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dos concursos  
de fotografia  
e desenho

INFRAPREV faz palestra 
em Guarulhos e Viracopos

4Veja a comparação 
do Plano CV  
com os PGBLs  
de bancos

O INFRAPREV fez palestras nos aeroportos de Guarulhos 
(12/12) e Viracopos (13/12). O diretor-superintendente, Carlos 
Frederico Aires Duque, falou sobre os resultados do Instituto 
nos últimos anos, as garantias do plano de benefícios, a opor-
tunidade do multipatrocínio e as vantagens da previdência fe-
chada perante as entidades abertas, bancos e seguradoras. Os 
participantes puderam tirar suas dúvidas. Página 3

O calendário de 2012 foi 
ilustrado com desenhos cria-
dos a partir da conversa dos 
participantes ativos e assisti-
dos do INFRAPREV com seus 
filhos e netos sobre como 
imaginavam seu futuro com 
previdência, com o plano de 
benefícios do Instituto. 

Os desenhos que reme-
tem a ideia de realização de 
sonhos, vida tranquila, reser-
va de poupança e educação 
são o resultado do II Concur-
so de Desenho  “Meu Futuro 
com Previdência”. A iniciativa 
teve como objetivo desper-
tar os mais jovens da impor-
tância de poupar para poder 
conquistar no futuro os so-
nhos e, mais do que isso, ter 
qualidade de vida.

Tenhamos em 2012 mais respeito por tudo que nos 
cerca: as pessoas, os animais e a natureza.

Saibamos reconhecer todos os dias a importância 
da família e agradecer por tudo que temos.

Sejamos portadores de paz, semeando amor, 
fraternidade e caridade.

Desejamos a todos os participantes e seus 
familiares um Ano Novo repleto de esperanças.

Educação 
Previdenciária 

é o tema do 
calendário 2012

FELIZ ANO NOVO
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Clube de Vantagens
(...) Para a utilização do convênio 

Clube de Vantagens, deveremos 

apresentar o cartão do Clube 

de Vantagens? Gostaria de 

saber como utilizar o cartão nas 

compras efetuadas na Walmart 

pela internet. 

Milton Carneiro de Souza 
Maceió – AL

Resposta: O convênio para desconto 

com o Walmart é somente pelo  

site e não é necessário apresentar  

o cartão Clube de Vantagens.  

Basta acessar o portal www.infraprev.

org.br, digitar seu login e senha na 

parte superior do portal, clicar em 

Clube de Vantagens e depois no 

banner do Walmart. Os produtos que 

são divulgados já estão com o valor 

promocional.

Aposentadoria
Para obtenção de aposentadoria 

normal e antecipada é 

preciso deixar de ter vínculo 

empregatício com a Infraero?

Miguel Monteiro Costa 
Belém – PA

Resposta: De acordo com o 

regulamento do Plano CV, para ter 

direito a qualquer aposentadoria pelo 

INFRAPREV uma das condições é o 

término do vínculo empregatício com a 

patrocinadora Infraero. É interessante 

que efetue a simulação de aposentadoria 

no portal www.infraprev.org.br para 

poder programar sua aposentadoria. 

Após digitar login e senha, em PLANOS, 

há informações a respeito das condições 

necessárias para ter acesso aos 

benefícios do Plano CV.   

Concurso de Fotografia
Gostaria de parabenizar toda 

a equipe do INFRAPREV pelo 

concurso de altíssimo nível 

tendo como  tema “O Olhar da 

Maturidade”.  Também quero 

agradecer pelos votos recebidos 

em minha foto (vencedora  

do 3º lugar).

Alcir Geraldo Alves
Confins – MG

Editorial
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A mídia cada 
vez mais noticia 
o crescimento 
da previdência 

privada no Brasil. As pessoas estão 
querendo mais tranquilidade e segu-
rança no futuro e apostam em uma 
renda adicional além da oferecida pela 
Previdência Social, por meio do INSS. 

Outros querem se beneficiar da 
vantagem fiscal. A previdência privada 
possibilita que as contribuições para a 
aposentadoria sejam deduzidas no im-
posto de renda até 12% dos rendimen-
tos anuais, tanto as entidades fechadas 
quanto as abertas. 

