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O patrimônio do INFRAPREV 
teve um bom desempenho 
em 2012, obtendo um aumen
to de 18,20% acima da meta 
atuarial de 12,31% (INPC+6%) 
e atingiu R$ 2.282 bilhões. 
A rentabilidade dos investi
mentos de 14,73% também 
ultrapassou a meta atuarial. 
Página 7

Taxa de juros de meta 
atuarial passa para 5%

Devido à tendência de redu
ção da taxa de retorno da car
teira de investimentos e os re
sultados dos estudos técnicos 
realizados, o INFRAPREV preci
sou reduzir a taxa de juros que 
é considerada nas projeções 

atuariais dos planos de bene
fícios de 6% para 5% ao ano. 
Substituiu, também, a tábua 
de mortalidade AT 83 pela AT 
2000, com o objetivo de ajus
tar a expectativa de vida ao au
mento da longevidade. Página 3

Nossa GenteNossa Gente
Esporte muda rotina 
de Tairone Brito.  
O ciclismo entrou na 
vida do participante 
devido ao diabetes 
e tornouse uma 
maneira de relaxar e 
contemplar as belezas 
da cidade. Página 6
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Agradecimento
Agradeço as instruções que o Ins-

tituto me forneceu para que eu pu-

desse participar da eleição. Aces-

sei o site e obtive a segunda via 

da senha de votação no Conselho 

Deliberativo e Fiscal. Fico grato ao 

atendimento de todos funcioná-

rios do INFRAPREV. 

Marco Antonio Borges de Souza
Cuiabá/MT

Agradeço ao INFRAPREV pela ale-

gria que me concederam em re-

encontrar meu amigo e ex-colega. 

Hoje, pela manhã, ele me ligou e 

ficamos felizes por voltarmos a ter 

contato. 

Maria das Graças L. A. S. Maciel
Macaé/RJ

Aposentadoria
Possuo dúvidas sobre valores de 

aposentadoria para os próximos 

meses, devido à matéria publicada 

nos jornais. 

Regina Fatima de Andrade M Tavares
Rio de Janeiro/RJ

Resposta: (...) O INFRAPREV publicou 

no Jornal Futuro, nº 116, página 7, uma 

matéria sobre este assunto. O jornal 

pode ser acessado no portal www.infra-

prev.org.br em publicações.

Calendário
Solicito o calendário de pagamen-

to de 2013, tendo em vista não ter 

recebido um calendário igual ao de 

2012.

Luiz Carlos Vasconcelos Comin 
Brasília/DF

Resposta: Informamos que foi enviado 

a todos os nossos participantes assisti

dos o calendário. Estaremos providen

ciando um novo calendário para o se

nhor. Permanecemos à disposição.

Recadastramento
Posso fazer meu  recadastramento 

pela internet? 

Genivaldo Neves dos Santos – Natal/RN

Resposta: Informamos que é necessá

rio, anualmente, que o participante as

sistido preencha, assine e entregue sua 

ficha de recadastramento ao INFRAPREV. 
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Em 2012 a 
conjuntura eco
nômica foi de
safiadora para 
os fundos de 
pensão, marca
da pela queda da 

taxa básica de juros e alta volatilidade 
do mercado de ações. Os fatores de
terminantes para o INFRAPREV superar 
esse cenário foram as alocações realiza
das anteriormente e a busca por novas 
oportunidades de investimentos, princi
palmente em renda variável.

O Instituto encerrou o ano com bons 
resultados em patrimônio e rentabilida
de dos investimentos. Ambos superaram 
a meta atuarial de 12,31%. O patrimônio 
teve uma excelente evolução, cresceu 
18,20% e a rentabilidade atingiu 14,73%.

Dois fatores explicam o crescimen
to do patrimônio: o bom desempenho 
da carteira de renda fixa, que represen
tou cerca de 60% do total dos investi
mentos do Instituto em 2012 e também 
os investimentos estruturados, que so
maram aproximadamente 15% do mon
tante aplicado no ano passado.

