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Sonho é um desejo.
Tranqüilidade, estado de espírito.
Prosperidade, uma conquista.
Paz, harmonia em conjunto.
Amor, um sentimento de união.
Família, segurança e amor mútuo.

Que o Natal seja de união familiar.
Que o Ano Novo seja tranqüilo,
de paz e prosperidade.
O Futuro, um sonho real.

Felicidades a todos os participantes
da família INFRAPREV!

PAZ
ACIMA DE TUDO
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Com a casa no-
va toda arrumada, o
INFRAPREV deu um
segundo passo para
aperfeiçoar sua ges-
tão. A Diretoria e os
gerentes alinharam as
principais atividades
do Instituto ao novo cenário de-
finido para 2005, de modo a  im-
pulsionar o Instituto para um
futuro tranqüilo e inovador. Foi
estabelecido em setembro o pla-
nejamento estratégico de 2005.

A Diretoria pretende com este
trabalho criar um processo siste-
mático e permanente para formu-
lação de suas estratégias corporati-
vas, envolvendo as áreas de segu-
ridade, finanças, gestão organiza-
cional e tecnologia de informação.

Nas reuniões realizadas, os di-
retores e gerentes pensaram na
organização de modo integrado,
avaliaram fatores associados ao
ambiente interno e externo do
INFRAPREV, levando-se em consi-
deração a missão, a nova visão de
futuro e seus meios de alcançá-la.

O Planejamento Estratégico
compreende a análise racional das
oportunidades oferecidas pelo
mercado, dos pontos fortes e opor-
tunidades de melhoria da empre-
sa e da escolha de plano de ação
(projetos) capazes de traduzir es-
sas estratégias em ações efetivas.

Depois de alinhar os fatores
críticos de sucesso, o grupo de-
finiu cinco planos de ação volta-
dos para a excelência empresa-
rial, os processos e sistemas, aten-
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EditorialEditorial

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

Extrato de Conta
Quero deixar registrado o meu ressentimento com

o INFRAPREV... Até hoje nunca recebi em minha resi-
dência um extrato de conta, para que eu possa acom-
panhar como é feito cálculos e rendimentos... O meu
contracheque tem vários descontos. Fui informado
que os descontos são para fins administrativos...

João Rocha Santana– São Paulo – SP

Resposta: O INFRAPREV envia anualmente o extra-
to de conta para todos os seus participantes. Se não está
recebendo, vamos verificar se é problema de endereço in-
correto no nosso cadastro ou de Correio.

Mesmo recebendo em casa, o extrato anual pode ser
consultado na página do Instituto na Internet
(www.infraprev.org.br). Desde junho de 2002, através
do site os participantes podem acompanhar todas as suas
informações e dados pessoais.  Basta apenas digitar seu
login e senha e acessar o item Seus Números em Planos
de Benefícios.

Com relação à sua dúvida sobre o destino das contri-
buições, esclarecemos que no Plano CD cada contribui-
ção tem um destino específico:

Contribuição Básica: destinada à formação do be-
nefício de aposentadoria.  O percentual é escolhido pelo
participante, com base na tabela de percentuais.

Contribuição Específica: compõe o valor do pecúlio
por morte e o percentual varia de 0,21% a 0,41%.

Contribuição Especial: cobre os benefícios de risco:
aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-re-
clusão e pensão por morte. Somente efetuará esta contri-
buição o participante que tiver um salário de participa-
ção maior que o teto do INSS, hoje R$ 2.508,72.

Contribuição Extra: destina-se à cobertura das des-
pesas administrativas.

A Infraero efetua a mesma quantidade de contribui-
ções que o participante.

Alteração de endereço
Solicito mudança de endereço para poder receber

as correspondências do Instituto.
Samuel C. da Silva– Guarulhos – SP

Resposta: Já providenciamos a atualização de seu
endereço em nosso sistema. As correspondências já serão
encaminhadas para o seu endereço atual. No site ainda
constará o antigo, até a próxima atualização mensal do
item Seus Números.

dimento ao cliente,
imagem institucional
e o desempenho do
quadro funcional.