Para as pessoas físicas que não têm 
um empregador que oferte um plano 
de previdência ou uma entidade asso-
ciativa, não deixa de ser um bom ne-
gócio. No entanto, para aqueles que 
têm plano de previdência corporativo 
ou de uma entidade de classe não de-
vem abrir mão dessa opção em detri-
mento a um plano aberto ou simples-
mente não contribuir para um plano 
de aposentadoria. 

No plano corporativo de uma en-
tidade fechada, como o INFRAPREV, 
existe a contribuição da empresa, que 
é chamada patrocinador. No plano 
aberto, o participante contribui sozi-
nho. Esta já é uma grande justificativa 
de entrar no plano. Ao não aderir, o 
empregado está deixando de receber 
a contribuição da empresa.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

No plano instituidor administrado 
por fundo de pensão, o participante 
também contribui sozinho. A vantagem 
maior neste caso está na condição do 
fundo de pensão que é uma entidade 
sem fins lucrativos. A rentabilidade e o 
superávit revertem ao plano de benefí-
cios. Diferente da entidade aberta que 
tem fins lucrativos. Veja mais informa-
ções sobre as diferenças das entidades 
abertas e fechadas nas páginas 4 e 5.

Em um cenário onde as pessoas 
estão vivendo mais, a medicina avança 
possibilitando mais saúde aos 80 e 90 
anos e a previdência social cada vez 
mais limita os valores dos benefícios, é 
preciso planejar hoje a aposentadoria.

As pessoas precisam ter planeja-
mento para o futuro. O aumento da 
longevidade é fato e poupar no pre-
sente é primordial para viver com 
qualidade no futuro.

Pense muito antes de tomar qual-
quer decisão. Se informe. Acesse o 
portal INFRAPREV e entre em contato 
com os canais de atendimento. Per-
gunte, tire todas as suas dúvidas. Es-
tamos a sua disposição e trabalhando 
para que o seu futuro seja muito mais 
seguro e tranquilo. Contem sempre 
com a equipe do Instituto.

Desejamos a todos um Feliz Natal 
e um próspero Ano Novo. 
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Previdência

Instituto faz 
palestras nos 
aeroportos

O SMS é a nova ferramenta de comunicação do INFRA-
PREV com seus participantes. Em novembro, a Gerência de 
Comunicação passou a enviar mensagens via celular para os 
participantes que têm o número cadastrado no Instituto. 

Portanto, mantenha atualizados seus dados no INFRA-

PREV. O objetivo do novo serviço é fornecer maior agilidade 
na informação, acompanhando as tendências de mercado. 

O participante que não quiser receber este tipo de men-
sagem pode enviar um email solicitando o cancelamento do 
serviço via Fale Conosco, no portal – www.infraprev.org.br

Atualize celular para receber mensagens

O INFRAPREV fez palestras nos aeroportos de Guaru-
lhos (12/12) e Viracopos (13/12). O diretor-superintendente, 
Carlos Frederico Aires Duque, falou sobre os resultados do 
Instituto nos últimos anos, as garantias oferecidas no plano 
de benefícios, a oportunidade do multipatrocínio e as van-
tagens da previdência fechada perante as entidades abertas, 
bancos e seguradoras. 

Carlos Frederico apresentou a evolução do patrimônio 
do INFRAPREV nos últimos anos, cujo montante hoje é de 
R$ 1.872 bilhão. Este resultado coloca o Instituto na 41ª 
posição no ranking da Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), dentre 
368 fundos de pensão. Destacou que os recursos são sufi-
cientes para atender a todos os compromissos assumidos 
com os participantes.

Depois de demonstrar a solidez do patrimônio do Ins-
tituto frente aos seus compromissos de aposentadoria, ex-
plicou as vantagens do multipatrocínio 
para o fundo de pensão e seus partici-
pantes. Enfatizou:

– O multipatrocínio fortalece o 
INFRAPREV, faz com que o patrimônio 
cresça e proporciona redução dos cus-
tos. O participante se beneficia com o 
crescimento do grupo, uma vez que o 
risco atuarial se dilui e há um equilíbrio 
do risco de longevidade, a sobrevivên-
cia do participante que cresce a cada dia 
com a qualidade de vida atual.

