 
são importantes e servem como mudan-
ças de rumo nas aplicações e oscilam 
para mais ou para menos devido aos ce-
nários econômicos.

Um bom exemplo é a atual crise eco-
nômica que afetou o resultado dos inves-
timentos. O mal desempenho da Renda 
Variável (Bolsa de Valores) e Renda Fixa 
(títulos), devido à crise, contribuiu para 
que a rentabilidade dos investimentos 
fosse negativa nos dois últimos meses. 
Esse resultado refletiu na cota do Plano 
Cv provocando redução no mês no sal-
do das contribuições do participante.  

Os investimentos podem oscilar 
Carlos Frederico Aires Duque

Diretor-Superintendente

como ocorreu. Mas o participante preci-
sa entender que essa é uma dinâmica do 
mercado. Não devemos somente ter um 
olhar de curto prazo para a administra-
ção dos recursos dos fundos de pensão. 
Fazendo o acompanhamento, o partici-
pante vai perceber que em outros meses 
há recuperação.

O retorno dos investimentos é re-
passado aos participantes através da va-
riação mensal da cota do Plano CV, na 
qual é refletida a rentabilidade líquida dos 
investimentos. 

A cota é a menor parte do total do Pa-
trimônio Atuarial (recursos necessários 
ao pagamento dos benefícios) do Plano 
CV. A sua variação influencia o saldo de 
conta do participante.  Ou seja, quanto 
maior for o valor da cota, maior será a cor-
reção da sua poupança de aposentadoria. 

Mensalmente, o INFRAPREV realiza a 
apuração da rentabilidade obtida com o 
retorno dos investimentos.  O valor da 
cota mensal é que atualiza o seu extrato 
de conta total de participante. 

Faça sempre o acompanhamento da 
cota, do valor de seu saldo de conta no 
extrato mensal que está no portal do 
INFRAPREV e veja neste jornal, a cada edi-
ção, a evolução do patrimônio e a meta 
atuarial acumulada. No portal também é 
publicado quadro com a rentabilidade do 
mês e dos principais indicadores financei-
ros para comparação.

Se tiver dúvidas, não hesite em nos 
procurar. Os canais de atendimento es-
tão abertos para prestar os esclareci-
mentos necessários.
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Relacionamento

Concursos de desenho  
e foto já estão no portal
Clique nos banners do portal para ter acesso às informações. Participe e 
concorra aos prêmios: câmera, microondas, GPS, patinete, mP4 e walk talk

Os participantes que possuem saldo 
líquido de resgate (100% do saldo das 
contribuições de participante, acresci-
dos 2% do saldo do patrocinador por 
ano de vínculo ao plano, limitado a 50% 
para os participantes com mais de cin-
co anos de contribuições, deduzido IR) 
podem solicitar empréstimo em até 
120 meses com limite disponível de 20 
vezes o valor da remuneração bruta. A 
regra se aplica também aos emprésti-

mos saúde e funeral.
Para aqueles que optam pelo fun-

do garantidor o prazo para pagamento 
aumentou de 48 para 90 meses. A taxa 
do fundo garantidor permanece em 2% 
e é calculada sobre o valor do emprés-
timo e descontada no ato da conces-
são. Já o prazo para renegociação pas-
sou para quatro meses e as condições 
para empréstimo com avalista não tive-
ram alteração.

O INFRAPREV oferece as menores 
taxas de juros entre as instituições au-
torizadas a fazer empréstimo consigna-
do para empregados da Infraero e se 
compromete em analisar os casos de 
participantes que tenham a margem 
consignável comprometida com uma 
dessas instituições. A iniciativa permite 
que o participante tenha menor custo 
financeiro na contratação de seu em-
préstimo pessoal.

Prazo de concessão e limite 
de empréstimo aumentam

O espaço Autoatendimento no 
portal INFRAPREV reúne informações 
fundamentais para o acompanhamen-
to do plano de aposentadoria (dados 
pessoais, simuladores, lista de docu-
mentos, formulários e situação de em-
préstimo, que antes estavam no item 
Planos). O Autoatendimento fica loca-
lizado em Canais de Atendimento. 

