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A instabilidade econômica 
provocou mudanças na cartei-
ra de empréstimos. Novas re-
gras foram adotadas em função 

das duas crises mundiais desen-
cadeadas nos Estados Unidos, 
que ocasionou queda da bolsa 
de valores e aumento da infl a-

ção. Modalidades de investi-
mentos, como o empréstimo, 
foram adequadas ao novo ce-
nário econômico. Página 7

Regras na Carteira de 
Empréstimo são alteradas
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O participante poderá receber o Jornal 
Futuro por e-mail. Este novo serviço irá gerar 
uma série de benefícios para os participantes 
do INFRAPREV. O envio por meio eletrônico 
acarreta redução de custos com impressão e 
postagem. Esses recursos poderão ser aloca-
dos no aperfeiçoamento dos canais existen-
tes e de outras formas de comunicação.

Para receber o informativo por e-mail, 
basta ligar para o 0800-707-1273, cadastrar 
o endereço eletrônico, optando por não 
mais receber a versão impressa, fi cando so-
mente com a versão digital.

É importante lembrar que o INFRAPREV 
mantém uma postura socioambiental, de 
estar sempre em busca de reduzir emis-
sões de carbono e uso de papel, mesmo 
que reciclado. 

nº 91

Receba o Jornal 
Futuro por e-mail

Medida reduz custos e reforça 
postura socioambiental

Atendimento 
necessita 
de matrícula

Instituto tem rentabilidade
no 1º semestre superior a 
do sistema de previdência

Previdência Complementar 
possibilita ao participante 
qualidade de vida

INFRAPREV inova com 
eleição de conselheiros 
através do portal

Para obter informações do INFRAPREV 
pela Central de Atendimento, o participan-
te precisa digitar a matrícula do Instituto e 
código. Esses dados estão no cartão Clube 
de Vantagens. Ao entrar com os dados, o 
sistema libera informações automatizadas e 
a opção de falar com o atendente.
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Editorial Canal Aberto

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Super intendente

A crise econômica 
internacional iniciada 
no mercado imobiliá-
rio dos Estados Uni-
dos se alastrou para 
instituições fi nanceiras 

de diversos países. A ausência regulatória, con-
jugada ao elevado nível de exposição de risco 
dessas empresas, contribuiram para que algumas 
instituições internacionais falissem, gerando uma 
forte onda de desconfi ança e de liquidez do mer-
cado fi nanceiro mundial. Os processos de globa-
lização e de integração tecnológica dos mercados 
fi nanceiros foram responsáveis pela velocidade e 
intensidade da propagação dessa crise.  

A crise irá repercutir nos resultados fi nancei-
ros das empresas de um modo geral. Os fundos 
de pensão também serão afetados, principal-
mente em seus investimentos no mercado acio-
nário. A tendência é que os fundos de pensão 
não consigam superar a meta atuarial em 2008. 
No entanto, quando analisamos o desempenho 
dos fundos de pensão por um período de tempo 
maior, como por exemplo cinco anos, o resul-
tado é excelente, estando o desempenho bem 
superior à meta atuarial nesse período.

Em função dos fatos que mexeram com o 
mercado fi nanceiro, o INFRAPREV precisou pro-
mover alguns ajustes em suas aplicações. Dentre 
elas, destacamos aquelas ligadas à carteira de em-
préstimos. Foram adotadas regras um pouco mais 
conservadoras e algumas medidas transitórias. 

A tendência é o retorno do ritmo de queda 
da taxa de juros da economia brasileira e que 
baliza as taxas praticadas na carteira de emprés-
timos do INFRAPREV. Essa instabilidade econômi-
ca tende a se dissipar nos próximos meses.

Cabe lembrar que, enquanto alguns bancos 
pararam de conceder empréstimos, houve uma 
redução dos prazos das operações de emprés-
timos além da elevação das taxas praticadas 
pelo mercado. O INFRAPREV manteve a carteira 
aberta e implementou novas regras para preser-
var o equilíbrio patrimonial do Instituto, além de 
atender às necessidades de seus participantes. 

O INFRAPREV monitora sistematicamente o 
mercado e tem assumido internamente o com-

promisso, de procurar sempre praticar as taxas 
mais competitivas possíveis.