Sobre o plano de previdência, com o 
apoio da equipe técnica, pôde explicar 

Os participantes dos aeroportos de Guarulhos 

e Viracopos puderam tirar suas dúvidas com o  

diretor-superintendente e sua equipe técnica

as condições de aposentadoria e a cobertura dos benefícios 
de risco (pensão, auxílio-doença, aposentadoria por invali-
dez e pecúlio). 

Quanto ao desligamento da Infraero antes de ter as 
condições a um benefício, informou que o participante tem 
quatro possibilidades de acordo com o seu planejamento 
para o futuro. Veja quadro abaixo.

Carlos Frederico Aires Duque acima, participantes  
de Guarulhos (à esquerda) e de Viracopos (à direita)

Institutos Legais Definição

Autopatrocínio
O participante pode fazer a manutenção do plano de 
benefício, contribuindo com a sua parte e da Infraero.

Benefício 
Proporcional 
Diferido

Pode transformar a reserva de poupança em benefício, 
passando a recebê-lo quando tiver cumprido as condições 
para aposentadoria.

Portabilidade
Portar os recursos para outra entidade de previdência 
privada, levando todos os seus recursos e os aportados 
pelo patrocinador.

Resgate
Resgatar 100% da sua reserva de poupança, levando parte 
do patrocinador, de acordo com regra do plano. Sobre o 
saque irá incidir imposto de renda.
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Educação Previdenciária

Por que é mais vantajoso escolher o plano de previdência 
do INFRAPREV a um plano oferecido por banco ou segura-
dora? A grande vantagem é a contribuição do patrocinador 
junto com a do participante, pois a Infraero também aporta 
recursos para o seu plano de aposentadoria.  

Ao optar pelas entidades abertas, que oferecem os pla-
nos: Plano Gerador de Benefícios Livre (PGBL) e Vida Ge-
rador de Benefícios Livre (VGBL), a pessoa que contrata 
individualmente um dos dois contribui sozinho. Além disso, 

as entidades abertas têm finalidade lucrativa. Parte da ren-
tabilidade vai para o plano e a outra parte vai para os donos 
dos bancos ou seguradoras.

As entidades fechadas, conhecidas como fundos de pen-
são, não têm finalidade lucrativa. A rentabilidade e o supe-
rávit revertem integralmente ao plano de previdência. Com 
isso, o participante acumula um saldo de conta de aposen-
tadoria maior  e, consequentemente, obtém um benefício 
superior aos oferecidos  nas entidades abertas. 

INFRAPREV oferece mais vantagens  que planos abertos
Conheça as principais diferenças dos planos de benefícios das entidades de previdência 

complementar fechadas das entidades abertas administradas por bancos e seguradoras

Plano Gerador de Benefícios Livre (PGBL) 
As contribuições podem ser abatidas no imposto de  

renda até 12% dos rendimentos brutos anuais. Indicado  
para quem faz a declaração completa.

Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) 
Nessa modalidade não é permitida a dedução no 
imposto de renda. Indicado para quem  faz a declaração 
simplificada.

Confira as diferenças dos planos PGBL e VGBL

Exemplos

Dados Básicos INFRAPREV Bradesco Caixa 
Econômica

Idade na 
Aposentadoria

60 60 60

Contribuição 
Única do 
Participante

R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00

Renda de 
Aposentadoria 
Vitalícia (*)

R$ 3.265,56 R$ 1.773,28 R$ 1.766,03

Renda PGBL/
INFRAPREV

– 54% 54%

Dados Básicos INFRAPREV Banco do 
Brasil Bradesco Itaú Caixa 

Econômica

Idade Inicial 25 25 25 25 25

Tempo de 
Contribuição 
(anos)

