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O relatório anual de 2010, 
encartado nesta edição, foi di-
vidido em duas partes: Ativida-
des e Social. Pela primeira vez 
o INFRAPREV publica um rela-
tório social. Até 2009, apenas 
relatava as ações sustentáveis 
desenvolvidas. 

O primeiro relatório social 
foi concebido com base nos 
indicadores do setor financei-
ro do Global Reporting Initiative 
(GRI), modelo de relatório in-

ternacional, na análise da con-
sultoria Key Associados e no 
resultado do questionário do 
Instituto Ethos.

Por se tratar de um fundo de 
pensão, com dever fiduciário e 
visão de longo prazo, o reco-
nhecimento de que a organiza-
ção possui importância não ape-
nas para seus participantes, mas 
também para a própria socieda-
de é a base para a construção de 
um sólido compromisso social.

INFRAPREV publica 
1º relatório socialLeila Tubi-

no Morand foi 
a sorteada na 
pesquisa pelo 
portal que ava-
liou as ações 
do INFRAPREV em 2010. Vai 
receber uma TV LCD. O 
resultado foi uma avaliação 
criteriosa dos participantes 
que reconhecem a evolução 
do INFRAPREV e desejam 
inovações.  Página 5

Os participantes ativos escolheram duas mulheres para serem 
os seus representantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal do 
INFRAPREV. Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias teve a maior 
votação e assume em maio a função de conselheira deliberativa 
titular, assim como Áurea Martins Gonçalves de Souza como con-
selheira fiscal titular.  Página 3

Gustavo Vale assume presidência da INFRAERO 
O diretor- superintendente do INFRAPREV, Carlos Frederico 
Aires Duque, participou da posse oficial do novo presidente da 
INFRAERO, Antônio Gustavo Matos do Vale, que aconteceu 
em 24 de março. O ex-diretor e funcionário de carreira do 
Banco Central já estava no comando da patrocinadora desde 
16 de março, quando o Conselho de Administração aprovou o 
seu nome. Gustavo Vale é graduado em Ciências Contábeis, 
Administração de Empresas e Ciências Econômicas pela 
Universidade Católica de Minas Gerais. 

Mulheres vencem eleição

Pesquisa de 
satisfação 

L. BARBOSA
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Contribuição
Gostaria de saber qual é a base 

de cálculo do desconto de contri-

buição básica do INFRAPREV, refe-

rente ao Plano CV (...)

José Deusimar Montel 

Palmas – TO

Resposta: O percentual da con-
tribuição básica incide sobre o salá-
rio de participação do empregado, 
ou seja, todas as rubricas do con-
tracheque (salário, remuneração, 
anuênio, hora extra, décimo tercei-
ro) à exceção da diária de viagem. 
A contribuição básica destina-se  à 
formação do benefício de aposenta-
doria. O percentual é escolhido pelo 
participante e anualmente pode ser 
modificado. 

 
Jornal Futuro

(...) Respeitando o selo Carbon 

Free, solicito o cancelamento do en-

vio do Jornal Futuro em papel para 

minha residência e solicito envio da 

versão eletrônica por email. Aten-

ciosamente. 

Paulo Roberto Hahn 

Novo Hamburgo – RS

Resposta: A sua solicitação já foi 
registrada, mas não será possível 
atendê-lo de imediato. O INFRAPREV 
já está desenvolvendo uma ferra-
menta que possibilita aos participan-
tes optarem por qual meio desejam 
receber o jornal, assim como o rela-
tório anual.

Clube de Vantagens
Gostaria de saber a lista de em-

presas conveniadas das cidades de 

Curitiba-PR e Joinville-SC, pois a 

busca não está funcionando. (...)