Diante desse cenário, ratifi camos que a 
missão do INFRAPREV é administrar planos de 
benefícios previdenciários com inovação, efi ciên-
cia e transparência, de forma a contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida dos participantes 
e benefi ciários, agregando valor à política de re-
cursos humanos de sua Patrocinadora. 

O Instituto atua para garantir o pagamento das 
aposentadorias aos seus participantes, assegurando 
uma melhor qualidade de vida após a sua fase labo-
rativa. Na gestão dos investimentos, busca-se gerir 
da forma mais efi ciente possível os recursos garan-
tidores das reservas técnicas, que representam os 
lastros fi nanceiros que irão garantir os pagamentos 
dos benefícios atuais e futuros do Instituto.

A gestão dos investimentos é fortemente re-
gulada, contendo inúmeras restrições quanto ao 
grau de liberdade dos administradores dos fundos 
de pensão. Qualquer descumprimento dessa le-
gislação é passível de fortes sanções a todos os 
envolvidos, inclusive aos membros dos Conselhos 
Deliberativo, Fiscal e dirigentes da Patrocinadora. 

A Diretoria Executiva, o Comitê Diretor de 
Investimentos e o Comitê Executivo de Investi-
mentos são as instâncias competentes e responsá-
veis pela elaboração de normas e operacionaliza-
ção dos investimentos. Ao Conselho Deliberativo 
compete aprovar a política geral de administração 
da entidade, gestão de investimentos e plano de 
aplicação de investimentos. O Conselho Fiscal 
tem a competência pela fi scalização do Instituto, 
zelando por seu equilíbrio econômico-fi nanceiro. 

Tendo em vista que a atuação dos fundos de 
pensão deve se pautar por uma visão racional de 
longo prazo, o ambiente atual oferece aos ges-
tores dos fundos de pensão uma oportunidade 
muito interessante para adoção de estratégias 
de investimentos cada vez mais defensivas, que 
assegurem a rentabilidade, a liquidez e a solvên-
cia necessárias ao cumprimento de suas missões 
institucionais. O INFRAPREV encontra-se sólido e 
seguro e busca sempre garantir a sustentabilida-
de de seus resultados a longo prazo.
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Estratégias defensivas 
diante da crise

Desligamento
Se eu pedir desligamento 
da INFRAERO, vou receber 
também o que ela depositou 
na minha conta ou só o que eu 
contribuí?
José Alexandre Rosa Verderosa
Manaus/Amazonas

Resposta: Em caso de desligamento 
da INFRAERO, caso você opte pelo 
resgate terá direito a receber o valor 
das suas contribuições e a rentabi-
lidade efetuada ao longo dos anos. 
Quanto às contribuições efetuadas 
pela INFRAERO, você tem direito a 
2% por ano de permanência como 
participante no INFRAPREV, até o li-
mite de 25 anos, desde que tenha no 
mínimo cinco anos de contribuição. 
Ou seja, se você tem 10 anos como 
participante do Instituto terá direito 
a 20% sobre o valor das contribui-
ções efetuadas pela INFRAERO em 
seu nome.

Plano de Saúde
Fiquei interessada no convênio 
médico da Unimed veiculado 
via e-mail. No entanto, me 
interesso no convênio para os 
meus pais. Liguei para o 0800 
do INFRAPREV e fui informada 
que o convênio é somente 
para cônjuge, filhos e netos. 
Neste caso, eu acredito que 
haverá pouca adesão, por já 
terem a cobertura do convênio 
da INFRAERO. Sugiro a 
possibilidade de incluir os pais 
neste convênio.
Erica Silvestri – Guará/Distrito Federal

Resposta: O convênio com a Unimed 
foi fi rmado em atendimento a solici-
tação dos participantes nas palestras 
nos aeroportos em 2007. O objetivo 
é oferecer cobertura para os fi lhos 
acima de 21 anos e netos de qual-
quer idade dos participantes ativos, 
aposentados e pensionistas. Os fi lhos 
maiores de 21 anos não têm cobertu-
ra do plano INFRAERO.  O preço das 
mensalidades é abaixo do praticado 
pelo mercado. O INFRAPREV busca 
uma parceria para atender também 
aos pais dos participantes. Mas o em-
pecilho está na faixa etária elevada. 
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Gestão

O INFRAPREV atente pedido de seus 
participantes e inova no processo de elei-
ção dos conselheiros. A próxima votação 
e inscrição dos representantes dos assis-
tidos poderão ser feitas pelo portal do 
Instituto. Para isso, é importante que os 
assistidos – aposentados e pensionistas 
– estejam com login e senha atualizados.

