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O INFRAPREV fechou novas parcerias para ofe-

recer vantagens aos seus par ticipantes. Com a Por-

to Seguro, os par ticipantes poderão desfrutar de 

condições especiais para seguro de automóvel. Foi 

criada uma apólice específ ica para os par ticipantes 

do Instituto. E a Unimed-Rio viabilizou um plano de 

saúde para os dependentes, com abrangência nacio-

nal e preços atrativos. Páginas 4 e 5

Novas parcerias oferecem 
vantagens aos participantes

Diretoria 
Executiva 
tomou 
posse em 
julho

II Concurso 
de Fotografi a 
permite 
inscrição no
portal 
INFRAPREV

� � 6
Participante 
tem até 
novembro 
para 
aumentar 
contribuição

A paulistana Noemi Dias Farjão foi a vencedora da pri-
meira etapa do Quiz “Sabe Tudo Sobre o INFRAPREV ? ” e 
ganhou um DVD player. Em segundo f icou Ulisses da Silva 
Almeida, de Gravataí – RS e, em terceiro, Flávio Santa-
na Lopes, de Vilhena – RO, que receberão como prêmios 
vale-compras, além de um kit personalizado do Instituto. A 
segunda etapa já está no por tal e os par ticipantes podem 
concorrer até 30 de setembro. Página 7

Noemi Varjão vence 
1ª etapa do Quiz 
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Solicite nova 
senha pelo 0800

O INFRAPREV informa que 
os participantes, que não rece-
beram ou esqueceram sua se-
nha para acesso às informações 
existentes na área restrita do 
portal, façam a solicitação da se-
gunda via pelo 0800-707-1273. 
Esse procedimento é necessá-
rio para verifi car se o endereço 
residencial está correto para o 
envio da correspondência.

Ao escolher uma nova senha 
o participante deverá anotá-la 
em algum lugar seguro, uma 
vez que em caso de esqueci-
mento outra senha deverá ser 
gerada e encaminhada nova-
mente pelo correio.

Jornal Futuro
nº 90
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Editorial Canal Aberto

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Super intendente

A missão do 
INFRAPREV é admi-
nistrar planos de be-
nefícios previdenciá-
rios com efi ciência e 

transparência, de forma a contribuir para a 
melhoria de qualidade de vida dos participan-
tes e benefi ciários, agregando valor à Política 
de Recursos Humanos da Patrocinadora.

Através do exercício diário dessa con-
vicção, o INFRAPREV vem trilhando um ca-
minho de dedicação e muito trabalho e que 
vem sendo escrito ao longo de seus 26 anos 
de existência. 

Uma existência inteiramente dedicada 
a promover o bem-estar social a todos os 
empregados e seus familiares da Empresa 
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
– INFRAERO. Sem dúvida, uma missão das 
mais relevantes e das mais desafi adoras.

Cumpre-nos destacar que a integração 
de esforços entre os profi ssionais que com-
põem essas duas grandiosas instituições, a 
INFRAERO e o INFRAPREV, tem sido o ele-
mento diferencial que muito tem contribuído 
para as importantes conquistas do Instituto. 

O Instituto administra hoje, três Planos 
de Benefícios: Plano BD I, Plano BDII e Pla-
no CV, que conjuntos congregam um total 
de 11.781 participantes. Sendo 9.534 ativos 
e 2.247 assistidos, além dos 12.430 depen-
dentes. A população abrangida por nossas 
atividades supera 24 mil vidas. 

O Instituto paga mensalmente cerca 
de R$ 3 milhões a título de benefícios aos 
seus participantes. O patrimônio líquido do 
INFRAPREV é de R$ 1.268 bilhão e ocupa a 
quadragésima sétima posição no ranking da 
Associação Brasileira das Entidades de Previ-
dência Complementar (ABRAPP).

Estes números dão um pouco a dimensão 

de nosso desafi o. Continuar a trilhar de 
maneira ética e profi ssional este caminho 
é, sem dúvida, nossa maior motivação. 

Responder ao anseio e à expectati-
va de cada participante desse Instituto 
no atingimento de uma vida pós-labora-
tiva tranqüila, digna e com segurança é 
nossa meta maior. 

Nosso trabalho é pavimentar. É 
construir essa estrada para o futuro, 
buscando insistentemente a certeza de 
um resultado promissor para todos os 
nossos participantes e dependentes.