O patrimônio de R$ 2.282 bilhões 
faz com que o INFRAPREV suba  no 
ranking da Associação Brasileira de Enti
dades Fechadas de Previdência Comple
mentar (Abrapp), ficando na 39ª posição.

Para 2013, perseguir bons resultados 
será desafiador. A partir de maio os pla
nos de benefícios terão uma nova taxa de 
juros para meta atuarial e uma nova tábua 
de mortalidade. Essas mudanças são ne
cessárias para manter os parâmetros de 
cálculos das reservas matemáticas ade
rentes à realidade, uma exigência legal.

A redução da taxa de juros é uma 
recomendação do órgão regulador, 

Carlos Frederico Aires Duque
DiretorSuperintendente

o Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC). A medida foi 
adotada devido à queda da taxa básica 
de juros da economia brasileira, que de
verá se manter em patamares mais bai
xos nos próximos anos. 

A taxa básica define a remuneração 
dos títulos públicos federais. Os novos 
títulos de curto prazo estão garantindo 
retorno real de 2% ao ano e os de longo 
prazo, até 4%. Isso representa um im
pacto nos fundos de pensão brasileiros 
que têm boa parte dos ativos investidos 
nesses papéis.

A mudança de tábua é em função do 
aumento da expectativa de vida.  Todas 
as alterações estão suportadas por es
tudos atuariais. Nesta edição do jornal 
há matéria sobre o assunto.

Essa é a nova realidade de um Bra
sil que começa a ter uma economia mais 
madura e com um padrão de renda em 
ascensão.Poupar mais será o caminho 
para uma aposentadoria mais tranquila 
no futuro. Quanto mais cedo conscienti
zar  os membros de nossas famílias dessa 
necessidade, melhor será o amanhã. O 
INFRAPREV dispõe de plano de previdên
cia para os dependentes e o seu uso é 
uma forma inteligente de investimento, 
além de abater as contribuições vertidas 
ao plano no Imposto de Renda. 

O INFRAPREV tem uma equipe alta
mente qualificada e seus bons resulta
dos, consistentes ao longo dos anos, faz 
com que ele seja a melhor opção para 
estruturação do planejamento financei
ro de toda a família.

Aproveite essa oportunidade, por
que o futuro já começou.
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Em linha com a nova realidade do 
mercado, o Conselho Deliberativo do 
INFRAPREV, de forma prudencial, apro
vou a redução da taxa de juros que é 
considerada nas projeções atuariais 
dos planos de benefícios de 6% para 5% 
ao ano. Para tomar essa decisão, o Ins
tituto levou em consideração a tendên
cia de redução da taxa de retorno da 
carteira de investimentos dos planos 
e os resultados dos estudos técnicos 
realizados.

Como o Brasil está se aproximan
do aos padrões internacionais de baixa 
taxa referencial de juros da economia, 
fica mais difícil para as instituições 
financeiras obterem rendimentos 
elevados. Logo, com a meta elevada 
para o atual patamar de juro do País, 
as entidades poderiam assumir riscos 
maiores que o desejável para atingir o 
objetivo.

Outra medida, com a finalidade 
de tornar os planos mais seguros, foi 
a substituição da tábua de mortalida
de AT 83 pela AT 2000. O objetivo da 
troca foi ajustar a expectativa de vida 
ao aumento da longevidade.

A redução de taxa de juros e o 
aumento da longevidade são uma re
alidade no segmento de previdência 

Gestão

Meta atuarial dos planos 
muda para INPC+5% em maio

A partir de 1º/05/2013, os be
nefícios a serem concedidos terão 
seus valores ajustados a essa nova 
realidade, fato que implicará em va
lores inferiores aos anteriormente 
estimados (em média 15%).

O simulador de aposentadoria 
que está disponível no portal ainda 
estima os valores do benefício sem 
os reflexos dos ajustes.