35 35 35 35 35

Rentabilidade 
(ao ano) 6% 6% 6% 6% 6%

Contribuição 
Mensal do 
Participante

R$ 216,00 R$ 216,00 R$ 216,00 R$ 216,00 R$ 216,00

Contribuição 
Mensal do 
Patrocinador

R$ 172,80 – – – –

Saldo de conta 
aos 60 anos R$ 601.083,90 R$ 277.760,78 R$ 291.138,19 R$ 296.305,56 R$ 290.935,23

Renda de 
Aposentadoria 
Vitalícia (*)

R$ 3.925,75 R$ 1.389,16 R$ 953,57 R$ 700,00 R$ 1.027,60

Renda PGBL/
INFRAPREV – 35% 24% 18% 26%

Exemplo 2   
PGBL com Aporte Único  
x INFRAPREV
Exemplo prático de portabilidade. 
Nos dois exemplos de PGBLs 
os benefícios ficam 46% inferior 
ao do INFRAPREV, ou seja, os 
benefícios gerados pelos PGBLs 
equivalem a uma renda mensal 
de 54% daquela obtida no 
INFRAPREV.

Exemplo 1  
PGBL x INFRAPREV 
PGBL com contribuições 
mensais compatíveis com as 
do INFRAPREV. Os benefícios 
gerados pelos PGBLs equivalem 
a uma renda mensal de 24 a 35% 
daquela obtida no INFRAPREV; 
ou seja, os benefícios dos PGBLs 
são cerca de 65 a 82% inferiores 
ao do Instituto.

(*) As rendas de 
aposentadoria dos  
PGBLs admitem 12 
pagamentos ao ano e  
do INFRAPREV 13.
Obs.1: Exemplos 
consideram participante 
do sexo masculino
Obs.2: Projeções 
realizadas com base nos 
simuladores disponíveis 
nos sites dos bancos.
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O INFRAEDUCA é o espaço interativo de educação 
previdenciária. Acesse o jogo da forca e teste seu conhe-
cimento sobre previdência e finanças. A participação dá 
direito a um brinde do INFRAPREV. Mas é preciso entrar 
com login e senha para ganhar. O espaço ainda fornece o 
ranking dos acertos por participante. 

As perguntas do jogo são questões que o participante 
já ouviu falar, leu no Jornal Futuro e portal do Instituto, ou 
mesmo nos noticiários. Aproveite e acesse o item Educa-
ção Previdenciária que fica no item Links em Destaque, 
no topo do portal do lado esquerdo. 

Participe dos jogos 
do INFRAEDUCA

INFRAPREV oferece mais vantagens  que planos abertos

CONSELHEIROS PARTICIPAM
DE SEMINÁRIO NO INFRAPREV
O INFRAPREV realizou um seminário de dois dias para 
conselheiros deliberativo e f iscal, que aconteceu em seu 
auditório na primeira quinzena de novembro. A Gerência 
de Administração e Planejamento elaborou a programação 
que contou com prof issionais experientes do segmento de 
previdência privada nas áreas de governança, legislação, 
atuária, investimentos, contabilidade e comunicação.  
Os conselheiros puderam ter uma visão global do fundo de 
pensão e do mercado no qual está inserido. O evento é uma 
ação do programa de educação previdenciária do Instituto.

Entidade Fechada  
(fundos de pensão)

Entidade Aberta  
(bancos e seguradoras)

Entidade sem fins 
lucrativos

Entidade com fins 
lucrativos

Organizadas por 
empresas e entidades 

associativas na 
forma de fundação/

sociedade civil

Organizadas por 
instituições financeiras 
e seguradoras na forma 
de sociedade anônima

Fiscalizadas pela 
Superintendência 

Nacional de 
Previdência 

Complementar  
(Previc)

Fiscalizadas pela 
Superintendência 
de Seguros Privados 
(SUSEP)

Menores taxas de 
administração

Maiores taxas 
de administração 
(incidentes sobre o 
saldo de conta – base 
de cálculo do benefício)

Rentabilidade e 
superávit revertem ao 

plano de benefícios

Rentabilidade e superávit 
remuneram mais os 
acionistas do que os 
clientes dos planos

Autonomia na escolha 
das instituições 

financeiras

Vinculação a uma única 
entidade financeira

Tábua de 
sobrevivência mais 

aderente à sua massa, 
de acordo com a 
legislação vigente

Tábuas de sobrevivência 
muito agravadas, pois  
consideram que o 
contribuinte viverá além 
do estimado, fazendo 
com que o benefício 
seja menor 

Governança 
Corporativa: 

Conselhos 
Deliberativo e 

Fiscal composto 
por participantes 

indicados pelo 
patrocinador e 

eleitos pelos próprios 
participantes.