Para cada um de nós, ser dirigente 
do INFRAPREV é uma grande honra. É 
por isso que gostaríamos de agradecer 
a oportunidade concedida, a confi an-
ça depositada pelo Conselho Delibe-
rativo, Conselho Fiscal e  Diretoria da 
INFRAERO, em cada um de nós. 

Estejam certos que a Diretoria Exe-
cutiva e os Conselhos Deliberativo e Fis-
cal estarão engajados de “corpo e alma” 
nesta nobre missão.   

Temos a plena consciência da im-
portância do papel do Instituto como 
elemento coadjuvante da INFRAERO 
em seu importante projeto de aperfei-
çoamento institucional.

Como instrumento da Política de 
Recursos Humanos da Patrocinadora, 
queremos estar cada vez mais presentes 
nesse processo de mudança, propician-
do a sustentabilidade necessária para as 
transformações que já estão ocorrendo 
no âmbito da INFRAERO. 

Continuaremos trabalhando para 
superar cada vez mais os resultados al-
cançados.
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Superar resultados 
é nosso desafi o

Aposentadoria
Como devo proceder para fazer 
uma simulação caso estivesse me 
aposentando hoje?
Jorge Antonio Costa Maia
Aracaju – SE

Resposta: O INFRAPREV disponibiliza em 
seu portal, www.infraprev.org.br, um simu-
lador de aposentadoria.  Para acessar este 
simulador é necessário login e senha. Caso 
você já possua senha siga as orientações:
1.  Digite login e senha na parte superior 
do portal;
2.  Após clique em PLANOS;
3.  Em PLANOS, localize o mouse em 
Simulador de Aposentadoria;
4. Preencha as informações solicitadas 
pelo simulador.  Se tiver alguma dúvida, 
ligue para o 0800-707-1273.  
 
Contribuição
Gostaria de orientação para fazer 
a alteração da contribuição pelo 
portal da INFRAPREV.
Irelandes Alves Feitosa
São Paulo

Resposta: Informamos que para efetuar 
a alteração de percentual pelo portal 
www.infraprev.org.br há a necessidade de 
login e senha. Clique no banner Altera-
ção de Contribuição. Leia as orienta-
ções e clique em “Requerimento” para 
preenchimento e envio.

Compra Certa
Qual o procedimento para acessar 
venda especial Brastemp e Cônsul 
direto da fábrica? Por que pede-se 
para inserir o nº do código chave, 
tenho que solicitar esse código e a 
quem devo solicitar?
Silvia Regina Mendes dos Santos
São Paulo

Resposta: A consulta e venda dos produ-
tos é efetuada no site www.compracerta.
com.br/associados. Para comprar eletro-
domésticos com desconto, o participante 
deve clicar primeiro na marca do produ-
to: Brastemp ou Cônsul. Após, aparece-
rá uma tela solicitando as informações: 
Escolha sua campanha: INFRAPREV; Digi-
te a senha da promoção: infra. Também 
há a possibilidade de compra por tele-
fone, através dos números 4004-0019 
(capitais e regiões metropolitanas) e o 
0800-722-0019 (demais localidades). 
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Gestão

O Diretor Financeiro da INFRAERO, 
Sebastião Martins Ferreira Junior, deu 
posse à nova diretoria do INFRAPREV, em 
16 de julho, na sede do Instituto. 

Carlos Frederico Aires Duque foi con-
firmado no cargo de Diretor-Superinten-
dente do Instituto, para mais três anos de 
mandato. Paracy Cruz de Mesquita Filho 
assume a Diretoria de Administração e 
Finanças e Diblaim Carlos da Silva, a Dire-
toria de Benefícios.

Na mesma cerimônia foram 
empossados os novos membros 
dos conselhos.  No Deliberativo, 
Jairo Resende tomou posse no 
lugar deixado por Paracy Mes-
quita. No lugar de Diblaim da Sil-
va assumiu Paulo Cesar Pacheco 
de Lima. Para o Conselho Fiscal, 
Miguel Ferreira da Silva passou a 
ocupar a vaga deixada por Tânia 
Mara de Oliveira.

Sebastião Ferreira, em seu 
discurso, declarou que, “confia-
mos plenamente que os próximos três 
anos serão tão sérios e bem sucedidos 
como os três anteriores”. 