Assim, se você já tem condições 
de aposentadoria e estuda se apo

sentar ao longo de 2013, porém a 
partir de 1º/05/2013, vale destacar 
que a simulação no portal indica 
um valor a ser concedido um pouco 
superior ao real. Por isso, é impor
tante que faça a simulação e entre 
em contato com o INFRAPREV para 
decidir pelo melhor momento da 
aposentadoria. 

O INFRAPREV disponibilizará 
novo simulador com os ajustes das 
novas medidas.

Se você é participante do Plano CV

Os estudos atuariais realizados e redução da taxa referencial de juros da economia 
embasaram a decisão que resguarda os planos de benefícios do INFRAPREV 

complementar e visam resguardar os 
planos previdenciários, minimizando 
os riscos de descumprimento de paga
mento dos benefícios atuais e futuros.

Todas as duas alterações estão em 
consonância com a legislação vigente 
e com as diretrizes preconizadas pelo 
órgão fiscalizador, a Superintendência 
Nacional de Previdência Complemen
tar (Previc), no que tange à adoção das 
melhores práticas atuariais.

As demonstrações relativas ao en
cerramento do exercício de 2012 já re
fletem essas medidas.

Extrato anual de contribuições – O extrato anual de 
2012 foi enviado à residência dos participantes na primei
ra quinzena de fevereiro. Com ele em mãos, os partici
pantes podem verificar todas as suas contribuições para 
o INFRAPREV, além das efetuadas pelo  patrocinador com 
a rentabilidade no período. O extrato também pode ser 
consultado no portal do Instituto, no item Planos – Extra
to de conta. É preciso acessar por meio de login e senha. 

Informe de Rendimentos – O INFRAPREV enviou no fi
nal de fevereiro o informe de rendimentos para os assisti

dos. A 2ª via do informe pode ser retirada no portal www.
infraprev.org.br, no item Planos. É preciso entrar com login 
e senha. O documento servirá de base para a declaração 
do Imposto de Renda 2012. 

Informe de Empréstimos – A gerência de Empréstimo 
encaminhou em fevereiro o informe do saldo devedor de 
empréstimo para fins de Imposto de Renda. O documento 
foi enviado apenas aos participantes com saldo devedor 
acima de R$ 5 mil. Quem desejar a 2ª via do documento 
deve solicitar a Central de Atendimento – 0800-707-1273. 

Fique por dentro

É o percentual mínimo exi
gido para a rentabilidade dos 
investimentos de um plano de 
previdência, para garantir o cum
primento dos compromissos 
futuros, o pagamento dos bene
fícios. A meta atuarial é fixada, ge
ralmente, como sendo a taxa de 
juros adotada na avaliação atuarial 
conjugada a um índice de inflação. 

Meta Atuarial
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Relacionamento

Os concursos de Desenho e Fotogra
fia do INFRAPREV premiaram participan
tes e crianças do Paraná, Minas Gerais, 
Distrito Federal e Rio Grande do Sul. 
“Sua vida em 30 anos” e “O que você quer ser quando crescer” 
foram os temas em homenagem as três décadas do Instituto.

O VI Concurso de Fotografia, na categoria júri técnico, ele
geu a melhor foto de Pedro Henrique Dantas de Souza, de Bra
sília (DF). O júri popular creditou 85 votos à fotografia de Alcir 
Geraldo Alves, de São José da Lapa (MG). O prêmio de ambos 
foi um tablet, doado pela Chibra Corretora de Seguros, parceira 
do INFRAPREV no Clube de Vantagens. 

O primeiro colocado no III Concurso de Desenho foi Leo
nardo Augusto Silva Cristovam, de oito anos, de Curitiba (PR). 
O segundo lugar ficou com Laís Paim Larangeira, de 10 anos, 
de Porto Alegre (RS) e o terceiro com Kenue Teixeira de Sá, 
de seis anos, de Brasília (DF). 

As crianças, filhos dos participantes, ganharam, respectiva
mente, um vídeo game portátil, uma bicicleta e um mp3 player. 
Todos os pequenos receberam certificado de participação, sen
do cinco deles título de menção honrosa.