Thiago Lima de Carvalho Bastos Luiz

Joinville – SC

Resposta: A busca não retornou 
resultados, porque não há convê-
nios específicos na localidade. No 
lado direito do  Clube de Vantagens 
tem relação de empresas convenia-
das que atendem em todo o Brasil: 
Dell, Sony, Electrolux e Brastemp/
Consul. 
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Crescimento 
Sustentável

Canal Aberto
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O INFRAPREV concluiu agora no início de 2011 a sua 
política de sustentabilidade, que teve o envolvimento 
de todos os que trabalham no Instituto. O conceito 
da sustentabilidade no setor previdenciário, que possui 
um horizonte de longo prazo, precisa ser incorporado 

à arquitetura corporativa dos fundos de pensão. 
Com a política de sustentabilidade e os estudos para sua viabilização, que 

resultaram no primeiro balanço social do INFRAPREV, estamos procurando 
aprimorar o nível de informações relevantes acerca de nossas atividades aos 
participantes, patrocinadores e a própria sociedade. Do ponto de vista es-
tratégico, com a perspectiva da privatização da INFRAERO ou abertura de 
capital, é necessário que haja modernização e uma postura mais competitiva 
do Instituto. Portanto, este movimento é crucial. 

Trabalhamos para que o Instituto seja reconhecido pelo seu comprometi-
mento com o crescimento sustentável, que gera valor para a entidade e reco-
nhecimento da marca.

No INFRAPREV estamos, em termos de sustentabilidade, em fase de ali-
nhamento ideológico. A organização já absorveu o que foi uma visão da Dire-
toria Executiva e já começa a ter as suas áreas pensando da mesma forma. A 
organização está tentando materializar na sua forma de atuação, esse tipo de 
questão.  O próprio planejamento estratégico tem um alinhamento do ponto 
de vista de sustentabilidade, assim como a missão, a visão e os princípios de 
valores. Outro ponto é a política de investimento que tem um capítulo que 
trata especificamente dessa dimensão. 

Hoje um fundo de pensão deve ter muito mais do que a visão dos que admi-
nistram, dos que contribuem e dos que regulam e fiscalizam. Deve incorporar 
valores e aspectos relevantes para a própria sociedade. É possível perceber a 
sociedade cada vez mais presente dentro do modelo organizacional das em-
presas como um todo. 

No caso dos fundos de pensão, que têm características muito próprias, por 
serem entidades sem fins lucrativos, por terem um dever fiduciário – que é gerir 
recursos de terceiros – e a própria visão de longo prazo, é preciso buscar de 
suas ações, atitudes que promovam o bem-estar social, tanto dos seus partici-
pantes quanto dos seus investimentos, que podem agregar valor social.

Nos preocupamos com o crescimento sustentável do INFRAPREV, para que 
os atuais participantes possam usufruir dos benefícios futuros, assim como os 
novos que aderirem ao plano de previdência.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
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Keyla Torres (titular) – Graduada em Ad-
ministração e Ciências Contábeis, cursa MBA 
em Gestão Financeira, Controladoria e Audito-
ria. É técnica em contabilidade na sede, sendo 
responsável pela análise contábil, escrituração 

fiscal e informações trimestrais e anuais da INFRAERO. 

Carlos Eduardo Guapindaia Campos (su-
plente) – É engenheiro mecânico com pós-
graduação em Engenharia de Segurança do 
Trabalho. Trabalha no Aeroporto de Brasília. 
Iniciou a carreira na INFRAERO como fiscal de 

pátio e chegou a Superintendente de Engenharia de Manuten-
ção da sede. Permanece como conselheiro suplente, função 
que ocupava desde 2007.

Áurea Martins Gonçalves de Souza (ti-
tular) – Trabalha na sede como profissional 
de serviços aeroportuários, pós-graduada 
em Estratégia Empresarial, com 13 anos de 
INFRAERO. Tem grande experiência em Ad-

ministração e Finanças e ocupou cargos de coordenadora 
e gerente na Superintendência Regional do Nordeste e de 
gerente na sede.

Wilhiam Antonio de Melo (suplente) 
– Advogado, com especialização em Direito 
Processual Civil, possui 30 anos de serviços na 
INFRAERO. Trabalha na Procuradoria Jurídica 
na sede, em Brasília. Retorna ao Conselho Fis-

cal do INFRAPREV onde atuou de 2005 a 2009. 