Quanto aos resultados alcançados na 

INFRAERO empossa diretoria  
e novos membros dos conselhos
Carlos Frederico Duque  
é conf irmado no cargo  
de diretor-superintendente

última gestão, o Diretor de Administra-
ção, Raimundo José Miranda de Souza, 
enfatizou que foi um dos pontos positivos 
encontrados na INFRAERO, quando assu-

miu a diretoria em plena crise aérea. 
Carlos Frederico Duque agradeceu 

a confiança depositada pela direção da 
INFRAERO. Dedicou o resultado obtido 
nesses últimos três anos à sintonia fina 
da Diretoria Executiva e dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, além da disposição 
dos  empregados de aceitar os desafios 
impostos.

Também prestigiaram a cerimônia, os 
superintendentes Regional do Leste, Wil-
son Raimundo Estrela de Oliveira e do 
Aeroporto Internacional do Rio de Janei-
ro, José Wilson Bastos de Souza Massa, o 
coronel Cássio Romualdo dos Reis Car-
neiro e os membros dos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal.

Nova Diretoria Executiva

Carlos Frederico Aires Duque, Dire-
tor-Superintendente, que foi confirma-
do no cargo, é administrador de empresas, 
Mestre em Engenharia de Produção, com 
Pós-graduação em Fundos de Pensão, En-
genharia de Planejamento e Administração 

de Sistemas de Informação, cursando Doutorado em Enge-
nharia de Produção na UFRJ. Está a 23 anos no Sistema de 
Previdência Complementar.

Paracy Cruz de Mesquita Filho, Di-
retor de Administração e Finanças, 
é graduado em Direito e Administração. 
Ocupou vários cargos na INFRAERO, entre 
eles, o de Superintendente Regional Noro-

este e do Leste; Assessor da Diretoria Financeira e Gerente 
Regional de Finanças. Foi o primeiro Diretor-Superintendente 
do INFRAPREV e ainda Diretor de Administração e Finanças. 
Ocupava a função de membro do Conselho Deliberativo.

Diblaim Carlos da Silva, Diretor de 
Benefícios, é estatístico e está cursando 
MBA em Previdência Complementar pelo 
Instituto IDEAS em parceria com a Coppe. 
Trabalhou na INFRAERO e ocupou vários 
cargos, entre eles: chefe da Divisão de Cus-
tos, Orçamento, da Divisão de Tarifas e também da Divisão 
Administrativa, Financeira e Comercial do Aeroporto Santos 
Dumont. Até então era membro do Conselho Deliberativo 
do INFRAPREV.

Os novos conselheiros Jairo Resende, Miguel da Silva  
e Paulo Cesar L ima (da esquerda para direita)

Raimundo de Souza, Diblaim Silva, Car los Freder ico, Paracy Mesquita 
e Sebast ião Ferreira (da esquerda para direita)
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Inscrição no 
II Concurso 
de Fotografia 
está aberta

telhas, além de muitos outros benefícios.
Centro Automotivo Porto Seguro 

– Além das facilidades do seguro auto, o 
participante terá a sua disposição consul-
toria mecânica para veículo, com mão-de-
obra especializada, peças com garantia de 
fábrica e pagamento facilitado em até qua-
tro vezes sem juros.

Descontos Especiais – Os partici-
pantes podem, também, usufruir de des-
contos em estacionamentos, serviços de 
funilaria e pintura, despachantes, teatros 
e restaurantes.

Acesse o portal INFRAPREV e para 
informações detalhadas, exclusões de co-
bertura e restrições de contratação, entre 
em contato pelos telefones: (11) 3366-
1105 (Grande São Paulo), 0800-703-4876 
(demais regiões) ou pelo e-mail : chibra.
infraprev@portoseguro.com.br.

Conheça as vantagens 
do seguro automóvel

Serviços

O II Concurso de Fotografia tem 
como tema “Brasil – Folclore e Festas 
Populares”. Os participantes ativos, as-
sistidos (aposentados e pensionistas) e 
empregados do Instituto têm até 15 de 
novembro para fazer a inscrição.

A inscrição pode ser feita pelo 
portal INFRAPREV ou pelo correio. Em 
ambos os casos é preciso preencher a 
Ficha de Inscrição e anexar no máximo 
duas fotos. 