O júri técnico de fotografia foi formado pelo fotógrafo Marco 
Antonio Gambôa; pelo conselheiro deliberativo Joel Alves Ramires; 
pela chefe da Assessoria de Controles Internos, Izana Maria Furta
do de Sant’anna Sampaio e pela participante Suely Caetano da Silva.

Concursos premiam 
participantes e filhos
O prêmio do concurso 
de fotografia foi doado 
pela Chibra Corretora 
de Seguros, parceira do 
Clube de Vantagens

 Conselho Deliberativo

José Marinho
(titular) 

Os participantes assistidos reelegeram, com 178 vo
tos, José Francisco Marinho Freire, como conselheiro de
liberativo, e com 216 votos, elegeram Vera Lúcia Lima 
Paulino, como conselheira fiscal. A posse será dia 5 de 
abril, no Instituto.

Como suplentes assumem Aramis Gomes da Silva, no 
Conselho Deliberativo, com 130 votos, e Jurandyr Ma
chado da Cunha, no Conselho Fiscal, com 181 votos.

A votação, por telefone e pelo portal, registrou 1.098 
votos dos participantes. A eleição foi auditada pela BDO 
RCS Auditores Independentes S.S.

Novos conselheiros tomam posse em abril

Aramis Gomes 
da Silva 
(suplente)

 Conselho Fiscal

Vera Paulino 
(titular) 

Jurandyr 
Machado da 
Cunha (suplente)

Gestão

Júri técnico, 
melhor 
foto: Pedro 
Henrique 
Dantas de 
Souza

Júri popular, melhor foto: Alcir Geraldo Alves

1º Lugar: 
Leonardo 
Augusto 
Silva 
Cristovam

Concurso de Desenho

2º Lugar: 
Laís Paim 
Larangeira

3º Lugar: 
Kenue 
Teixeira 
de Sá
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Profissionais do INFRAPREV participaram, a convite da 
Infraero, do Programa de Acompanhamento Sócioocu
pacional (PAS) na Superintendência Regional do Nordeste 
(13/12) e no Aeroporto Internacional de Recife (14/12). A 
equipe apresentou os planos de previdência do Instituto: o 
de Contribuição Variável (CV) e o Associativo Anei. Este 
último, voltado para familiares dos empregados. 

Luis Carlos Evaristo, da gerência de Benefícios, falou 
para participantes e não participantes sobre os benefícios 
do Plano CV, metodologia e cálculo, além de realizar simu
lações de aposentadoria. 

A gerente de Produtos, Olívia Maria de Oliveira Cor
rea e o técnico Maurício Roberto Gonçalves de Mello 
apresentaram o Plano Associativo Anei, a adesão aos fa
miliares, suas vantagens em comparação aos bancos, con
tribuição, além de mostrarem na prática alguns exemplos 

Por meio eletrônico, o par
ticipante poderá efetuar, em 
poucos minutos através do item 
Requerimento, a alteração da 
contribuição e em seguida, impri
mir seu comprovante de proces
so realizado. 

Além de alterar a contribui
ção básica, destinada à aposenta
doria, o participante pode, ainda, 
mudar o percentual da contri
buição específica, destinada ao 
pecúlio. O pecúlio é concedido 
aos beneficiários quando ocorre 
o falecimento do participante. 

O hotsite terá ainda guias ex
plicativas sobre contribuição bá
sica e específica, perguntas e res
postas e um canal de atendimento.

Procedimentos

Alteração de contribuição no 
CV melhora sua aposentadoria
Aproveite a vantagem fiscal de dedução no Imposto de Renda e eleve a sua contribuição 
no Plano de Contribuição Variável. O hotsite de alteração já está no portal INFRAPREV

A campanha de alteração de per
centual de contribuição do Plano CV 
começou em março. É 
o momento de repen
sar o percentual atual 
destinado à aposen
tadoria e aumentálo 
para garantir um bene
fício maior. É o parti
cipante quem define o 
valor da contribuição e 
consequentemente do 
benefício. 