Os assistidos podem concorrer a duas 
vagas no Conselho Deliberativo, titular e 
suplente, e uma vaga apenas de titular no 
Conselho Fiscal, uma vez que o mandato 
do suplente não se encerra em 2009. 

No início de dezembro serão publi-
cados o edital no Diário Oficial da União 
e o hotsite “Eleição de Conselheiros” no 
portal INFRAPREV, www.infraprev.org.br.

Próxima eleição vai ser eletrônica
Votação e inscrição dos 
representantes dos assistidos 
nos conselhos Deliberativo e 
Fiscal poderão ser pelo portal

A Comissão Eleitoral é a conduto-
ra de todo o processo, composta pelos 
seguintes membros: Diblaim Carlos da 
Silva, como presidente; Sérgio Ferreira e  
Ednaldo Fonseca, como membros.

Inscrição e requisitos 
O candidato deverá preencher o re-

gistro de sua inscrição diretamente no 
portal do INFRAPREV e clicar em enviar 
ou, caso queira fazer a inscrição manual, 
imprimir os formulários próprios, pre-
encher e encaminhá-los diretamente ao 
Instituto, no prazo estabelecido no Re-
gulamento Eleitoral. O início das inscri-
ções está previsto para a 1ª quinzena de 
dezembro de 2008.

Os requisitos para concorrer aos 
cargos são: possuir formação de nível 
superior e experiência comprovada no 
exercício de atividade nas áreas finan-
ceira, administrativa, contábil, jurídica, 
de fiscalização, atuarial ou de auditoria ; 

não ter condenação criminal transitada 
em julgado; não ter sofrido penalidade 
administrativa por infração à legislação 
da seguridade social, da previdência com-
plementar ou como servidor público; não 
estar com prestação de contas já subme-
tida à aprovação do Conselho Delibera-
tivo, como ex-membro da Diretoria Exe-
cutiva, pendente de aprovação; e estar 
em dezembro na condição de assistido.

Mais informações 
Os interessados poderão acessar o 

portal para obter detalhes sobre edital, 
regulamento, formulário de inscrição, 
modelo de currículo e termo de respon-
sabilidade. 

Documentos podem ser solicitados 
à Comissão Eleitoral, assim como infor-
mações sobre a eleição. Basta entrar em 
contato pelos telefones (21) 2156-8164 
(Sergio Ferreira) ou  (21) 2156-8156 (Ed-
naldo Fonseca).

O vencedor Flávio Lopes na foto maior, 
acima a segunda colocada Iracina Pessoa  
e na terceira posição, Valmir Alexandre

Flávio Sant’anna Lopes, de Vilhena (RO), 
é um participante atuante e persistente. O 
terceiro colocado da primeira etapa do Quiz 
“Sabe tudo sobre o INFRAPREV” mostrou 
que acompanha as ações do Instituto ao 
vencer a segunda etapa. Respondeu corre-
tamente as dez perguntas no menor tempo 
e ganhou um aparelho de DVD. 

Em segundo lugar ficou a pernambucana 
Iracina Nunes Pessoa, de Olinda. E o tercei-
ro lugar foi para Valmir Alexandre, também 

de Vilhena. Eles irão receber um vale-com-
pra da Americanas.com de R$ 50,00 e R$ 
25,00, respectivamente.

Aqueles que ainda não foram premia-
dos têm uma última chance agora na ter-
ceira e última etapa que está no ar. Para 
participar, basta acessar o portal do Insti-
tuto, clicar no banner do concurso e iden-
tificar-se com o login e a senha. Depois, é 
só responder as perguntas. O concurso vai 
até 30 de novembro.

Flávio Lopes vence 2ª etapa do Quiz
Os participantes ainda podem concorrer à última etapa do 
concurso “Sabe tudo sobre o INFRAPREV” até 30 de novembro
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A INFRAERO pensou na qualidade de 
vida futura de seus empregados, ao consti-
tuir o seu fundo de pensão. O INFRAPREV 
oferece aos seus empregados a programa-
ção de curtir os bons momentos da vida 
também na aposentadoria. 

No Plano de Contribuição Variável, 
o participante é quem define o valor da 
contribuição. Quanto mais o participante 
contribui, maior é o beneficio de aposen-
tadoria e, ainda, a contribuição da pró-
pria patrocinadora. 