Gestão

Participantes elegem 
mulheres para conselhos
Os novos titulares dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do INFRAPREV são duas 
mulheres com experiência em administração, f inanças e contabilidade

Fale Conosco é atendimento por email
O Fale Conosco, localizado no por-

tal INFRAPREV, é o canal de comunica-
ção que deve ser utilizado para solici-
tações de informações e serviços por 
emaiI. A ferramenta emite um número 
de protocolo ao participante e informa 
o prazo de resposta.  A resposta é dada 

diretamente para o email informado e 
fica registrada no item Histórico, loca-
lizado na parte inferior do Fale Conos-
co, podendo ser consultada a qualquer 
momento.   

Este é o correio eletrônico mais efi-
ciente e seguro para falar com o Institu-

to. Quando os email’s são encaminhados 
para o Notes ou para outro email, não há 
como o Setor de Atendimento efetuar o 
acompanhamento das dúvidas, sugestões 
e reclamações efetuadas pelos partici-
pantes. Este controle tem como objetivo 
melhorar a qualidade do atendimento. 

Os participantes ativos escolheram duas mulheres para se-
rem os seus representantes nos Conselhos Deliberativo e Fis-
cal do INFRAPREV. Com 467 votos, Keyla Regina da Silva Torres 
Bosco Matias é a nova conselheira deliberativa  e Áurea Martins 
Gonçalves de Souza, com 378 votos, conselheira fiscal.

Como suplentes assumem Carlos Eduardo Guapindaia 
Campos, no Conselho Deliberativo, com 448 votos, e no Con-
selho Fiscal Wilhiam Antonio de Melo que obteve 343 votos.

A votação, que foi eletrônica, registrou 3.141 votos dos par-
ticipantes, o que representa cerca de 14% do universo de ativos. 
Foi a eleição que teve o maior envolvimento de participantes.

O presidente da Comissão Eleitoral, Diblaim Carlos da Sil-
va, diretor de Benefícios, espera bater este recorde nas próxi-
mas eleições. “O processo eletrônico é muito mais eficiente, 
rápido, democrático e sustentável”, afirma Diblaim da Silva.

A eleição foi auditada pela BKR Lopes Machado Audito-
res. A posse dos novos conselheiros será na primeira quin-
zena de maio, no INFRAPREV.

Atribuição dos Conselhos

Conselho Deliberativo – É o órgão de delibera-
ção e orientação superior do INFRAPREV, cabendo-lhe, 
principalmente, fixar os objetivos e políticas a serem 
observados,a administração da entidade e de seus pla-
nos de benefícios, e sua ação se exercerá pelo esta-
belecimento de diretrizes fundamentais e orientações 
gerais de organização, operação e administração.

Conselho Fiscal – É responsável pela fiscalização 
do INFRAPREV. Cabe zelar pela aderência da gestão 
econômico-financeira dos recursos garantidores dos 
planos de benefícios, cumprimento das normas em vi-
gor e da política de investimentos do Instituto, além 
da aderência das premissas e hipóteses atuariais dos 
planos de benefícios e execução orçamentária.

Conselho Fiscal Conselho Deliberativo
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Educação Previdenciária

Premissas atuariais são a 
base dos planos de benefícios
Representam expectativas de longo prazo e as principais premissas utilizadas nas 
avaliações atuariais são tábuas biométricas, taxas de juros e de crescimento de salário

As entidades de previdência comple-
mentar elaboram anualmente a avalia-
ção atuarial de seus planos de benefícios 
para definir suas obrigações e estabele-
cer o adequado plano de custeio (con-
tribuições que deverão ser recolhidas 
pelos participantes e patrocinador). 

A avaliação atuarial é feita com base 
nas chamadas premissas atuariais que 
devem ser adequadas às características 
do plano de benefícios, ao ambiente eco-
nômico e à massa de seus participantes 
e assistidos. Como essas hipóteses re-
presentam expectativas de longo prazo, 
pois se destinam a prever benefícios fu-
turos, é fundamental que seja constante 

o cuidado com a sua adequação, como 
forma de garantir o equilíbrio financeiro 
dos planos. 