Por que devemos
planejar? Para que sai-
bamos para onde de-
vemos caminhar.

O INFRAPREV trabalha para
ser um fundo de pensão de van-
guarda, cada vez mais compro-
metido com os participantes,
patrocinadoras e a sociedade,
utilizando as melhores práticas
do mercado de previdência
complementar. Com os objeti-
vos e ações estratégicas defini-
das, o Instituto traça antecipa-
damente os possíveis caminhos
a serem percorridos.

Os desafios são grandes, uma
vez que os interesses dos parti-
cipantes são  as bases para a cons-
trução de todo esse processo. O
lNFRAPREV de hoje é resultado
de uma concepção estratégica
bem-sucedida desenvolvida no
passado e das sucessivas ações
operacionais. Por isso, o futuro
precisa ser idealizado perma-
nentemente para que o Institu-
to possa acompanhar o ritmo
atual de mudanças.

Administrar planos de benefí-
cios com eficiência e transparên-
cia, atendendo  continuamente às
expectativas dos participantes é
a nossa missão. Para cumpri-la é
preciso se superar a cada dia.

C A N A L  A B E R T OC A N A L  A B E R T O
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Participantes vão eleger seus representantes
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal

E L E I Ç Ã OE L E I Ç Ã O

Com o fim do mandato dos
representantes dos participantes
nos Conselhos Deliberativo e
Fiscal do INFRAPREV em 20 de
março de 2005, começa o pro-
cesso para eleição dos novos con-
selheiros. Os participantes vão
poder mais uma vez eleger aque-
les que melhor os representam,
que estejam comprometidos
com o futuro do Instituto.

Os futuros conselheiros vão
ocupar as vagas de Jorge Costa
Carneiro e José Orlando Pas-
sos Nunes, no Conselho Deli-
berativo, e no Fiscal, represen-
tando os ativos, Miguel Ferrei-
ra da Silva e os assistidos, Ara-
mis da Silva Gomes.

Além de votar, os partici-
pantes podem concorrer aos
cargos. No Conselho Delibe-
rativo são duas vagas para re-
presentantes eleitos pelos as-
sistidos (titular e suplente).
No Conselho Fiscal, uma
vaga de suplente para partici-
pantes ativos e outra de titu-
lar para os assistidos.

A Comissão Eleitoral é a con-
dutora de todo o processo,
composta pelos seguintes mem-
bros: Francisco Brick, Diretor
de Benefícios, Ednaldo Fonse-
ca, Gerente de Assuntos Jurídi-
cos e Jorge Fortunato, Assisten-
te Administrativo Financeiro.

Inscrição – A inscrição pode
ser feita de 6 de dezembro de

2004 a 5 de janeiro de 2005.
O candidato deverá preen-
cher o formulário de inscri-
ção e enviar em duas vias para
a Comissão Eleitoral, junta-
mente com o seu currículo e
declaração de que não está
respondendo a inquérito ad-
ministrativo ou criminal.

Os requisitos para concorrer
aos cargos são: possuir formação
de nível superior e experiência
comprovada no exercício de ati-
vidade nas áreas financeira, ad-
ministrativa, contábil, jurídica,
de fiscalização, atuarial ou de au-
ditoria; não ter condenação cri-
minal transitada em julgado; não
ter sofrido penalidade adminis-
trativa por infração à legislação
da seguridade social, da previdên-
cia complementar ou como ser-
vidor público; não estar com pres-
tação de contas já submetida à
aprovação do Conselho Delibe-
rativo, como ex-membro da Di-
retoria Executiva, pendente de
aprovação; e estar inscrito como
participante do INFRAPREV há
pelo menos 24 meses e em dia
com suas obrigações.

Votação – A votação aconte-
cerá de 14 a 28 de fevereiro
de 2005 e será pelo correio.
Os eleitores, todos os partici-
pantes ativos e assistidos, re-
ceberão em suas residências
correspondência com infor-
mações sobre o processo elei-

No Planejamento Estraté-
gico de 2005, elaborado pe-
los gerentes e os diretores do
INFRAPREV em setembro,
foram definidas a missão e a
visão do Instituto.