O acesso é feito por meio de login 

e senha do portal. Cada participante 
visualiza apenas o que é pertinente ao 
seu perfil, se ativo ou assistido, refe-
rente ao seu plano de benefício, CV, 
BDI ou BDII. 

Se esqueceu login e senha não tem 
problema. Clique no topo direito da pá-
gina em ‘Lembrar Minha Senha’ e digite 
o CPF. As informações serão enviadas 
ao seu email cadastrado no Instituto. 

Autoatendimento é o espaço do participante

Segurança, conforto e bem-estar são o viés dos Concur-
sos de Desenho e Fotografia de 2013 do INFRAPREV. Participe 
e concorra a prêmios. As inscrições estão abertas e podem 

ser feitas por email ou pelos correios.
 Fotografia – O tema é 

‘Como curtir a aposentadoria?’. 
Participantes devem enviar foto 
para o INFRAPREV pelo hotsite 
no portal, www.infraprev.org.br. 
As imagens podem ser do par-
ticipante curtindo seus filhos e 

netos, exercendo trabalhos voluntários, praticando atividade 
física, viajando e de outras situações de prazer que a aposen-
tadoria oferece. Os autores das três melhores fotos concor-
rem à câmera fotográfica, microondas e GPS. 

Desenho – ‘Como você imagina um futuro legal?’ é o 
tema do Concurso de Desenho. Podem participar crianças, 
filhos ou netos de participantes ativos e assistidos, de até 12 
anos. As ilustrações devem ser enviadas para atendimento@
infraprev.org.br ou pelos correios, junto da ficha de inscrição 
completa, disponíveis no hotsite do concurso no portal. Os 
prêmios são patinete, MP4 e walk talk. 
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Seguridade

Os participantes do Plano de Contribuição Variável (Plano 
CV) que vão se aposentar precisam conhecer as condições 
que o plano possui. Carências relacionadas à idade, tempo 
de contribuição e categoria de benefício, podem interferir na 
hora de se aposentar.

Entre no portal, www.infraprev.org.br, utilize o simulador de 
aposentadoria, conheça as documentações necessárias para 
dar entrada no benefício e os formulários que precisam ser 
preenchidos.

Condições – No Plano CV, os participantes podem se 
aposentar a partir de 48 anos de idade, desde que tenham pelo 

menos cinco anos de contribuição para o plano e tenham se 
desligado da Infraero (término do vínculo empregatício).   Não 
precisam estar aposentados pelo INSS – Previdência Social.

Forma de recebimento – Ao solicitar a aposentadoria, 
o participante irá optar por receber seu benefício em Renda 
Mensal Vitalícia ou por Período de 5 a 20 anos. Nessas duas 
categorias de pagamento de aposentadoria é possível solicitar 
ainda o saque de até 25% dos recursos acumulados. Sobre o 
valor a ser sacado haverá a incidência de imposto de renda, de 
acordo com a legislação vigente, bem como sobre o benefício 
mensal de aposentadoria. 

Conheça as carências de aposentadoria do Plano CV 
Participantes podem se aposentar a partir de 48 anos de idade, desde que tenham 
pelo menos cinco anos de contribuição para o plano e se desligado da Infraero

Você já teve curiosidade em sa-
ber quanto ganharia de aposentado-
ria pelo INFRAPREV com o percen-
tual de contribuição atual? Sendo a 
resposta sim ou não, essa é uma das 
informações que podem ser conferi-
das na área restrita do portal.

Em Autoatendimento, Simulador 
de Aposentadoria, é possível visuali-
zar o valor do benefício, de acordo 
com a idade em que deseja parar 
de trabalhar. Basta digitar o valor 
do salário de participação, data de 
nascimento do dependente vitalício 
(companheiro/companheira), per-
centual de contribuição, forma de 
recebimento (vitalícia ou período 
certo), com saque ou sem saque. Em 
segundos, aparecerá o resultado.