No portal, basta acessar o hotsite 
do Concurso de Fotografia, digitar login 
e senha e cumprir com todos os pro-
cedimentos. Pelo correio, o material 
deve ser enviado para a Assessoria de 
Comunicação.

A foto tem que ser colorida e ter 
no máximo 100 Kbytes. Caso esteja 
impressa, a medida é de 10 x 15 cm. 
Todas ficarão expostas no hotsite do 
Concurso para apreciação dos colegas 
de trabalho.

O primeiro lugar receberá uma 
câmera digital, o segundo, um apare-
lho de DVD e o terceiro, um aparelho 
MP3. Além disso, todos os participan-
tes receberão um certificado pela par-
ticipação no concurso.

Acessem o portal www.infraprev.org.
br, leiam o Regulamento do Concurso 
e para mais informações liguem para 
0800-707-1273.

Parceria com a Porto Seguro e a Chibra Corretora vai proporcionar 
serviços e preços diferenciados para participantes e familiares

Os participantes do INFRAPREV pode-
rão desfrutar agora de condições especiais 
para seguro de automóvel. O Instituto fe-
chou uma parceria com a Porto Seguro e 
com a Chibra Corretora de Seguros, para 
a criação de uma apólice específica para os 
seus participantes, cônjuge, filhos e pais.

A parceira permite, ainda, aquisição de 
cartão de crédito, na bandeira Visa, que 
proporciona pagamento do seguro auto e 
gera desconto de 5% no valor do prêmio, 
com  anuidade gratuita de um ano.

O Seguro Auto oferece as seguintes co-
berturas: guincho, troca de pneus, assistên-
cia 24 horas, para falha mecânica e elétrica e 
em caso de falta de gasolina, entre outras.

Além disso, ao contratar o seguro, o par-
ticipante ganha o benefício do Carro+Casa. 
O plano básico inclui mão-de-obra de cha-
veiro, encanador, eletricista, substituição de 

Empréstimo – O INFRAPREV informa 

aos participantes que utilizam o fundo 

garantidor para contratação de em-

préstimos, que estão suspensas, desde 

julho, as compras de dívidas de emprés-

timos consignados com outras institui-

ções, através de folha de pagamento da 

INFRAERO. Ainda não há previsão de 

retorno.

Balancete 2º trimestre – O Balance-

te Gerencial do 2º trimestre de 2008 en-

contra-se no portal do INFRAPREV para 

consulta dos participantes. Basta acessar 

o item Publicações. O Balancete é com-

posto do Ativo, Passivo, Demonstrativos 

de Receitas e Despesas e da Composi-

ção do Passivo Atuarial.

Código de Ética – O INFRAPREV revi-

sou o seu Código de Ética e Conduta. O 

documento dispõe sobre os padrões éti-

cos de conduta, atitudes e compromissos 

e zela pela primazia das relações internas 

e externas, consolidando a reputação da 

entidade na condução de seus negócios. 

O código esta no portal para consulta.

DRAA – Os Demonstrativos de Resul-

tados das Avaliações Atuariais são uma 

importante ferramenta para o conheci-

mento dos principais aspectos sobre os 

planos de benefícios, estatísticas de par-

ticipantes, contribuições da patrocinado-

ra, hipóteses, equilíbrio e custos. Consul-

te o DRAA no portal INFRAPREV.

Fique por dentro
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Tipos de Planos

 Unimed Personal  – Possui uma rede personalizada com atendimento em 
todo o estado do Rio de Janeiro, com cobertura nacional exclusivamente para 
urgências e emergências e acomodações em quartos coletivo e privativo.

 Unimed Alfa – Possui uma rede personalizada com atendimento em todo o 
território nacional. A acomodação é em quarto coletivo, com diferenciação na 
rede hospitalar.

 Unimed Beta, Delta e Ômega – Cada plano tem rede personalizada, 
com atendimento em todo o território nacional, quarto privativo e a 
diferenciação está na rede hospitalar.

INFRAPREV oferece plano 
de saúde para dependentes
É necessária a adesão mínima 
de 200 pessoas para viabilizar 
o plano da Unimed-Rio com 
abrangência nacional

O INFRAPREV fechou uma parceria 
com a Unimed-Rio para oferecer assistên-
cia médica diferenciada ao cônjuge, filhos 
e netos dos participantes em todo Brasil, 
independente de idade.