Não existe a 
participação do 
contribuinte no 
processo de gestão.

Confira as diferenças entre  
as entidades fechadas e abertas
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Pensou em fazer um seguro auto? Ligue para 0800-703-4876 e peça um orçamento grátis do seu veículo. Participantes INFRAPREV, 
pais, cônjuges e filhos têm descontos. A Chibra Corretora de Seguros patrocinou os Concursos de Desenho e Fotografia. 

Relacionamento

As crianças participantes do concurso receberam em casa o certif icado e um kit 
educação previdenciária com cofre e o livro “Zequinha e o Porquinho – Poupança”

Isabella Fava Pini, de 11 anos, filha 
do participante Marcelo Pini, do Aero-
porto de Joinville (SC) foi a vencedo-
ra do II Concurso de Desenho, “Meu 
Futuro com Previdência”. O prêmio da 
primeira colocada é um vídeo game.

A pequena Thainá Helena Amorim 
Vieira, de 8 anos, do Rio de Janeiro, 
neta do aposentado Claudio Barbosa 
de Amorim, conquistou o 2º lugar e 
receberá um DVD Player Karaokê. O 
terceiro foi Rafael Bernardo Pascoeto 
Teixeira, de 5 anos, filho do participan-
te Paulo César Teixeira, do Aeroporto 
de Bacacheri, Curitiba (PR). O seu prê-
mio é uma bicicleta. 

Todos os partici-
pantes estão receben-
do certificado e um 

Isabella Fava Pini vence concurso

kit educação previdenciária 
composto de uma ecobag 
contendo um cofre e o livro 
Zequinha e o Porquinho – 
Poupança.  

Os desenhos estão disponíveis na 
rede social Flickr: www.f lickr.com.br/
infraprev. 

Participante faz homenagem ao pai
A foto “O Olhar da Maturidade”, do 

participante Erasmo Aparecido de Oli-
veira, do Aeroporto de Belo Horizonte, 
foi a grande vencedora do IV Concurso 
de Fotografia do INFRAPREV, com média 
de 4,57 estrelas. 

Erasmo de Oliveira, que ganhou 
um netbook, retratou o pai de 89 anos. 
“Quando vi que o tema era maturidade, 
pensei logo em fotografá-lo por ter uma 
história de vida intensa e pai de 14 filhos. 
Foi uma forma de fazer uma homenagem 
a ele”, informa. 

Alexandre do Nascimen-
to Chagas, da Bahia, ficou 
no segundo lugar com mé-
dia 4,44 e ganhou um DVD 
Auto por “Olhos atentos ao 
mestre que 
ensina”. E o 
terceiro lugar 
foi para a foto 
“Maturidade: 

experiência de vida”, de Alcir 
Geraldo Alves, também de Mi-
nas Gerais, com 4,43 estrelas. 

As melhores fotos foram 
eleitas pelos participantes por 

meio da média de pontuação por estre-
las, onde cinco estrelas era a nota máxi-
ma.  As fotos estão disponíveis no hotsite 
do Concurso. 

2º Lugar:  
Thainá Helena 
Amorim Vieira

3º Lugar: 
Rafael 
Bernardo 
Pascoeto 
Teixeira

1º Lugar: Isabella Fava Pini

1º Lugar: Erasmo Aparecido de 
Oliveira e a foto vencedora ao lado

2º Lugar:  
Alexandre do 
Nascimento 

Chagas

3º Lugar: 
Alcir  
Geraldo 
Alves



2012
Sustentabilidade

CRC-RJ em 2003 em parceria com a 
Federação das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro (FIERJ) e da Fecomércio 
e já está na sua 9ª edição.