O responsável pelo monitoramento 
dessas hipóteses, realizado por meio 
de estudos estatísticos e matemáticos, 
é o atuário. Assim, além da consultoria 
atuarial externa, a Assessoria de Estu-
dos Atuariais do INFRAPREV analisa os 
resultados obtidos, de forma a garantir 
o cumprimento dos compromissos as-
sumidos junto aos participantes e assis-
tidos. Há também o acompanhamento 
por parte do Patrocinador, Diretoria 
Executiva e Conselhos do Instituto. 

As principais premissas utilizadas 

Cartilha de 
tributação ajuda 
novos participantes

nas avaliações atuariais são: tábuas bio-
métricas (mortalidade e longevidade), 
taxa de juros e de crescimento real de 
salários.

As tábuas biométricas, por exem-
plo, estimam, através de probabilidades, 
quantas pessoas de um determinado 
grupo vão sobreviver, falecer, adoecer 
ou se invalidar num determinado pe-
ríodo de tempo. Logo, é indispensável 
observar as expectativas atuais de mor-
talidade e longevidade do conjunto de 
participantes e assistidos do INFRAPREV, 
bem como considerar o aumento da ex-
pectativa de vida que ocorre no mundo, 
inclusive no Brasil.  

Depósito de Empréstimo – Desde 
março, todo depósito referente à quitação 
de empréstimo deve ser efetuado única e 
exclusivamente nas agências do Banco do Brasil. A 
Gerência de Empréstimo esclarece que o depósito 
deverá ser identificado pelo participante por meio 
do número do CPF e em seguida enviado a cópia 
do comprovante por fax ao Instituto. 

Balancete Gerencial – O Balancete Gerencial 
do 4º trimestre de 2010 encontra-se no portal 
do INFRAPREV para consulta dos participantes. 
Basta acessar o item Publicações. O Balancete é 
composto do Ativo, Passivo, Demonstrativos de 
Receitas e Despesas e da Composição do Passivo 
Atuarial.

Extrato de Conta – O INFRAPREV enviou 
em fevereiro o extrato de conta de 2010 aos 
participantes ativos. No extrato constam as 
contribuições do participante e as da INFRAERO, 
como também a rentabilidade e o saldo de conta 
do Plano CV. O documento pode ser visualizado e 
impresso pelo portal do Instituto. Basta acessar o 
item “Planos” e clicar em “Extrato de Conta”. O 
extrato está na área restrita e é preciso entrar com 
login e senha para ter acesso às informações. 

Fique por dentro

Os novos participantes têm agora uma cartilha de tri-
butação que vai ajudá-los a decidir o melhor regime de im-
posto de renda para o seu plano de benefício. O objetivo 
da cartilha é esclarecer ao participante que a opção deve 
ser feita de acordo com o seu perfil, baseado no valor do 
benefício, tempo de contribuição e outras variáveis.  

O material, disponível no portal, tem uma linguagem 
de fácil entendimento sobre os Regimes Progressivo e Re-
gressivo. Pode ser acessada em “Como Participar”, assim 
como em “Publicações”. 

A cartilha contém informações básicas entre os dois 
regimes, exemplos de cálculo com diferentes valores de 
benefícios e tempo de contribuição, além de perguntas e 
respostas. A decisão é importante, pois a escolha é para 
o futuro. 

Desde março o INFRAPREV está distribuindo a publi-
cação aos novos participantes do Plano CV junto com o 
termo de opção de tributação, que são enviados  à resi-
dência. 

Publicação explica como funcionam  
os regimes progressivo e regressivo de IR
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A pesquisa de satisfação revelou 
que o INFRAPREV permanece com 
93% de aprovação pelos participan-
tes ativos e assistidos. O resultado 
é a soma das notas ótima e boa atri-
buídas pelos participantes. O mais 
positivo é que o número de ótimo 
aumentou, passou dos 36% de 2009 
para 41% em 2010.