A missão de uma institui-
ção consiste em uma decla-
ração de propósitos ampla e
duradoura que individuali-
za e distingue a razão de ser
da organização em relação
a outras do mesmo segmen-
to. A missão do INFRAPREV
é “Administrar planos de be-
nefícios com eficiência e
transparência para atender
continuamente às expectati-
vas dos participantes”.

A visão de futuro configu-
ra a situação desejada para o
Instituto e seu contexto de
atuação. Ela resulta de con-
quistas estratégicas de gran-
de valor para a instituição. A
visão do INFRAPREV foi bas-
tante discutida, chegando a
seguinte definição: “Ser um
fundo de pensão de vanguarda,
cada vez mais comprometido
com os participantes, as patro-
cinadoras e a sociedade”.

Comissão Eleitoral pode
dar mais informações
sobre a eleição

Começa processo
de eleição no
INFRAPREV

toral, carta resposta e docu-
mento de registro do voto. A
Comissão não aceitará votos
enviados por outro meio.

Consulta – O INFRAPREV
vai disponibilizar no site
(www.infraprev.org.br) informa-
ções sobre o processo eleito-
ral, além de edital, regulamen-
to, formulário de inscrição,
modelo de currículo e termo
de responsabilidade. Depois
das inscrições, publicará o per-
fil de cada candidato e ao final
das eleições os resultados.

Documentos podem ser so-
licitados à Comissão Eleito-
ral, assim como informações
sobre a eleição. Basta entrar
em contato pelo telefone (21)
2531-1261 ramal 231 (Jorge
Fortunato) e ramal 244 (Ed-
naldo Fonseca), e-mail: celei-
toral.infraprev@infraero.gov.br ou
pelo Notes: Comissão Eleito-
ral INFRAPREV.

Os representantes também
poderão atender às solicita-
ções dos participantes sobre
o processo de eleição.

Cronograma

Resultado 4/3/2005

Votação 14 a 28/2/2005

Inscrição 6/12/2004
a 5/1/2005

Publicação
de Edital (DOU) 23/11/2004

Instituto
define missão

e visão

Instituto
define missão

e visão
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I N T E R N E TI N T E R N E T

O INFRAPREV reformulou seu
site. Mas não se trata apenas de uma
alteração visual. A página na Inter-
net espelha uma nova proposta de
trabalho que permite transparência,
controle e interação dos participan-
tes com o Instituto.

No ar desde novembro, o novo
site, com visual atraente, teve mu-
danças operacionais que facilitam
a navegação e aumentam a comu-
nicação com os participantes.

Notícias
Uma das novidades é a seção de

Notícias. Com o objetivo de man-
ter os participantes sempre bem in-
formados, serão veiculadas matéri-
as sobre o Instituto, economia, pre-
vidências social e complementar.

Sempre com o objetivo de con-
servar uma relação de proximida-
de com os participantes e mantê-
los atualizados sobre suas princi-
pais atividades, o INFRAPREV
criou a seção Investimentos. Nela
o interessado poderá saber sobre a
gestão de investimentos, as com-
posições por carteira e por renta-
bilidade, além de ter acesso ao De-
monstrativo Analítico dos Investi-
mentos e Enquadramento das Apli-
cações (DAIEA) e à Política de In-
vestimentos.

Os participantes podem também
consultar diariamente os índices de
atualização dos Planos CD, I e II,
além do IGP-M, IGP-DI, Poupança,
CDI, Ibovespa, Selic e dólar (comer-
cial e paralelo).

Site tem novo visual
e mais informações

Seção de notícias vai manter os participantes bem informados sobre o INFRAPREV,
previdência e economia e ferramenta agil izará publicação de conteúdo

Tratamento especial foi dado ao
programa Convênios e Descontos.
Ele está numa posição privilegia-
da. A consulta ficou mais fácil, por-
que o participante já na primeira
página escolhe o estado e vai direto
aos serviços.