Acesse o hotsite 
pelo www.infraprev.org.
br, por meio do banner 
estático localizado à di
reita da página ou pela 
imagem em destaque. 
O procedimento para 
mudar o percentual é 
simples e rápido. Basta entrar com login 
e senha, os mesmos do portal. 

INFRAPREV faz 
palestra em Recife

Ao elevar o percentual de contribui
ção básica, o participante terá, também, 

o aumento da contri
buição principal da In
fraero. Esse percentual 
está limitado a 8%, sen
do o seu valor máximo 
de R$ 998,16.

Vantagem fiscal 
– Com o aumento do 
percentual, o participan
te ainda terá a vantagem 
em deduzir as contri
buições no Imposto de 
Renda do exercício de 
2013. A dedução é de 
até 12% sobre os ren
dimentos tributáveis re
cebidos no ano. Ou seja, 
você ainda revê parte do 
investimento feito. Utili

ze o simulador de ganho fiscal e veja na 
prática qual será o seu retorno financeiro. 

Em 2012, foram feitas 

1.355

88%

alterações de percentual 
pelos canais de 

atendimento: portal, 
representantes e 

atendimento pessoal. 

dos participantes 
aumentaram a 

contribuição na última 
campanha. 

no simulador de benefícios.
A apresentação na Superintendência Regional do Nor

deste teve a abertura de Carlos Fernando Carvalho de 
Mello, que representou o superintendente. No Aeropor
to Internacional de Recife, a superintendente Elenilda da 
Cunha é quem deu início ao evento.

Seguridade

FOtO: CARlOS PAntAlEãO
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gundo ele, o ciclismo ofereceu sem pagar caro por isso. 
“O ciclismo é mais que uma prática saudável, é uma maneira 

de contemplar a beleza da cidade em cima de duas rodas, res
pirar ar puro e fazer amigos” esclarece. 

Balbino Simões de 
Araújo – Salvador/BA

O participante está 
desligado da Infraero 
desde 1990, onde traba

lhou como Auxiliar de Navegação Aé
rea. Casado e pai de dois filhos, dedica 
o seu tempo à família e a sua fazenda. A 
criação de ovinos e o plantio de árvo
res frutíferas tornaramse uma grande 
paixão.“Sinto muita saudade dos meus 
amigos da Infraero e agradeço ao Jornal 
Futuro por me proporcionar a alegria 
de rever alguns amigos na seção do Por 
onde anda?”, informa.

Rubens Silva  
– Londrina/PR

Simpatia e dedica
ção são as duas carac
terísticas marcantes do 

aposentado Rubens Silva. Trabalhou 30 
anos como Fiscal de Pátio no aeroporto 
de Londrina e aposentouse em 2008 
devido a problemas de saúde. Diz que 
se tornar participante do INFRAPREV é 
pensar no futuro e no bemestar da fa
mília. Hoje o seu hobby é tocar violão. 
Casado e pai de dois filhos, agora curti 
a sua família, seu time de futebol e sua 
vida sem preocupação.

Lamartine  
Ribeiro Guimarães  
– Brasília/DF

Ingressou na Infraero 
em 1973. Foi assessor do 

presidente e responsável pela segurança, 
manutenção e operação da empresa. Aos 
83 anos se orgulha em ter cooperado e 
trabalhado na Infraero. Recebeu a Meda
lha de Honra e Mérito da Aeronáutica, 
uma homenagem da turma de mecânica, 
quando foi professor no CENITA. Procu
ra sempre estar atualizado sobre tudo o 
que acontece no mundo. Seu hobby é seu 
time de futebol, o Flamengo.

Nossa Gente

O esporte foi o melhor remédio  
para Tairone Brito combater a doença  
e proporcionou novas amizades

Tairone Leigh Almeida Brito, participante do INFRAPREV e 
empregado do Aeroporto Barra do Garças, de Mato Grosso, 
descobriu o ciclismo através da recomendações de amigos para 
combater o aumento da glicose.

Em prol da saúde tomou a iniciativa e não se arrepende da 
escolha feita. Além das melhorias, conquistou novos parceiros 
no esporte e conheceu a equipe Secreta Bike.