Para usufruir de uma tabela com valo-
res abaixo do mercado, é preciso a ade-
são de no mínimo de 200 pessoas. Aque-
les que tiverem outro plano de saúde, há 
mais de seis meses, a Unimed-Rio estuda 
a redução das carências.

São cinco tipos de planos à disposição 
do participante: Personal, Alfa, Beta, Del-
ta e Ômega. Todos têm abrangência na-
cional, exceto o Personal que está restrito 
ao estado do Rio de Janeiro. A diferença 
está nos hospitais credenciados.

Inscrição – Os interessados devem 
preencher o formulário de adesão encar-
tado nesta edição, e anexar cópia dos se-
guintes documentos: participante – contra-
cheque da INFRAERO e cartão Clube de 
Vantagens do INFRAPREV; filhos e netos 
– carteira de identidade ou certidão de nas-
cimento para menores (até 17 anos) e  CPF; 
cônjuges – certidão de casamento.

O formulário e a documentação ne-
cessária devem ser encaminhados ao 
INFRAPREV, aos cuidados da Gerência de 
Benefícios, ou entregues ao representante.

Para aproveitamento de carências, é 

necessária a apresentação das três últimas 
faturas pagas e a carteira do seu plano atual, 
constando a data de início do contrato e o 
plano. As condições para aproveitamento de 
carências constam no formulário de adesão.

Outros serviços – Além do plano 
de saúde, o participante pode contratar 
uns dos serviços opcionais para sua maior 

comodidade, cujos valores estão na pro-
posta de adesão, são eles: SOS Unimed 
(ambulância para atendimento domiciliar e 
remoção), SOS Viagem (seguro para via-
gens no exterior), Transporte Aeromédi-
co (remoção aérea) e Unimed Dental.

A rede credenciada pode ser consulta-
da no site www.unimed.com.br.

Faixa Etária Personal QC Personal QP Alfa Beta Delta Ômega

0-18 62,05 69,52 74,75 94,86 113,3 157,37

19-23 78,83 88,33 94,97 120,53 143,96 199,94

24-28 98,51 110,39 118,7 150,63 179,92 249,89

29-33 103,65 116,14 124,89 158,5 189,32 262,94

34-38 109,95 123,21 132,48 168,14 200,82 278,92

39-43 125,75 140,9 151,52 192,28 229,65 318,97

44-48 152,2 170,53 183,38 232,72 277,96 386,05

49-53 175,03 196,12 210,88 267,62 319,65 443,95

54-58 243,81 273,2 293,75 372,8 445,28 618,43

59 ou mais 372,13 416,96 448,34 569,01 679,62 943,9
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Nossa Gente

Antônio José Ferreira de Mesquita e Fábio Menderson de Abreu 
Embirussú são dois abnegados que dão a sua contribuição à socieda-
de de forma simples, mas efi ciente.

Os dois empregados da INFRAERO e participantes do 
INFRAPREV, que trabalham na Coordenadoria de Gestão de Con-
tratos da Superintendência Regional do Nordeste, em Recife, cria-
ram uma rede solidária chamada Amor ao Próximo, para ajudar 
pessoas necessitadas. 

Todos os meses, a dupla recolhe alimentos dos colegas de traba-
lho, que são doados ao Hospital Evangélico de Recife, ao Abrigo de 
Idosos Cristo Redentor e a Igreja de Maria, na capital pernambuca-
na. Como não podem ajudar as três instituições ao mesmo tempo, 
eles fazem um rodízio. A cada mês, uma entidade recebe a ajuda.

Como funciona – Cerca de dez dias antes da liberação do cré-
dito do vale-alimentação, eles enviam um e-mail aos colegas e divul-
gam a lista de alimentos. A arrecadação dura cerca de 10 dias. Depois 
eles levam as doações para a instituição benefi ciada naquele mês.

Porém, o grupo vem sentindo os efeitos da infl ação que está re-
percutindo no bolso das pessoas. “Nestes últimos meses temos senti-

Um exemplo de amor ao próximo

Até novembro o par ticipante do Pla-
no CV pode alterar a contribuição básica 
e a específ ica. Entre em www.infraprev.
org.br e aumente a contribuição básica e 
a específ ica diretamente no por tal.