Mesmo com a INFRAERO contribuin-
do para o plano, ainda existem muitos 
empregados que não participam do Ins-
tituto. Estão deixando de poder receber 
um valor de aposentadoria maior e uma 
pensão melhor para esposa e filhos. 

Com um patrimônio de R$ 1,22 bi-
lhão, o Instituto possui 12.185 partici-
pantes, sendo 2.230 assistidos. Além dos 
benefícios previdenciários, oferta serviços 
como seguro, planos de saúde e odonto-
lógico para assistidos e dependentes em 
parceria com outras instituições, a possi-
bilidade de empréstimos com juros abaixo 
do mercado e o Clube de Vantagens, des-
contos em estabelecimentos comerciais.

Tudo isso pode ser consultado no 
portal INFRAPREV, www.infraprev.org.br.

INFRAPREV é 
uma entidade 
fechada

A importância do sistema 
de previdência complementar 

Seguridade

Depois de trabalhar durante muitos anos, 
as pessoas merecem ter tranqüilidade e cur-
tir os bons momentos da vida. E para tal, é 
preciso programar o futuro. Possuir um plano 
de previdência complementar para melhorar 
a aposentadoria é uma opção importante, 
que pode viabilizar esses bons momentos.

Somente com o benefício da Previdência 
Social brasileira fica difícil receber um benefí-
cio de aposentadoria compatível com a ren-
da atual. Para manter o padrão de vida, hoje 
é necessário participar do Sistema de Previ-
dência Complementar. Ele consegue dar às 
pessoas a tranqüilidade que a ocasião exige.

Tipos de Previdência  
Complementar

No mercado existem dois tipos de Previ-
dência Complementar: a fechada e a aberta. 

Entidades fechadas – mais conheci-
das como fundos de pensão. São vinculadas 
a uma empresa. Tem a figura do patrocina-
dor (empresa), que contribui mensalmente 
juntamente com o participante. Ou seja, 
além da contribuição do empregado, o pa-
trocinador também deposita uma quantia 
para sua aposentadoria. A Secretaria de 
Previdência Complementar (SPC), do Mi-
nistério da Previdência Social é a responsá-
vel pela regulamentação e fiscalização dos 
fundos de pensão.

Entidades abertas – são oferecidas 
por bancos e destinadas a qualquer pessoa, 
independente de vínculos empregatícios. O 
participante contribui sozinho. A respon-
sabilidade de fiscalização das previdências 
abertas é da Superintendência de Seguros 
Privados (Susep), órgão vinculado ao Minis-
tério da Fazenda.

Plano de Contribuição Variável

 Saldo de aposentadoria é formado 
pela contribuição do participante e 
da patrocinadora. (o saldo é conver-
tido em uma renda a ser definida pelo 
participante no momento da aposen-
tadoria);

 Flexibilidade no recebimento da 
aposentadoria (saque de até 25% , 
renda por prazo determinado de 5 a 
20 anos ou renda mensal vitalícia);

 Não há idade mínima para ingresso 
no Plano CV; 

 A partir de 48 anos, com cinco anos 
de contribuição ao plano, o participan-
te já têm direito a um beneficio. O cál-
culo é feito através do saldo formado 

pelas contribuições do participante e 
da patrocinadora; 

 Benefício de risco (auxílio-doença, 
aposentadoria por invalidez, pensão e 
auxílio-reclusão);

 Pecúlio – Benefício de pagamento 
único em caso de falecimento do par-
ticipante;

 Caso ocorra o desligamento da pa-
trocinadora, o participante poderá 
resgatar, portar os recursos para outra 
entidade, optar pelo auto-patrocínio 
ou benefício proporcional diferido. 

 Se  o empregado da INFRAERO  tem 
outro plano de previdência, pode portar 
todos os recursos para o INFRAPREV.
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Aumento de contribuição eleva 
benefício de aposentadoria
A contribuição básica destinada à 
aposentadoria pode ser descontada no IR 
até o limite de 12% do rendimento anual

Os participantes do Plano CV têm até 30 de 
novembro para aumentar a contribuição e com isso 
poder deduzir um volume maior de recursos no Im-
posto de Renda anual. 