A relação com o ciclismo começou há um ano e atualmente 
Tairone tem dias e horários da semana reservados para a prá
tica do esporte. Sempre bem equipado, ele pedala pela cidade 
com amigos e vê o resultado na sua saúde. Melhorias que, se

Ciclismo na luta 
contra o diabetes

Por onde anda?

O assistido Wagner José Ponto
ni (à esquerda), de São Paulo, rece
beu das mãos do representante do 
INFRAPREV Sergio Velloso o diploma 
alusivo à comemoração do Dia Na
cional do Aposentado (24/01), orga

nizado pela Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência 
Privada (Abrapp).

A data foi celebrada em tradicional 
evento, em São Paulo, e contou com 
a participação de fundos de pensão 
de vários estados. A entrega simbóli
ca do diploma foi também uma home
nagem a todos os assistidos do Insti
tuto, que hoje recebem o pagamento 
de benefício, mas que durante anos 
contribuíram para aposentadoria. 

Sistema 
homenageia 
aposentados
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Finanças

Nossos resultados

O patrimônio do INFRAPREV teve 
um bom desempenho em 2012, obten
do um aumento de 18,20% acima da 
meta atuarial de 12,31% (INPC+6%). O 
resultado mantém o equilíbrio neces
sário aos compromissos previdenciá
rios atuais e futuros do Instituto com 
os participantes ativos e assistidos. O  
patrimônio no ano chegou a R$ 2.282 

bilhões, bem superior em comparação 
a 2011 que foi de R$ 1.931 bilhão. 

A rentabilidade dos investimentos 
de 14,73% também ultrapassou a meta 
atuarial. As aplicações em imóveis, 
empréstimos e renda fixa contribuí
ram significativamente para o alcance 
da meta. A carteira imobiliária obteve 
o melhor rendimento, 19,38%. Os em

préstimos atingiram 18,19% e renda 
fixa 17,41%.

Como o mercado financeiro os
cilou muito o ano passado, a renda 
variável ficou em 7,98%, superando 
o Ibovespa que alcançou 7,39%. Os 
investimentos estruturados, carteira 
criada em 2009, atingiram a rentabili
dade de 10,39%.

Patrimônio e rentabilidade 
ficaram acima da meta atuarial

Patrimônio 
Janeiro/2013

R$ 2.296.972.694,59

Por Plano
Plano CV       R$ 2.213.611.680,46
Plano BD I       R$ 72.605.269,62
Plano BDII        R$ 10.736.027,53
Plano ANEI        R$ 19.716,98

Cota do Plano CV
Janeiro/2013
5,429957378

Distribuição dos Ativos 
Janeiro/2013

Renda Fixa
57,26%

Renda 
Variável
15,98%

Investimentos  
Estruturados

14,64%

Imóveis
5,07%

Oper. com 
Participantes
7,05%

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

O resultado alcançado mantém o equilíbrio necessário aos compromissos previdenciários 
atuais e futuros que o INFRAPREV tem com os seus participantes ativos e assistidos

O INFRAPREV lançou em março, 
no portal, o espaço Autoatendimento. 
A nova página facilita o participante a 
encontrar suas informações pessoais,  
todas reunidas em um só local, para o 
acompanhamento do plano de aposenta
doria. O autoatendimento fica localizado 
em ‘Canais de atendimento’. 

O acesso é feito por meio de login e 
senha do portal. Cada participante visu
aliza apenas o que é pertinente ao seu 
perfil, se ativo ou assistido, referente ao 
seu plano de benefício, CV, BDI ou BDII. 

Autoatendimento: novo espaço
Mudança – As informações de cará

ter pessoal como Informações Pessoais, 
Extrato de conta, Extrato previdenciário, 
Alteração de percentual, todos os simu
ladores, Documentação e Formulários 
vão sair de Planos e migrar até o último 
dia útil de abril para Autoatendimento. 
Até lá ficarão disponíveis nos dois locais.