A lista dos representantes pode
ser acessada pelo Fale Conosco, um
espaço destinado ao envio de dúvi-
das, reclamações e sugestões. Além
disso, o site possui área de busca,
links, mapa e perguntas e respostas
mais freqüentes.

Acesso restrito
A possibilidade de consultar as

informações pessoais permanece
através de acesso restrito. Digitan-
do login e senha, o participante vi-
sualizará itens específicos do seu
plano de benefícios, como também
de empréstimos. Ao clicar em Pla-
nos de Benefícios abrem-se as op-
ções: benefícios, regulamento, for-
mulários e Seus Números. Informa-
ções pessoais, extratos, situação de
empréstimo concedido, simulações
de alteração de contribuições, be-
nefícios e resgate e aviso de paga-
mento de benefícios constam no
item Seus Números, que para ser
consultado é preciso digitar nova-
mente login e senha, por questão de
segurança.

Com a ajuda do novo site, o
INFRAPREV vai estar mais presente
no cotidiano dos participantes, ca-
minhando para um futuro marcado
pela eficiência e modernidade.

      Acesso Restrito
Digite login e senha e
em Planos de Benefícios
consulte Seus Números.

      Notícias
Fique atualizado com
as matérias sobre
o Instituto, economia,
previdências social
e complementar.

      Sobre o INFRAPREV
Veja informações sobre
histórico, missão e visão,
estatuto, legislação
e código de ética.

      Investimentos
Acompanhe como está sendo investido
o patrimônio do INFRAPREV: composição
por carteira e por rentabilidade.

      Planos de Benefícios
Consulte benefícios, regulamentos e
formulários por plano além de Seus Números.

      Empréstimos
Estão disponíveis no acesso restrito
(digite login e senha) fator e situação
de empréstimo.

1

2

3

4

5

6

7

9
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Gerenciador de conteúdo
facilita atualização

Para atualizar o site internamen-
te e imprimir um ritmo mais dinâ-
mico, o INFRAPREV adotou uma
ferramenta de gerenciamento de
conteúdo. A solução tecnológica é
a outra novidade, além da nova pro-
gramação visual e dos serviços.

Com a nova ferramenta, a atua-
lização do site pode ser feita perio-
dicamente sem a necessidade de
especialistas em tecnologia. O ge-
renciador permite a execução das

tarefas e publicação de conteúdo
pelos próprios usuários internos
do sistema, conforme as necessi-
dades do Instituto.

O gerenciamento é feito através de
interface amigável, baseado em WEB,
por meio de editores de texto comuns,
tipo Word, eliminando assim o uso
do formato HTML. Dessa forma, a
Gerência de Comunicação e Marke-
ting tem autonomia para manter o
conteúdo sempre renovado.

      Como participar do Plano CD
Espaço reservado para quem
não é participante, com possibilidade
de simular as contribuições.

      Fale Conosco
Registre suas dúvidas, sugestões
e reclamações e acesse também
a lista dos representantes.

      Perguntas e Respostas
Área de consulta às dúvidas
mais freqüentes.

7

8

9

3 4 5 6

2

9 8
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Infraero que ainda não são
participantes. Para desenvol-
ver esse trabalho, conta com
a colaboração ativa de empre-
gados da patrocinadora desig-
nados representantes nas di-
versas dependências.

Além de prestarem atendi-
mento sobre empréstimos,
benefícios e serviços, os re-
presentantes são o braço di-
reito do Instituto na divulga-
ção de seu negócio e ativida-
des. São eles que esclarecem
também dúvidas e ouvem,
ainda, reclama-
ções que são re-
passadas às devi-
das gerências do
INFRAPREV.

Soramar Car-
valho, represen-
tante no Aeropor-
to de Teresina,
Piauí, é um exem-
plo daqueles que
se dedicam à tare-
fa de divulgar o
Instituto. Antes de
ser representante,
chegou a deixar
de ser participante, para cor-
tar gastos. Mas depois de ter
feito um curso no INSS pôde
constatar a importância do
fundo de pensão. Assim, de-
cidiu voltar a participar, e
mais tarde, tornou-se repre-
sentante.