Diferença entre a renDa Mensal Vitalícia e renDa Mensal Por PeríoDo certo

Importante Renda Vitalícia renda Período certo

Prazo de 
recebimento do 
benefício pelo 
aposentado

Vitalício. Pelo período de 5 a 20 anos (à escolha do participante no ato do 
requerimento da aposentadoria)

Valor do
Benefício mensal

É calculado com base 
no Saldo de Conta 
Total – contribuições do 
participante (básica) e da 
Infraero (principal) mais a 
rentabilidade do período. 

O Saldo de Conta Total – contribuições do participante (básica) e da 
Infraero (principal) mais a rentabilidade é transformado em cotas para ser 
pago pelo período que o participante optou em receber o benefício (de 5 
a 20 anos). 

Mensalmente, o valor deste benefício é atualizado pelo valor da cota 
do mês anterior de pagamento. A cota é proveniente da rentabilidade 
dos investimentos. O valor do benefício de aposentadoria na renda por 
período certo poderá oscilar para maior ou menor.

Reajuste do benefício É efetuado em maio, com 
base no INPC acumulado nos 
últimos 12 meses.

O benefício é corrigido mensalmente pela cota do mês anterior do 
pagamento (rentabilidade).

Abono Anual  
(13º salário)

Adiantamento (50%) pago em 
junho. Segunda parte (50%) 
paga em dezembro.

Adiantamento (50%) pago em junho. Segunda parte (50%) paga em 
dezembro.

Tem ideia do 
valor de sua 
aposentadoria?
Em Autotendimento  
no portal INFRAPREV  
é possível fazer 
simulação do benefício 
de aposentadoria

Em Autoatendimento 
também é possível:
 Alterar o percentual  
de contribuição,
 Acompanhar o Extrato  
de conta,
 Simular aposentadoria, 
empréstimo e resgate,
 Atualizar informações 
pessoais (endereço,  
telefone, etc)
Login e senha – Se esqueceu 
digite o número do CPF  
em ‘Lembrar minha senha’,  
no topo do portal, que  
ambos serão enviados  
por email. 

confira siMulações De aPosentaDoria  
coM Diferentes Percentuais De contribuição 

Exemplo 1  Salário de participação: R$ 2.600,00 / Sexo: Masculino / Tempo 
de plano: novo participante
Percentual 
contribuição básica  
do participante

2%
Percentual 

mínimo
5% 8% 12%

Saldo ATUAL da Conta  
de Aposentadoria

 –    –    –    –   

Idade ATUAL 22 22 22 22

Contribuição mensal  
do participante

 R$ 52,00  R$ 130,00  R$ 208,00  R$ 312,00 

Contribuição mensal  
do patrocinador

 R$ 41,60  R$ 104,00  R$ 166,40  R$ 208,00 

Saldo de conta aos 55  
anos de idade 

 R$ 281.461,30  R$ 353.600,55  R$ 549.722,19  R$ 709.666,78 

Benefício estimado aos  
55 anos – renda vitalícia 

 R$ 1.496,97  R$ 1.880,65  R$ 2.923,73  R$ 3.774,41 

 Requerimento de Benefício INFRAPREV – está no 
portal no item Autoatendimento em Formulários

 Declaração de Dependentes para fins de Imposto 
de Renda INFRAPREV – está no portal no item 
Autoatendimento em Formulários

 Atualização Cadastral – está no portal no item 
Autoatendimento em Formulários

 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho 

homologado

 Cartão de Identificação de Contribuinte – CIC/CPF

 Documento de Identidade

 Contracheque do mês anterior à saída da Infraero

 Comprovante de opção bancária

 Documentos dos dependentes constando a data de 
nascimento (certidão de casamento e nascimento 
dos filhos)

Entrada no processo de aposentadoria

Para dar entrada no processo de aposentadoria, os documentos citados abaixo e o requerimento original deverão 
ser enviados à sede do INFRAPREV até o dia 10 para pagamento no último dia útil do mês.