O total das contribuições básica, especial e espe-
cifica pode ser descontado no IR até o limite de 12% 
do rendimento anual do participante.  A contribui-
ção voluntária também segue a mesma regra.

O aumento da contribuição básica, além de aju-
dar a reduzir o valor do IR, eleva o saldo de conta 
do participante, proporcionando um valor de apo-
sentadoria maior.

Outra vantagem é que o participante não contri-
bui sozinho. A INFRAERO participa da composição 
dos recursos. Eleva também o percentual da con-
tribuição principal até o limite de 8% , com base de 
cálculo limitada a três vezes o teto do INSS.

A solicitação de aumento pode ser feita pelo 
portal INFRAPREV ou com o representante. Caso 
tenha alguma dúvida, entre em contato com 0800-
707-1273.

Imposto de Renda
Um participante com salário mensal de R$ 2.300,00 tem, 
conseqüentemente, uma renda bruta anual de R$ 29.900,00 
(sem férias). Se este participante evoluir no seu investimento 
ao plano de benefícios do INFRAPREV de um percentual de 3% 
para 12% da renda anual, reduzirá o imposto de renda em 34%.

Veja como o investimento no plano diminui o imposto. 
Considere:

Contribuição 
INFRAPREV

3% = 
R$ 69,00

6% = 
R$ 138,00

12% = 
R$ 276,00

IRRF – mensal R$ 90,78 R$ 80,43 R$ 59,73

IRRF – anual R$ 1.180,14 R$ 1.045,59 R$ 776,49

Pensão: direito dos beneficiários

A pensão é um dos benefícios ofe-
recidos pelo INFRAPREV. É concedida 
aos beneficiários quando do falecimen-
to do participante, que são esposa (o), 
companheira (o) e filhos solteiros até 
21 anos (24 anos caso esteja cursando 
faculdade). 

Quando houver falecimento do 
participante, o beneficiário deve entrar 
em contato com o INFRAPREV, através 
da Central de Atendimento, 0800-707-
1273, para as providências necessárias.

Forma de cálculo – Há duas for-
mas de calcular o valor a ser recebido de 
pensão em caso de participante ativo. A 
primeira considera o saldo de conta e o 
divide por um fator atuarial, que reco-
nhece o grupo de beneficiários. 

Já a segunda é a diferença entre o 
salário do participante e o benefício 

do INSS, multiplicado por um percen-
tual que varia entre 60% e 100% (em 
função do número de beneficiários). O 
cálculo que apresentar o maior valor 
é o que será levado em consideração 
para o pagamento do grupo familiar.

Em caso de participante assistido, 
deve ser observado o tipo de aposen-
tadoria que é pago. Se for paga em 
forma de Renda Mensal Vitalícia, o be-
nefício é multiplicado por um percen-
tual que varia entre 60% e 100% , de 
acordo com o número de beneficiários. 
Se a aposentadoria for paga na forma 
de Renda Mensal por Período Certo, 
o valor é o mesmo que o participante 
vinha recebendo, durante o período 
escolhido.

Para mais informações, acesse www.
infraprev.org.br.

Forma de cálculo varia de acordo com a condição do participante  

A Secretaria de Previdência Comple-
mentar (SPC) aprovou, em agosto, altera-
ções nos regulamentos dos Planos BDI e 
BDII, em atendimento a Resolução CGPC 
nº 19, de 25 de outubro de 2006.

Agora a opção pelo resgate ou portabi-
lidade nos planos BDI e BDII pode ser exer-
cida a qualquer tempo, desde que o parti-
cipante não esteja vinculado a INFRAERO 
ou recebendo algum benefício do Instituto. 
Antes o participante que estava elegível a 
um benefício não podia optar pelo resgate 
ou portabilidade.

A alteração dá liberdade ao participante 
de transformar o montante constituído no 
INFRAPREV em um benefício, resgatar ou 
portar para outra instituição previdenciária.

Essa mesma regra se aplica aos partici-
pantes do Plano CV.