Com o seu empenho, o Ins-
tituto conseguiu 100% de ade-
são no Aeroporto de Teresi-
na. Ela procura passar a sua
experiência aos empregados
da Infraero para que perce-
bam que o imediatismo às
vezes pode custar muito caro,
pois os jovens também podem
precisar dos benefícios ofere-
cidos pelo Instituto. Soramar
está satisfeita como represen-
tante, afinal já pôde ver de

C O M U N I C A Ç Ã OC O M U N I C A Ç Ã O

Esses colaboradores dão orientações aos empregados
da Infraero. Apresentam os objetivos e vantagens
do Instituto para que possam tomar a melhor decisão

e vantagens para que as pesso-
as possam tomar a melhor de-
cisão para sua vida. Para ele,
assumir a função de represen-
tante significa ser uma ponte
de ligação entre o Instituto e
os colegas de trabalho.

  Na reunião de ambienta-
ção, a representante no Aero-
porto Internacional Augusto
Severo, em Natal, Rio Grande
do Norte, Maria Aparecida
Fernandes Silva, aborda aos
novos empregados sobre as
vantagens que o Instituto ofe-
rece.  Atualmente o aeropor-
to tem 99 empregados e to-
dos são participantes. “Me
sinto gratificada em poder
contribuir com  o INFRAPREV,
ajudando dessa forma os nos-
sos colegas a planejar um fu-
turo tranqüilo” destaca Maria
Aparecida.

Soramar, Helena, Almir e
Maria Aparecida são apenas
quatro exemplos dos 121 re-
presentantes (63 efetivos e 58
suplentes) que orientam e es-
clarecem acerca dos benefíci-
os e concessões. São os res-
ponsáveis pelo bom relacio-
namento entre o Instituto e os
participantes.

Afinal, esses colaboradores
são muito importantes para
que os participantes saibam
da importância que a previ-
dência complementar tem
para a segurança e tranqüili-
dade no futuro.

Soramar Carvalho,
de Teresina, enfatiza
a importância
da aposentadoria

Almir Fernandes esclarece
participantes em Ponta Porã

Maria Aparecida ajuda
colegas de Natal a
planejarem um futuro
tranqüilo

Helena Paixão divulga
o Instituto em Ihéus

perto ex-empre-
gados sendo am-
parados por di-
versos benefícios.
“Diante de cada
momento desses,
me senti útil aos
meus colegas. Es-
tas pequenas coi-
sas enriquecem
nossa alma e fa-
zem muito bem
ao espírito”, diz.

A representan-
te no Aeroporto

de Ilhéus, Bahia, Helena Pai-
xão, é outro exemplo de
quem dá o melhor de si para
divulgar a garantia de um fu-
turo sem preocupações. Ela
também contribuiu efetiva-
mente para que todos empre-

gados da Infraero no Aeropor-
to em Ilhéus fossem partici-
pantes. Para conseguir bons
resultados afirma que “todo
o trabalho feito com dedica-
ção e prazer é importante
para mim, pois traz satisfação
e a tranqüilidade de dever
cumprido. Sou representante
há vários anos e sempre me
senti orgulhosa disso”.

Com as informações forne-
cidas pelo representante Almir
Fernandes, todos os emprega-
dos do Aeroporto Internacio-
nal de Ponta Porã, Mato Gros-
so do Sul, fazem parte do
INFRAPREV. Almir se preocu-
pa em fazer uma explanação
detalhada sobre o que é o Ins-
tituto, quais são seus objetivos

O INFRAPREV está inten-
sificando o contato
com os empregados da

Representantes
apóiam ações do

INFRAPREV

Representantes
apóiam ações do

INFRAPREV
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S E G U R I D A D ES E G U R I D A D E

ciado a outro fundo de pen-
são, quando trabalhou na Ele-
tronorte. Ele considera fun-
damental uma suplementação
de aposentadoria. Para Wil-
liam outras vantagens são a
possibilidade de empréstimo
e o programa convênio e des-
conto.

Mas nem sempre é assim.
Viviane Fernandes, do Setor
de Navegação Aeroportuária
de Brasília, só se tornou par-
ticipante seis meses depois de
admitida pela Infraero. Ela
preferiu refletir e ouvir a opi-
nião dos seus colegas de se-
ção para ter a certeza de to-
mar a decisão certa.