Quando o par ticipante aumenta a 
contribuição básica, a INFRAERO tam-
bém aumenta a contribuição principal 
até o percentual de 8% ou no valor má-
ximo de R$ 729,36. Essa contribuição é 
destinada à aposentadoria.

O participante precisará de login e 
senha para abrir o formulário no portal, 
preencher e enviar. No momento do en-
vio aparecerá uma mensagem solicitando a 
confi rmação, que corresponde a uma assi-
natura digital. Concluído o processo, rece-
berá automaticamente um e-mail atestan-
do a alteração e com cópia do formulário.

Aqueles que não possuem com-
putador ou acesso à internet podem 
preencher o formulár io, que está no 
folder anexo a essa edição do jornal, 
e encaminhá-lo pelo representante ou 
correio.

Contribuição básica – Vantagens 
de aumentar a contribuição básica:
 receber um valor de aposentado-

ria maior.
 a INFRAERO também terá que 

reajustar a contribuição principal no mes-
mo percentual, até o limite previsto no 
regulamento do Plano CV;
 dedução no Imposto de Renda do 

total da contribuição básica no ano até o 
limite de 12% da renda bruta anual.

Contribuição específica – O au-
mento do percentual vai melhorar o 
pecúlio, destinado aos benefi ciários, em 
caso de falecimento do participante. 

De acordo com o plano de custeio 
para o ano de 2008, os par ticipantes 
fundadores estão isentos da contribui-
ção específ ica neste exercício, no en-
tanto, têm garantido o pecúlio a seus 
benef iciários.

Faça uma simulação de aposenta-
doria no por tal. Mais informações, ligue 
0800-707-1273. 

Antônio Mesquita e Fábio Embirussú criaram 
uma rede solidária para arrecadar alimentos 
e distribuir a instituições carentes

Melhore aposentadoria com 
aumento de contribuição

Os participantes ativos que já se 
aposentaram pelo INSS que conti-
nuam trabalhando na INFRAERO e 
venham a adoecer podem solicitar 
o auxílio-doença do INFRAPREV. O 
INSS não concede o benefício para 
quem já está aposentado. 

Para requerer, o participante 
deve procurar o representante, 
preencher o Requerimento de Be-
nefício de Auxílio-Doença (dispo-
nível no portal) e levar a seguinte 
documentação: carta de conces-
são de aposentadoria do INSS, 
último contracheque recebido da 
INFRAERO e uma declaração da 
empresa com a data de afastamen-
to do trabalho por motivo de do-
ença sem remuneração. 

O INFRAPREV marcará um exa-
me médico para atestar o período 
de afastamento do participante. Este 
exame será pago pelo Instituto.

Alerta sobre
auxílio-doença

do uma diminuição na doação, por conta do aumento dos preços dos 
alimentos. É uma pena, mas compreendemos”, lamenta Mesquita.

Mesmo com os entraves, a dupla ainda recolhe dos colegas al-
guns potes de margarina vazios. Antônio Mesquita explica que é 
para fazer uma quentinha com cuscuz e salsichas, que são distribuí-
das a noite nas ruas, para os sem-tetos.

Quem quiser participar dessa obra de caridade, basta entrar em 
contato com Antônio Mesquita (82) 3322-4709 ou Fábio Embirussú 
(82) 3322-4082.

Fábio 
Menderson 
Embirussú 
(foto menor) 
e Antônio 
Ferreira de 
Mesquita 
contam 
com a 
colaboração 
dos colegas 
de trabalho
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Relacionamento

Nossos resultados

Patrimônio
Junho/2008

R$ 1.252.818.999,42

Por Plano

Plano CV: R$  1.193.542.814,99

Plano I:  R$       51.079.883,41

Plano II: R$        8.196.301,02

Cota do Plano CV
Junho/2008
3,46201161 

Renda 
Variável

27,62%

Renda Fixa
�9,�1%

Empréstimos
7,��%

Imóveis
�,�2%

Distribuição dos Investimentos 
Junho/2008 

Disponível
0,01%

AGOSTO 29
SETEMBRO 30
OUTUBRO 31
NOVEMBRO 28
DEZEMBRO 30
ADIANTAMENTO DO ABONO 
ANUAL (13º BENEFÍCIO)
JUNHO 30
QUITAÇÃO DO ABONO 
ANUAL (13º BENEFÍCIO)
DEZEMBRO 12

CALENDÁRIO DE
PAGAMENTO 2008

Quem levou o DVD player da primeira 
etapa do Quiz foi Noemi Dias Varjão, de 
São Paulo – SP. Em segundo fi cou Ulisses da 
Silva Almeida, de Gravataí – RS e, em tercei-
ro, Flávio Santana Lopes, de Vilhena – RO, 
que receberão como prêmios vale-compras 
de R$ 50,00 e R$ 25,00, respectivamente, 
além de um kit personalizado do Instituto.