Exemplo 2  Salário de participação: R$ 4.500,00 / Sexo: Feminino / Tempo de 
Plano: 13 anos
Percentual 
contribuição básica  
do participante

4%
Percentual 

mínimo
6% 8% 12%

Saldo ATUAL da Conta 
de Aposentadoria

 R$ 62.665,18  R$ 62.665,18  R$ 62.665,18  R$ 62.665,18 

Idade Atual 35 35 35 35

Contribuição mensal 
do participante

 R$ 180,00  R$ 270,00  R$ 360,00  R$ 540,00 

Contribuição mensal 
do patrocinador

 R$ 180,00  R$ 270,00  R$ 360,00  R$ 360,00 

Saldo de conta aos 58 
anos de idade 

 R$ 462.695,48  R$ 573.874,80  R$ 670.561,87  R$ 789.950,48 

Benefício estimado aos 
58 anos – renda vitalícia 

 R$ 2.419,70  R$ 3.001,12  R$ 3.506,75  R$ 4.131,10 

exemplo 3  Salário de participação: R$ 8.000,00 / Sexo: Masculino / Tempo 
de plano: 20 anos
Percentual 
contribuição básica  
do participante

5%
Percentual 

mínimo
6% 8% 12%

Saldo ATUAL da Conta 
de Aposentadoria

 R$ 292.147,65  R$ 292.147,65  R$ 292.147,65  R$ 292.147,65 

Idade Atual 45 45 45 45

Contribuição mensal 
do participante

 R$ 400,00  R$ 480,00  R$ 640,00  R$ 960,00 

Contribuição mensal 
do patrocinador

 R$ 480,00  R$ 576,00  R$ 640,00  R$ 640,00 

Saldo de conta aos 58 
anos de idade 

 R$ 796.485,11  R$ 843.141,82  R$ 902.523,09  R$ 987.353,48 

Benefício estimado aos 
58 anos – renda vitalícia 

 R$ 4.454,73  R$ 4.715,68  R$ 5.047,80  R$ 5.522,26 



PLANO ASSOCIATIVO
ANEI 

PLANO ASSOCIATIVO
ANEI 

O plano de benefícios é voltado para familiares de 
participantes e empregados da Infraero.

Com a ‘renda futura’ garantida pelo Instituto é 
possível se programar para pagar a faculdade do 
filho, realizar aquela viagem e comprar um carro.

Comparando com bancos e 
seguradoras, o INFRAPREV 

tem menor valor de taxa 
administrativa e não possui 

fins lucrativos. Rentabilidade 
e superávit revertem ao plano 

de benefício.

Os recursos são administrados 
pelo INFRAPREV, da mesma forma 

como é feito no Plano CV, com 
base na Política de Investimentos, 
dentro dos critérios rígidos e dos 

princípios de rentabilidade, 
liquidez e segurança.

Por ser um plano associativo é preciso 
estar inscrito na Associação Nacional 

de Empregados da Infraero (Anei).

O formulário de inscrição está 
disponível no hotsite do plano, 

(www.infraprev.org.br/anei) no item 
Adesão.

O documento deve ser preenchido e 
encaminhado para a Anei e o valor da 

mensalidade é de R$5,00.  

Basta preencher o termo de 
adesão com o nome do filho, neto, 

sobrinho ou outro beneficiário 
indicado e encaminhar ao 

INFRAPREV.

A contribuição mínima para o 
plano é de R$100,00 mensais, por 

cada dependente.

As opções para o 
pagamento das 

contribuições são por meio 
de boleto bancário ou por 

desconto em folha de 
benefício do Instituto, caso 

o associado seja um 
aposentado ou pensionista.  

No plano associativo não 
existe a figura do 

patrocinador, ou seja, a 
contribuição é exclusiva do 

participante.

Dúvidas ou mais informações, 
ligue para 0800-7071273 e fale 

com um dos atendentes. 

Seguridade
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Educação previdenciária

Nossos resultados

Julho/2013 

Patrimônio R$ 2.307.160.596,83

Por Plano

Plano CV       R$ 2.225.404.194,43

Plano BD I       R$ 71.111.376,18

Plano BDII        R$ 10.587.459,23

Plano Anei        R$ 57.566,99

Cota do Plano CV 5,347732643

Cota do Plano Anei 1,045290433

Distribuição dos Ativos 
Julho/2013 

Renda Fixa
58,20%

Renda 
Variável
12,96%

Investimentos  
Estruturados

15,11%

Imóveis
6,25%

Oper. com 
Participantes
7,49%

Patrimônio Líquido X Meta Atuarial  
2003 a Julho/2013 – %

Evolução do PL Acumulada

Meta Atuarial Acumulada
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O participante tem a garantia de outros benefícios, 
além da aposentadoria. 