O Instituto enviou ao CRC-RJ seu 
relatório anual de 2010 e material com-
provando as ações. A análise foi feita 
por uma equipe de mestrandos e dou-
tores da UFRJ.

INFRAPREV conquista 
Certificado Empresa 
Cidadã de 2011

O diretor-superintendente, Carlos 
Frederico Aires Duque, recebeu em nome 
do INFRAPREV o certificado de empresa 
cidadã concedido pelo Conselho Regio-
nal de Contabilidade do Estado do Rio 
de Janeiro (CRC-RJ).  O contador  Valdir 
Vasques, gerente de controladoria e te-
souraria, foi agraciado com um diploma. 

O evento aconteceu, em 23 de no-
vembro, no auditório da Fede-
ração do Comércio do Estado 
do Rio de Janeiro  (Fecomér-
cio). A certificação incentiva 
e reconhece a implantação de 
boas práticas ligadas à respon-
sabilidade social e ambiental 
em instituições brasileiras, in-
clusive organizações sem fins 
lucrativos. O Certificado Em-
presa Cidadã foi criado pelo 

Nossos resultados

O INFRAPREV ficou em 3º lugar no 13º Prêmio da Associa-
ção Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) de Relatório 
Anual, na categoria organizações não empresariais. O Instituto 
atingiu a nota 86,67, muito próxima a segunda colocada a Fun-
dação Bradesco com 88. O vencedor foi o Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa (IBGC) com 96.

Foi um resultado superior ao prêmio do ano passado, quan-
do o Instituto obteve o 8º lugar. Os fundos de pensão que tam-
bém concorreram na mesma categoria foram Sabesprev em 5º 
lugar e VisaoPrev em 11º lugar. O relatório de 2010 está dispo-

nível no portal INFRAPREV em Publicações – Relatórios.      
A 13ª edição do prêmio contou com 102 trabalhos inscritos, 

5% a mais do que no ano anterior. Foram 46 finalistas em cin-
co categorias. Os itens avaliados foram: perfil da organização; 
mensagem de abertura; principais indicadores operacionais e 
financeiros; contingências fiscais, trabalhistas e cíveis; montan-
te origem e destino dos recursos; demonstrações contábeis; 
exposição sobre estratégia e governança: práticas de gestão e 
controles. A avaliação dos trabalhos foi, essencialmente, feita 
por meio do conteúdo dos relatórios impresso ou online. 

Relatório Anual fica em 3ª lugar no Prêmio Abrasca
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Nossa Gente

Não existem barreiras para amizade
Betúvio de Lima e Rubens Maurício dos Santos estão unidos pela diversidade

Nem mesmo Betúvio de Lima, parti-
cipante do Aeroporto do Galeão, Rio de 
Janeiro, sabe explicar a facilidade com a 
comunicação por sinais utilizada ao co-
nhecer o colega de trabalho, deficiente 
auditivo e também participante do IN-
FRAPREV, Rubens Maurício dos Santos. 

O ano era 1986. Betúvio de 
Lima, mais conhecido pelo apelido 
de “orelinha” trabalhava na serralhe-
ria do aeroporto com uma equipe 
de profissionais que produziam pe-
ças para a navegação aérea. Rubens 
era um dos prestadores de serviços 
que dava apoio aos colegas, sendo 
mais tarde admitido pela Infraero. 

A afinidade dos dois foi imediata 
e Betúvio percebeu que sem ter a 
mínima noção da linguagem de sinais 
(Libras), conseguia se comunicar e 
entender muito aquele que acabou 
se tornando seu amigo do peito. 