Os três primeiros colocados respon-
deram corretamente as 10 questões pro-
postas na primeira fase. Para saber quem 
foi o vencedor foi utilizado o critério de 
desempate. Noemi Varjão foi quem res-
pondeu no menor tempo. “Estou sempre 
atenta às informações do INFRAPREV, tanto 
no portal como no Jornal Futuro. Pretendo 
responder a segunda e concorrer de novo”, 
afi rmou a vencedora.

Aqueles que fi caram da quarta a 15ª po-
sição vão ganhar o livro “INFRAPREV 25 anos 

– A maturidade de um Fundo de Pensão” e 
uma caneta do INFRAPREV. São eles: Berna-
dete Loureiro Mandu da Silva, Mário Massao 
Murata, Wagner Gualco, Francisco Hamilton 
de Melo, Zoe da Silva de Almeida, Alberto 
Reis Silva, Saulo Roberto Pereira Leão, José 
Francisco Almeida Bastos, Clarkson Luz, 
Antonio Luis Faria Morgado, Alexandre de 
Souza Pereira e José Caixeta da Fonseca. 

Os prêmios serão encaminhados à re-
sidência dos vencedores.

Na categoria representantes, a lide-
rança está com Fernando Faustino Costa, 
do aeroporto de Congonhas, seguido de 
Margareth Lyses Rabelo Mendes, do aero-
porto de Belém e em terceiro lugar Ange-
la Michelle Coelho Lins, do aeroporto de 
Petrolina. Para os representantes a regra é 
diferente. Os vencedores sairão da soma 
total de todas as etapas.

Vencedora da 1ª etapa 
do Quiz é de São Paulo

Atendimento 
ganha mais 
rapidez 

Os três primeiros colocados acertaram as 10 questões e Noemi 
Dias Varjão venceu o concurso porque acertou no menor tempo

As informações mais solicitadas 
pelos participantes podem ser consul-
tadas automaticamente na Central de 
Atendimento, sem precisar falar com 
o atendente.

Desde 1º de julho, o 0800-707-1273 
conta com uma Unidade de Resposta 
Audível (URA), que permite consultar 
a data de crédito do benefício, os saldos 
de conta e devedor de empréstimo com 
muito mais rapidez e comodidade.

Para acessar, basta digitar a matrí-
cula INFRAPREV e código (disponíveis 
no cartão do Clube de Vantagens) e o 
ano de nascimento. 

Sem qualquer interferência do 
atendente, as informações automatiza-
das representam um signifi cativo salto 
de qualidade e otimização do serviço 
de atendimento. Enquanto o próprio 
sistema passa as informações ao parti-
cipante, o operador fi ca livre para aten-
der a outra ligação. 

Confi ra abaixo as opções do serviço 
automatizado:

Aposentados e pensionistas:
 Data de Crédito e Valor Líquido do 

Benefício
 Saldo Devedor de Empréstimo
 Falar com o Atendente

Participante Ativo
 Saldo de Conta Total de Participante
 Saldo Devedor de Empréstimo
 Falar com o Atendente

Segunda etapa já está no ar

Se você sabe tudo sobre o 
INFRAPREV vai ter mais uma oportu-
nidade de concorrer a prêmios. Está 
no ar a segunda etapa do Quiz, que irá 
premiar os 15 primeiros colocados.

São dez perguntas sobre as ativida-
des do Instituto. Cada participante po-

derá responder o questionário somente 
uma vez. Para concorrer, basta acessar 
www.infraprev.org.br, clicar no destaque 
do concurso e ler o regulamento. Para 
identifi cação é necessário login e senha.

A premiação vai de DVD player, 
vale-compras a kits INFRAPREV. 



Saúde

Todos sabem o quanto é importante a inges-
tão adequada de água diariamente. Mas poucos 
são aqueles que efetivamente bebem a quantida-
de necessária para o equilíbrio do corpo.