Mudança nos 
regulamentos dos 
Planos BDI e BDII

  Base de cálculo INFRAPREV:  R$ 2.300,00

  Contribuição INSS:                R$     253,00

O exemplo está considerando apenas a renda salarial  
(sem férias). Quem tem outras, como aposentadoria INSS,  
deve considerá-las ao calcular a renda bruta anual.
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Nossa Gente

Nossos resultados

Patrimônio
Setembro/2008

R$ 1.217.218.814,81

Por Plano

Plano CV: R$  1.163.336.347,73

Plano I:  R$       46.613.614,37

Plano II: R$        7.268.852,71

Cota do Plano CV
Setembro/2008

3,331641768 

O participante José Maria Pinto Cruz, 
que prefere ser chamado pelo seu nome 
artístico de Zé Maria, acaba de lançar o seu 
primeiro CD, intitulado Todo Amor. Fã de 
música romântica, afi rma que suas princi-
pais infl uências são Chico Buarque, Gonza-
guinha e Caetano Veloso.

Pai de João Pedro, Zé Maria é con-
trolador de vôo em Santarém – PA. Dos 
seus 43 anos de vida, 15 foram dedicados 
à INFRAERO. Gosta muito do que faz, 
pois tem que ser preciso. “Muitas vidas 
dependem desta precisão”, afi rma. So-
bre a carreira de cantor, deixa claro que 
“nunca tive a pretensão de trocar o tra-
balho como controlador de vôo por uma 
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Precisão no trabalho e na música

O INFRAPREV está ampliando a rede 
credenciada do Clube de Vantagens. Ou-
tra novidade é que o serviço ganhou uma 
área exclusiva no portal. Além de conferir 
quem oferece descontos, o participante 
poderá indicar um estabelecimento co-
mercial ou prestador de serviços para fa-
zer parte da rede credenciada.

O trabalho foi dividido em duas eta-
pas. O novo espaço, mais fácil de navegar, 
interativo e com a rede credenciada atual 

vai estar no ar na segunda quinzena de no-
vembro. A etapa dois, de credenciamen-
to de novos estabelecimentos, começa 
em dezembro. É um processo contínuo, 
porque o objetivo do Instituto é oferecer 
sempre o maior número de serviços, mas 
de qualidade.

Não deixe de conferir as super pro-
moções no novo Clube de Vantagens e in-
dique os estabelecimentos e prestadores 
de serviços.

Zé Maria, controlador de vôo em 
Santarém, tem a música no sangue 
e acaba de lançar o primeiro CD

Clube de Vantagens é ampliado

carreira na música”.
O primeiro CD têm músicas român-

ticas e inéditas. Algumas delas compostas 
em conjunto com o seu amigo, o também 
controlador de vôo Orivaldo Fonseca, se-

Papel reciclado – Em atendimen-
to aos Princípios de Crescimento 
Sustentável, o INFRAPREV adotou, 
em 1º de setembro, o papel recicla-
do na produção de todo e qualquer 
documento, envelopes e cartão 
de visita. Apenas as cópias são em 
papel branco, provenientes de for-
necedores que produzem papel a 
partir de fl orestas 100% plantadas e 
renováveis. O Instituto, desde 2007, 
usa papel reciclado nas publicações.

Palestras – O Diretor-Superinten-
dente do INFRAPREV, Carlos Frede-
rico Aires Duque, foi conferencista 
no 20º Congresso da Associação 
dos Analistas e profi ssionais de In-
vestimento do Mercado de Capitais 
(APIMEC). Carlos Frederico falou 
sobre o papel da comunicação com 
investidores, profi ssionais de in-
vestimentos, órgãos reguladores e 
auto-reguladores. Participou tam-
bém como palestrante do 7º Con-
gresso dos Contabilistas em Fundos 
de Pensão, com o tema Plano de 
Continuidade de Negócios em Fun-
do de Pensão.

Fique por dentro

diado em João Pessoa. Para Zé 
Maria, Orivaldo é um grande 
poeta e um grande amigo. 

Perguntado sobre com 
quem gostaria de fazer um due-
to, não teve dúvidas. “Gostaria 
de cantar a música Luz do Sol 
ao lado do Caetano Veloso. Ou 
qualquer uma do Chico Buar-
que”, revelou. “Minha família 
é muito musical. Minha mãe e 
meus irmãos tocam pelo me-
nos um instrumento. Eu toco 
violão”, informa.

Sua inspiração acontece 
em qualquer lugar. “Um dia 

estava no trânsito e surgiu aquela inspira-
ção para uma música. Esperei o sinal fe-
char e peguei o celular e coloquei o fone 
de ouvido para gravar a letra. Um guarda 
viu e me multou”.  
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Os participantes ativos que possuem re-
serva líquida e margem consignável podem 
solicitar empréstimo com prazo máximo de 
72 meses. Para os aposentados e pensionis-
tas, esse prazo permanece em 60 meses. 