Os novos participantes ain-
da estão conhecendo o Insti-
tuto. Apesar de estarem infor-
mados sobre os benefícios ofe-
recidos, ainda possuem dúvi-
das, que poderão ser sanadas
em contato com o Instituto,
seus veículos de comunicação
e com os representantes.

O INFRAPREV termina
2004 com um saldo positivo
de 545 novos participantes.
Esses empregados da Infrae-
ro que se tornaram partici-
pantes neste ano ainda estão
conhecendo o Instituto, mas
já percebem a importância do
fundo de pensão para a segu-
rança de seu futuro.

Os novos participantes têm
muitas expectativas. Geral-
mente, a maior preocupação
é ter a certeza de que depois
de aposentados poderão man-
ter seu padrão de vida. Mas
muitos também estão interes-
sados na possibilidade de fa-
zer empréstimos com juro
abaixo do valor de mercado.

A maioria das novas ade-
sões foi efetuada logo que os
empregados foram admitidos
pela patrocinadora, durante a
ambientação. É nesta ocasião
que, em geral, é estabelecido
o primeiro contato com o
INFRAPREV, já que um repre-

Em 2004: 545 novos participantes
Eles procuram a garantia de um futuro seguro, a manutenção do padrão de vida na aposentadoria

✁
pelas vantagens do emprésti-
mo, além da garantia de uma
aposentadoria mais segura.

Outro exemplo daqueles
que aderem ao INFRAPREV
logo que são contratados é
William Salvaterra, do Aero-
porto de Brasília. Não teve
dúvidas ao se tornar partici-
pante, porque já esteve asso-

CALENDÁRIO DE
PAGAMENTO 2005

JANEIRO 31

FEVEREIRO 28

MARÇO 31

ABRIL 29

MAIO 31

JUNHO 30

JULHO 29

AGOSTO 31

SETEMBRO 30

OUTUBRO 31

NOVEMBRO 30

DEZEMBRO 29

ABONO ANUAL/ 13º BENEFÍCIO

DEZEMBRO 12

sentante é designado para fa-
zer uma apresentação.

Adriana Lima de Carvalho,
Assistente Social de Recursos
Humanos do Aeroporto de
Recife, é um exemplo de
quem entrou para o Instituto
no ato da admissão. Após ou-
vir as explicações no Setor de
Benefícios, ela resolveu se tor-
nar participante. Apesar de
não ter hesitado em ingressar,
tem grandes expectativas.
“Espero que haja transparên-
cia, idoneidade e que os asso-
ciados sejam sempre bem in-
formados quanto à saúde fi-
nanceira”, informa.

Luis Walter Netz, da Área
de Administração e Finanças
do Aeroporto de Porto Alegre,
também quis entrar logo, mo-
tivado pela flexibilidade na
escolha do percentual das
contribuições do Plano CD. Já
André Guerra, da Área de Li-
citações e Contratos do Aero-
porto de Recife, se interessou

Atendimento Início *Término Crédito

Janeiro/05 10 21 31

Fevereiro/05 10 18 28

Março/05 9 18 31
*Data limite para recebimento dos pedidos de empréstimos na sede do Instituto.

N Ú M E R O SN Ú M E R O S

Cota do Plano CDPatrimônio
(Outubro/2004)

R$ 617.637.770

Agosto

1,85546410

Setembro

1,88402800

Outubro

1,89191390

CRONOGRAMA DE EMPRÉSTIMO

Luis Walter Netz, de Porto
Alegre, foi motivado pela
flexibilidade na escolha
dos percentuais das
contribuições do Plano CD



segunda parcela  do reajuste especial de benefícios, cor-
respondente aos 60% restantes. A Secretaria de Previ-
dência Complementar (SPC) aprovou o pagamento e o
INFRAPREV vai efetuá-lo a partir de dezembro.