Empréstimos – O simulador e a 
situação de empréstimo do participan
te, que antes ficava no item Empréstimo 
também migrou para a página do autoa
tendimento. 

Ao clicar em Autoatendimento é preciso 
digitar login e senha, ambos do portal

406%
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Saúde

Hipertireoidismo acelera  
funções do corpo humano
Mulheres de 20 a 40 anos são as mais afetadas pela doença e os sintomas comuns 
são fraqueza muscular, batimento cardíaco acelerado e perda de peso 

O hipertireoidismo é a produção 
excessiva dos hormônios T3, T4 E TSH 
na tireoide. Esse aumento faz com que 
o corpo humano acelere todo o seu 
funcionamento, principalmente o co
ração, cérebro, fígado e os rins, órgãos 
regulados pela glândula tireoide. 

A medicina comprova que mulheres 
na faixa etária de 20 a 40 anos são as 
mais afetadas e pessoas com manifesta
ções clínicas potencialmente atribuíveis 
ao hipertireoidismo.  

Os sintomas mais comuns são fra
queza muscular, batimentos cardíacos 
acelerados e perda de peso, mesmo 
alimentandose de forma normal. Esses 
sintomas variam e nos casos de mulhe
res que desejam engravidar, o maior 
problema é a infertilidade e irregulari
dade menstrual.

Doença de Graves – A doença de 
Graves é uma das causas mais comum 
no hipertireoidismo. Ela ocorre devido 
à produção de anticorpos produzidos 
pelo sistema imunológico que atacam 
à tireoide. Os seus sintomas são assus
tadores para quem não tem nenhum 

INSS tem acordo de seguro 
saúde com outros países

Uma grande parcela da popula
ção desconhece  um acordo interna
cional que a Previdência Social bra
sileira possui com alguns países para 
seguro saúde. Em viagem ou resi
dindo para Portugal, Espanha, Itália, 
Grécia, Argentina, Chile e Uruguai, 
todos os brasileiros contribuintes 
ou beneficiários do INSS possuem 
direito de seguridade social, em linha 
com a legislação vigente no país.

O acordo prevê benefícios de rea

bilitação profissional, acidente do tra
balho, tempo de serviço e outros. Em 
caso de acidentes, poderá ser socor
rido e  medicado pelo serviço público 
do país que o INSS pagará a conta, 
de acordo com determinadas regras.

Por isso antes de viajar procure 
o Instituto Nacional do Seguro So
cial para fazer o requerimento do 
formulário apropriado do país de 
destino e confirmar os serviços a 
que tem direito.

Serviço

tipo de conhecimento sobre a doença. 
É caracterizada por inchaço atrás dos 
olhos que provoca deficiência de visão. 
Eles ficam com aparência de maiores, 
mais saltados e irritados. O bócio, co
nhecido popularmente como papo, é 
mais uma doença provocada pelo hi
pertireoidismo e atinge geralmente as 
pessoas mais idosas, com tireoide au
mentada há anos.

Tratamento – O tratamento mais 
usado são as drogas antitireoidianas 
(DAT), a cirurgia e o iodo radioativo. O 
medicamento antitireoidianos age dimi
nuindo a produção de hormônios T3 e 
T4 produzidos pela tireoide. A cirurgia 
remove em parte ou totalmente a ti
reoide. O iodo radioativo tem  maior 
eficácia e a vantagem adicional da redu
ção do volume glandular. 

O INFRAPREV está comunican
do a data de crédito de emprésti
mo aos participantes pelo celular. 
A ferramenta de SMS para este fim 
começou a ser utilizada no segundo 
semestre de 2012. O objetivo é man
ter seus participantes informados. 

Atualize sempre suas informa
ções cadastrais. Acesse o portal 
INFRAPREV, www.infraprev.org.br, com 
senha e login, entre em ‘Planos’ – ‘In
formações Pessoais’. Se preferir, li
gue para a Central de Atendimento, 
0800 7071273.

Aviso de crédito 
de empréstimo 
via celular
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