Essa é uma das novas regras do em-
préstimo, adotadas em função da insta-
bilidade econômica, devido a duas crises 
mundiais somente este ano. A primeira 
aconteceu em maio, decorrente da crise 
imobiliária nos Estados Unidos e a segunda 
em setembro, com a quebra de instituições 
fi nanceiras americanas.

A prestação mínima admitida fi cará 
em 12% do valor do salário mínimo. Hoje 
este valor é de R$ 49,80. As modalidades 
de empréstimos Educação e Nupcial foram 
extintas. O empréstimo Saúde permanece 
e a taxa de juros foi reduzida para 1,20% e 
o prazo para sua amortização passou para 
18 meses.

Como forma também de resguardar o 
patrimônio, os aposentados e pensionistas 
só poderão utilizar os seus rendimentos do 
INFRAPREV para composição da margem 
consignável. O benefício do INSS não será 
mais considerado no cálculo.

Os participantes que não possuem re-
serva líquida só poderão usar o Fundo Ga-
rantidor no prazo máximo de 48 meses.

As taxas do empréstimo simples foram 
escalonadas de acordo com o prazo de pa-
gamento. Veja ao lado as taxas, compostas 
de juros e correção monetária.

Finanças

O INFRAPREV obteve 6,42% de rentabilidade dos investi-
mentos no primeiro semestre do ano. O resultado foi superior 
a média dos fundos de pensão associados à Associação Bra-
sileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
(Abrapp), de 4,71% .

No entanto, a crise mundial, que refl etiu no Brasil em maio 
deste ano, principalmente na bolsa de valores brasileira, decor-
rente da crise imobiliária nos Estados Unidos e em setembro, 
com a quebra de instituições fi nanceiras americanas, está com-
prometendo o alcance da meta atuarial de todos os fundos de 
pensão.

O comportamento do mercado fez com que a rentabilidade 

Rentabilidade no 1º semestre 
fica acima do sistema
Mesmo com a crise mundial, que está 
inf luenciando o atingimento da meta atuarial, 
o patrimônio do INFRAPREV está equilibrado

Empréstimo: modalidade de investimento

O empréstimo, além de ter uma 
destinação social, segundo a legisla-
ção vigente, é uma modalidade de in-
vestimento. Dessa forma, a legislação 
impõe que as taxas praticadas sejam 
compatíveis com os compromissos 
assumidos pelo Instituto a médio e 
longo prazos. E a pratica é estabelecer 
taxas mais competitivas. O Instituto 
vem ampliando o prazo de concessão 
e mesmo criando taxas escalonadas, 
elas continuam inferiores ao merca-
do. As medidas minimizam o risco a 
longo prazo, em função do cenário 
econômico que o País atravessa. 

Medidas são adotadas em função de crise econômica mundial, 
mas as taxas de juros permanecem abaixo do mercado

não fosse a esperada, afetando a cota e o saldo de conta do par-
ticipante. Mas segundo o Diretor-Superintendente, Carlos Frede-
rico Aires Duque, os resultados positivos dos últimos cinco anos 
formaram um colchão de proteção do patrimônio.

Nesse período o Instituto superou a meta atuarial em função 
da política de investimentos e de um cenário econômico estável.  
Existe uma folga. De 2003 a 2007, a rentabilidade foi de 151,27% 
e a meta atuarial (INPC+6%) foi de 78,05% . A rentabilidade da 
carteira de renda variável, só nesse período, chegou a 386,90% .

O Presidente da Abrapp, José de Souza Mendonça, em entre-
vista a Agência Estado, informou que todos os fundos de pensão 
estão saudáveis, têm liquidez, não precisam e não vão vender 
ações durante a crise para não ter perdas.

Carlos Frederico ressalta que o processo de instabilidade na 
bolsa de valores é temporário e que há perspectiva de alta numa 
visão de médio e longo prazos. Por isso a posição do INFRAPREV 
é de manter os investimentos. 