Daniel Novais 
Coutinho – RJ

Daniel Novais é 
saudosista. Diz que se 
pudesse voltar no tem-
po não tinha parado 
de trabalhar. Ingressou 

em 1976 no Aeroporto do Galeão, onde 
atuou como operador de passarelas, 
fiscal e encarregado de pátios e pistas. 
Ao longo dos anos se tornou referência 
na função e construiu toda a sua car-
reira no pátio. “A Infraero foi a melhor 
coisa da minha vida. Com o meu traba-
lho fiz amigos, comprei apartamento e 
criei meus filhos. Me arrependo de ter 
me aposentado. Ainda seria muito útil”, 
diz ele. Relata que nos primeiros meses 
da aposentadoria tudo é muito intenso 
e há muito para curtir, mas que depois 
vira rotina. Tornou-se síndico do pré-
dio para preencher o tempo e cobrar 
menos da esposa. Possui ainda um táxi 
alugado, que anda pensando em dirigir 
novamente. Adora assistir jogos de fu-
tebol e viajar pela internet. 

Ivone Domiciano 
Azevedo – GO

Ivone Azevedo 
afirma que hoje leva a 
vida que pediu a Deus. 
Faz viagens para co-
nhecer cidades lindas, 

curte a família, vai ao teatro, namora 
e dessa forma garante ser muito feliz. 
Trabalhou por 25 anos na sede em 
Brasília, onde entrou em 1976. Sem-
pre na área administrativa, atuou no 
cadastro, na área de pessoal e ajudou 
a implantar o setor de qualidade na 
Infraero, quando o mercado come-
çou a falar do assunto. “Adquiri muita 
sabedoria na Infraero e devolvi tudo 
o que aprendi. Foi um período lindo 
em minha vida”, diz ela. Há cinco anos 
com o intuito de ficar próxima dos 
irmãos deixou para trás Brasília e foi 
morar em Goiânia. Possui três filhos, 
dois que moram fora do país e quatro 
netos. Tem paixão por canto. Chegou 
a participar do coral da Infraero e re-
presentar a empresa na Grécia.

Wagner Pontoni 
– SP

Ao fazer um pano-
rama sobre sua vida 
de aposentado, Wag-
ner Pontoni diz bem 
humorado “hoje eu 

tenho atribulação, antes eu tinha pre-
ocupação”. Isso porque segundo ele a 
maior parte de seu tempo está voltada 
para os três netos. Wagner ingressou 
no Aeroporto de Congonhas em 1980 
e passou pelos Aeroportos de Guaru-
lhos e Campo de Marte e pela Superin-
tendência Regional de São Paulo. Atuou 
nas áreas de administração e finanças. 
“Cresci muito como pessoa e profis-
sional dentro da Infraero. Fiz amizades 
e conheci muitas pessoas”, relembra o 
ex-conselheiro Fiscal do INFRAPREV de 
1995 a 1996. Estar com a família reunida, 
frequentar restaurantes e ir religiosa-
mente a academia três vezes na semana 
fazem parte de sua rotina. “Levo uma 
vida caseira, normal, mas que me dá mui-
to prazer e me deixa muito feliz”, conta.  

Por onde anda?

no número que quero”, explica.  
Apelidado carinhosamente de “mu-

dinho”, Rubens Mauricio dos Santos é 
muito querido pelos colegas do aero-
porto. Divertido, brincalhão e mestre 
em imitações, sempre deixa o ambiente 
descontraído onde quer que vá. Muito 
dedicado ao serviço, não mede esfor-
ços para concluí-lo bem. 

O entendimento e amizade dos dois 
ultrapassaram os muros da Infraero. Be-
túvio teve importante participação no 

casamento do amigo, na criação do seu 
filho, além de o ajudar com extratos 
de banco e cobranças indevidas. 

Há mais de um ano os dois 
não trabalham mais no mesmo 
setor, embora se encontrem dia-
riamente. “Ele está no almoxari-
fado e eu fui para o incinerador, 
mas isso não é motivo de distancia 
entre nós” afirma.

Betúvio de Lima e Rubens 
Maurício dos Santos (da 
esquerda para a direita)

– Não domino a linguagem dos si-
nais, mas devido a nossa rotina constru-
ímos uma linguagem própria. Para falar 
sobre médico, por exemplo, faço o sinal 
da cruz na testa e para expor a quanti-
dade de anos, eu assopro o dedo indica-
dor a quantidade de vezes para chegar 