Esse reajuste se refere à recomposição dos benefíci-
os em virtude de perdas com a inflação, relativos ao
período de maio/1997 a novembro/2000, para o Plano
I, e agosto/1997 a novembro/2000, para o Plano II. No
caso do Plano I, os benefícios são reajustados em fun-
ção do aumento de salário da patrocinadora. Com base
no estudo realizado, o Instituto detectou que os índices

S E G U R I D A D ES E G U R I D A D E

Corresponde à recomposição dos benefícios devido às perdas com inflação.
Pagamento da segunda parcela será efetuado a partir de dezembro

SPC aprova reajuste
especial de benefícios

Infraero – –  –  –  –  No 32º Congresso

da Associação Brasileira de Agên-

cias de Viagens (ABAV), do qual

participaram 18 mil profissionais

do turismo, foram escolhidas,

através de eleição direta e secre-

ta, as personalidades do Turismo-

2004, numa iniciativa da Folha do

Turismo e Mercado & Eventos em

parceria com a Associação Brasi-

leira de Imprensa (ABI). O Presi-

dente da Infraero, Carlos Wilson

Campos, é uma das personalida-

des escolhidas pela valiosa con-

tribuição para o desenvolvimento

do turismo brasileiro.

Parceria Ibase –  –  –  –  –  O INFRA-

PREV celebra uma parceria com

o Instituto Brasileiro de Análises

Sociais e Econômicas (Ibase), for-

talecendo a campanha Institucio-

nal de apoio ao trabalho de com-

bate à fome e todas as formas de

são que teve palestras de consul-

tores e economistas da Orga-

nização para a Cooperação e

o Desenvolvimento Econômico

(OCDE). Foram abordados temas

como “Agenda Internacional dos

Fundos de Pensão” e “Educação

Financeira e Comunicação Corpo-

rativa”.

Servidores Públicos ––––– O go-

verno federal se prepara para dar

início ao processo de constituição

dos fundos de pensão dos servi-

dores públicos. A nova previdên-

cia complementar do funcionalis-

mo público deve ser regulamen-

tada até o final do ano. As regras

já foram formatadas pelo Ministé-

rio da Previdência e incluem a cri-

ação de um fundo para cada po-

der da União (Executivo, Legisla-

tivo e Judiciário), com plano de

contribuição definida.

exclusão social que tanto afetam o

país. O Ibase foi fundado pelo Beti-

nho e hoje concentra suas ativida-

des em monitorar políticas públicas,

cobrar transparência e responsabili-

dade social de governos e empre-

sas, oferecer treinamentos a comu-

nidades e grupos sociais em todo o

Brasil e produzir análises e informa-

ções para a mídia e para a socieda-

de civil.

Congresso –  –  –  –  –  Os avanços e as

perspectivas para o setor de fundos

de pensão foram discutidos no 25º

Congresso Brasileiro dos Fundos de

Pensão, que aconteceu em Fortale-

za, de 27 a 29 de outubro. O evento

proporcionou uma análise da previ-

dência complementar brasileira, di-

ante das novas regulamentações re-

cém-implementadas. Começou com

o workshop internacional O Estado

da Arte na Gestão de Fundos de Pen-

aplicados, no período acima mencionado, ficaram abai-
xo da inflação, resultando em perdas.

A Diretoria Executiva criou um processo para corrigir as
perdas. Como não havia recursos nos Planos I e II para atua-
lizar os valores, a parcela da Patrocinadora transferida para
o Plano CD formou um fundo previdencial, que está com-
portando hoje essas despesas. A primeira parcela de 40% foi
paga quando da migração dos Planos I e II para o Plano CD.

Para que os participantes fossem contemplados com
uma aposentadoria ou pensão mais justa, mediante a
concessão de um reajuste especial para recomposição
dos seus benefícios, a Diretoria precisou solicitar auto-
rização à Infraero e depois à SPC, que é o órgão regula-
dor e fiscalizador dos fundos de pensão.

F I Q U E  P O R  D E N T R OF I Q U E  P O R  D E N T R O

O s participantes assistidos dos Planos I e II que mi-
graram para o Plano CD com data de início de
benefício até novembro de 2000 vão receber a