Carteira de Empréstimo tem novas regras
Novembro 2008

Prazo  Taxa (%)

06 a 12 meses 1,83

13 a 24 meses 1,90

25 a 36 meses 1,99

37 a 48 meses 2,12

49 a 60 meses 2,25

61 a 72 meses 2,45



Saúde

O herpes é uma doença muito asso-
ciada ao beijo e ao contato sexual. Ele é, 
na verdade, um grupo de vírus que pode 
causar o aparecimento de bolhas e úlce-
ras dolorosas na pele. A forma simples é 
caracterizada pelo aparecimento de pe-
quenas feridas ao redor da boca ou nos 
órgãos genitais.

O vírus é transmitido a partir do con-
tato físico de uma pessoa contaminada, 
através de uma das portas de entrada na 
pele, como boca, pênis, vagina, aparelho 
urinário, colo do útero ou ânus. É mais 
facilmente transmitido quando há lesões 
visíveis, mas a infecção também pode 
ocorrer a partir de pessoas sem sinais vi-
suais ou sintomas da doença.

A contaminação normalmente acon-
tece durante a relação sexual. O vírus 
também pode ser transportado de um 

Prevenção é a arma 
contra o herpes
É um grupo de vírus que causa 
o aparecimento de bolhas 
e úlceras dolorosas na pele

Espaço INFRAERO

Aeroporto de Belém   
O Aeropor to Internacional 
de Belém (PA) produziu 
material em braille sobre 
o Círio de Nazaré, a f im 
de dar opor tunidade aos 
def icientes visuais de conhecer 
a exposição fotográf ica 
“Momentos Simbólicos da Fé 
Paraense”.  A iniciativa é uma 
parceria da INFRAERO com  
a Diretoria da Festa de Nazaré 
e o Governo do Estado do 
Pará, que está de acordo com  
a política de acessibilidade  
da empresa. 

Aeroporto de Brasília  
Foi realizado no Aeropor to 
Internacional de Brasí lia, 
em outubro, um exercício 
de simulação de situações 
enfrentadas por pessoas com 
def iciência física ou dif iculdades 
de mobilidade. A simulação 
é a etapa f inal de um curso 
dirigido a 120 funcionários  
da INFRAERO,  
de companhias aéreas, 
empresas terceirizadas, órgãos 
públicos e de concessionários 
que atuam diretamente no 
atendimento ao público. 
Ao todo, 22 aeropor tos de 
capitais brasileiras já passaram 
pelo mesmo treinamento.

Aeroporto de Maceió  
O Presidente da INFRAERO, 
Sérgio Gaudenzi, e o 
Governador de Alagoas, 
Teotônio Vilela Filho, assinaram 
em outubro um termo de 
concessão do espaço aéreo  
no aeropor to de Maceió  
para o funcionamento do  
8° Batalhão de Polícia Militar.  
A solenidade aconteceu no 
salão dos Despachos do Palácio 
Floriano Peixoto e contou com 
a presença da Superintendente 
do Aeropor to, Socorro 
Pinheiro, e do Secretário de 
Defesa Social, Paulo Rubim.

Os empregados do INFRAPREV e a 
Trust Solutions, prestador de serviços, 
contribuíram para a campanha do Dia das 
Crianças. Foram doados para as crianças 
do educandário São Pedro de Alcântara, 
na zona norte do Rio de Janeiro, 170kg 
de alimentos e 115 brinquedos, um para 
cada criança.

O educandário, que fica no bairro 
do Méier, cuida há 58 anos de crianças 

órfãs e de famílias cujos pais trabalham 
o dia inteiro. As freiras que dirigem a 
instituição organizam eventos para ar-
recadar fundos e poder manter as 115 
crianças, que têm aulas de música, ar tes 
e informática, além das disciplinas tra-
dicionais.

Quem quiser ajudar o educandário 
São Pedro de Alcântara, basta ligar para 
(21) 2594-4177.

Cidadania

Dia das crianças solidário

Dicas para lidar 
com o herpes

 Procurar o médico se estiver 
com herpes

 Evitar colocar dedos sobre  
as lesões

 Avisar o parceiro sexual  
e usar preservativos

 Ter uma alimentação saudável

 Evitar o estresse

lugar para outro do corpo, como, por 
exemplo, dos órgãos genitais para os de-
dos, e então para os olhos ou outras re-
giões. Também pode ser transmitido de 
mulheres gestantes para a criança durante 
o parto. Não existe cura para a doença.

Para evitar o contágio deve-se sempre 
usar preservativos. Este é o único método 
que ajuda a reduzir o risco de transmissão 
da doença. 

(Fonte : www.dermatologia.net)