No Plano CV tem direito a auxílio-doença, apo-
sentadoria por invalidez, abono anual (13º be-

nefício) e seus beneficiários pensão por morte e pecúlio. 
No Plano Anei: pensão por morte para beneficiários e abo-
no anual para participante já assistido. No Plano Anei, a con-
tratação de outros benefícios de riscos está sendo analisada.

Quem é jovem não deve se preocupar, pois tem muito 
tempo para pensar em aposentadoria. E quem é mais 
velho já não tem mais tempo para adquirir um plano. 

Tanto os jovens quanto os mais velhos devem se 
preocupar com o futuro.  Para os jovens, o quanto 

antes começar melhor. Com uma parcela menor mensal será 
possível acumular uma boa quantia para a aposentadoria. Os 
que preferem contribuir com percentuais mais altos garantem 
desde cedo um fundo maior. Já uma pessoa com 50 anos de 
idade, por exemplo, tem um tempo menor para constituir 
recursos até se aposentar e, assim, deve iniciar suas contribui-
ções já com um percentual maior.

As alíquotas de Imposto de Renda diminuem à 
medida que o tempo passa dependendo do regime 
de tributação.

Depende da opção pelo regime de tributação 
adequado ao perfil do participante. É obrigatório 

em ambos os planos (CV e Anei) escolher um regime 
de tributação para o momento de retirada do benefício. 
Entretanto, para o sistema regressivo quanto mais tempo o 
dinheiro permanecer aplicado, menor será o imposto a ser 
pago. Já no sistema progressivo o imposto será devido de 
acordo com a faixa de valor de seu benefício. Mas, cuidado! O 
regime regressivo não dá direito ao ajuste na Declaração do 
Imposto de Renda em relação às suas despesas.  

Consigo ter ideia do valor de aposentadoria ou renda 
futura que vou receber pelo INFRAPREV.

O INFRAPREV disponibiliza um simulador  
no portal para o Plano CV, em Autoaten dimento 

e outro para o Plano Anei, em Seja Participante do Plano Anei. 

O INFRAPREV elaborou seis afirmações que giram em tor-
no dos planos CV e Anei para esclarecer verdade ou mito. A 
ideia é elucidar dúvidas sobre contribuição mensal, plano para 
familiares, benefícios, simuladores e tributação, assuntos recor-
rentes de participantes pelo Fale Conosco. 

Para mais detalhes, entre em contato pelo Fale Conosco 
no portal www.infraprev.org.br. Os planos BDI e BDII, por esta-
rem fechados, não foram considerados nessa matéria.   

Nos planos CV e Anei, você define quanto e quando 
quer receber a sua renda.     

Tanto no Plano CV, para fins de aposentadoria, 
quanto no Plano Anei, que garante renda futura, 

é o participante quem define o valor mensal de contribuição. 
Sendo que, no Plano CV o participante escolhe um percentual a 
ser descontado do salário e no Plano Anei um valor a partir de 
R$100,00/mês pago por meio de boleto bancário. Em ambos os 
casos, a simulação do benefício pelo portal é fundamental. Ela 
projeta um valor aproximado à época da entrada no benefício.

O Plano Anei é uma forma de investimento contratado 
para garantir uma renda futura ao participante ou seu 
beneficiário (filho, neto, mãe, pai...).

O Plano Anei é uma espécie de poupança para 
concretizar um desejo futuro do próprio par-

ticipante ou de seus beneficiários, seja para custear a 
faculdade do filho, o plano de saúde dos pais, realizar uma 
viagem especial, comprar um carro, ou seja, é uma reserva 
destinada para o que desejar. 

Verdade ou 
mito dos planos 
de benefícios
Afirmações em torno dos planos Anei e 
CV elucidam dúvidas dos participantes
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Nossa Gente

Tempo para arte  
e para fazer o bem
Participante Fátima Cristina Freire dá um show 
de dinamismo, alegria e muita solidariedade

Fátima Cristina Freire e Albu-
querque, meteorologista da Infraero, 
na Regional do Rio de Janeiro, dá um 
show de dinamismo, alegria e solida-
riedade, quando se trata de praticar 
atividades musical e social.