O ideal é beber cerca de 200 ml por hora, 
o que totaliza aproximadamente três litros 
diários. O corpo humano usa a água para a 
hidratação dos tecidos, lubrificação das articu-
lações, transporte de nutrientes, eliminação de 
toxinas, entre inúmeras outras utilidades. 

Dicas – Para saber se a quantidade de 
água é adequada, observe a cor da urina. Ela 
deve ser incolor. Quanto mais for te, pouca 
ingestão de água está sendo feita. 

Vale lembrar que é sempre bom evitar 
bebidas alcoólicas que, apesar de serem 
diuréticas, evitam que se beba água. Evite 
também a ingestão de água pelo menos meia 
hora antes do almoço, para não prejudicar 
a digestão. 

Água dá equilíbrio ao corpo
O corpo necessita  
de três litros de água 
por dia, ou seja, cerca 
de 200 ml por hora 

Espaço INFRAERO

Aeroporto da Paraíba – A INFRAERO modernizou o aeroporto 
da Paraíba. O principal portão de entrada de turistas ao Estado 
tornou-se compatível com a crescente demanda. A capacidade de 
atendimento, agora em condições de receber aeronaves internacio-
nais de grande porte, passa de 580 mil para 860 mil passageiros/ano. 
A área do terminal de passageiros passou de 6.067 m² para 9.464 m². 
Para tornar mais ágil o check-in, a quantidade de balcões aumentou 
de 14 para 18. Duas salas de embarque e duas de desembarque 
garantirão o conforto dos passageiros. 

Aeroporto do Recife – A Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac) concedeu o Certificado Operacional ao Aeroporto Interna-
cional do Recife/Guararapes (PE). Esse reconhecimento atesta que 
a administração aeroportuária local atende aos padrões e requisitos 
estabelecidos no Anexo 14 da International Civil Aviation Organiza-
tion (ICAO) e demais normas da aviação civil, em contínuo processo 
de melhoria da segurança operacional. O Aeroporto Internacional 
do Recife é o segundo aeroporto da rede INFRAERO e o primeiro 
da região Nordeste a obter a certificação operacional da Anac.

Aeroporto de Guarulhos – A Empresa Telefônica S.A alterou 
em julho o prefixo do número do telefone do Aeroporto Interna-
cional de São Paulo/Guarulhos. O telefone que antes iniciava com 
o número 6445-XXXX passou a ser iniciado pelo número 2445-
XXXX.  A mudança foi determinada pela Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) no ano passado, devido ao aumento da 
demanda da telefonia móvel e está sendo implantada gradualmente 
desde o início de 2008. 

Em vigor desde 20 de junho no Brasil, a lei que 
limita a ingestão de bebidas alcoólicas e direção é 
uma das mais rigorosas no mundo. Além de pagar 
multa e de ter a licença de dirigir suspensa, o infra-
tor poderá até mesmo ser preso.

Mas o rigor tem uma razão. Só em 2007, fo-
ram contabilizadas mais de 35 mil mortes no trân-
sito. Com um mês da nova legislação, o número de 
acidentes diminuiu 27% em todo o país. Em alguns 
estados, como o Rio de Janeiro, a redução dos aci-
dentes ultrapassou os 50%.

A multa para quem é pego dirigindo alcooliza-
do é de R$ 955,00 e o infrator perde a permissão 
de dirigir e tem o carro apreendido. Caso a pessoa 
tenha seis ou mais decigramas de álcool por litro de 
sangue, a punição é acrescida de prisão, que pode 
variar de seis meses a três anos.

A causa é louvável. Se todos forem responsá-
veis, o número de acidentes será mínimo e vidas 
serão preservadas.

Cidadania

Lei seca 
provoca redução 
de acidentes

Lesões por falta de hidratação

 desvitalização dos cabelos; 

 descamação do couro 
cabeludo; 

 distúrbios de concentração; 

 problemas de circulação; 

 ressecamento dos olhos e 
tecido das vias respiratórias; 

 conjuntivite; 

 sinusite; 

 bronquite; 

 pneumonia; 

 aparecimento de cravos  
e espinhas; 

 queda e enfraquecimento  
dos pêlos; 

 baixa produção de saliva; 

 pouco aproveitamento  
de vitaminas e sais minerais; 

 constipação e por vezes, 
sangramento retal.