Tudo começou com o interesse 
em desfilar nas escolas de samba. Logo 
depois surgiu o desejo de tocar algum 
instrumento. Hoje a participante além 
de desfilar, faz parte do grupo de per-
cussionistas da Unidos de Jacarepaguá.

A vontade de se envolver no univer-
so do samba fez Fátima se matricular 
na escola Baquetas Clube de Ritmistas, 

onde aprendeu a tocar o agogô, instru-
mento musical de origem africana.

Além dessa atividade, Fátima Cristi-
na também participa de dois projetos so-
ciais: orfanato Lar Luz e Amor, em Bon-
sucesso, e o abrigo de cães João Rosa. 
A participante sempre busca uma forma 
de ajudar. No dia do seu aniversário ela 
pediu produtos de higiene pessoal em 
vez de presentes e doou ao orfanato. 

No abrigo de cães, Fátima participa 
como voluntária em feira de adoções, 
mutirão de limpeza e com donativos 
para ajudar na compra de ração para 
os animais.

Waldemir Fernando 
Burlamaqui  
– camboriú/sc 

Empregado da anti-
ga TASA, ingressou na 

Infraero em 1982 e foi chefe da Divi-
são de Contratos no Aeroporto do 
Galeão, Rio de Janeiro. Aos 80 anos, 
o participante lembra o tempo de tra-
balho com saudosismo. Sua função era 
fiscalizar e elaborar os contratos. Atu-
almente o participante cuida da família, 
tem prazer em viajar e adora caminhar 
na praia. Waldemir declara que agra-
dece aos amigos que o incentivaram 
a migrar de plano, quando surgiu o 
INFRAPREV. Hoje pode contar com a 
pontualidade e segurança do pagamen-
to de sua aposentadoria.

Maria Assumpção  
– Goiânia/Go 

Encantadora e aten -
ciosa são duas quali-
dades que definem a 

participante Maria Assumpção, de 77 
anos. Aposentada desde 1995, Maria 
conta que era uma profissional muito 
alegre e por isso tinha muitos amigos 
na Infraero. Foi uma das responsáveis 
do Setor Financeiro do Aeroporto 
Santa Genoveva em Goiânia. Apo-
sentada há 18 anos, Maria Assumpção 
hoje dedica o seu tempo à família, via-
gens nacionais e internacionais e pas-
seios diversos São atividades marcadas 
em seu calendário. A participante agra-
dece ao INFRAPREV pela assistência na 
área financeira e da saúde.

Alcides Alvares de 
lima – Manaus/aM 

Alcides Alvares in-
gressou na Infraero 
em 1978. Trabalhou na 

Regional Noroeste como Técnico de  
Manutenção Eletrônica. Foram 31 anos 
de serviço. Aposentado há quatro 
anos, Alcides diz sentir muita saudade 
dos amigos do trabalho e declara que 
sempre, quando tem tempo, vai aos 
aeroportos para revê-los. atualmen-
te, o participante tem uma empresa  
de manutenção eletrônica. Casado, pai 
de dois filhos e avô de quatro netos, 
ele afirma que a segurança e a tranqui-
lidade da aposentadoria do INFRAPREV  
é muito importante para ele e sua  
família.

Por onde anda?
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INFRAPREV tem 23 profissionais certificados
O INFRAPREV teve recentemente mais dois conselhei-

ros certificados pelo Instituto de Certificação de Profissio-
nais de Seguridade Social (ICSS), Flávio Rodrigues e Keyla 
Regina da Silva Bosco Matias, ambos do Conselho Delibe-
rativo. Agora o Instituto possui 23 profissionais certifica-

dos, toda a diretoria, sete conselheiros e 13 profissionais.
O Instituto está empenhado em certificar e capacitar 

cada vez mais sua equipe de profissionais. a exigência 
está contida na Resolução nº 3.792, do Conselho Mone-
tário Nacional (CMN).
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