Mesmo com a excelente avalia-
ção geral, os participantes foram 
criteriosos. Houve queda do per-
centual dos atributos, mas apenas 
um ficou abaixo de 80%. Solidez, 

modernidade e eficiência tiveram 
o mesmo percentual, 83%. Moder-
nidade registrou 80% e os parti-
cipantes sinalizaram que desejam 
mais investimentos em inovação, 
uma vez que a avaliação foi de 66%.

Os participantes deixaram claro 
que existem muitas melhorias a se-
rem feitas. No entanto, reconhecem a 
evolução do INFRAPREV e as conquis-
tas adquiridas, quando 55% informam 
que o Instituto melhorou, comparado 
a 2009 que teve apenas 38%.

O conhecimento dos critérios da 

Política de Investimentos e das ações 
de educação previdenciária aumen-
tou, tanto para ativos como assisti-
dos. 56% dos ativos e 25% dos assis-
tidos procuraram informações sobre 
investimentos no portal INFRAPREV. 
Apesar da porcentagem pequena de 
assistidos, houve aumento de 10%.

A novidade desta sexta pesquisa 
foi a disponibilização do questionário 
no Portal INFRAPREV. Houve a neces-
sidade de complementação por tele-
fone para fechar as amostras mínimas 
de assistidos e de ativos por região.  

Pesquisa: 93% de aprovação
Participantes são criteriosos na avaliação, sinalizam mais investimentos em inovação, 

mas reconhecem a evolução e as conquistas adquiridas e buscam mais informações

Manter os dados cadastrais atualizados é fundamental 
para a comunicação do INFRAPREV com os seus participan-
tes. Qualquer mudança deve ser informada ao Instituto.

Caso não lembre se atualizou seus dados, faça uma 
conferência no portal INFRAPREV. Acesse www.infraprev.
org.br,  clique em “Planos” e em seguida “Informações Pes-
soais”. Como se trata de uma área restrita é necessário 
primeiro entrar com login e senha. Veja então, se o seu 
endereço residencial, o telefone, o número do celular e o 
email estão corretos.

Caso algum deles esteja incorreto envie email pelo Fale 

Conosco do portal ou ligue 0800-7071273, para atualizá-lo. 
É importante receber correspondência e publicações no en-
dereço correto ou uma informação via telefone com êxito. 

Esqueceu seu login e senha?
Quem esqueceu a senha e o login deve utilizar o “Lem-

brar Minha Senha”, localizado no topo direito do portal. A 
identificação vai direto para o email cadastrado. Caso, após 
digitar o CPF, apareça a mensagem de email não cadastrado, 
é necessário enviar email para o Fale Conosco ou ligar para 
a Central de Atendimento. 

Leila e Odete 
ganham prêmios

Leila Tubino Morand do Rio 
de Janeiro foi a ganhadora da TV 
LCD da pesquisa de satisfação do 
INFRAPREV de 2010. Odete Apa-
recida Carneiro do Paraná foi a 
sorteada entre os representantes 
e ganhou uma máquina fotográfica. 
Odete é representante do Instituto 
no Aeroporto de Bacacheri. 

Todos os participantes que res-
ponderam a pesquisa pelo portal 
INFRAPREV concorreram ao sor-
teio da TV e os representantes do 
Instituto a máquina fotográfica.

Mantenha os dados cadastrais atualizados

A representante  Odete Carneiro  gostou  
da pesquisa. “Foi a primeira que respondi pela 
internet, a anterior foi por telefone. Eu primo 

muito pelos serviços do Instituto e acho que  
o portal cresceu muito de uns tempos para cá.  
Está mais informativo e interativo e a pesquisa  

e a eleição de conselheiros eletrônica são alguns 
desses reflexos”, parabeniza. Cita também  

o concurso de desenho que teve grande interesse  
de boa parte dos colegas do Aeroporto.  

A gaúcha  Leila Morand  
trabalha na coordenação de 
Laboratório de Manutenção de 
Sistema de Navegação Aérea, no 
Aeroporto do Galeão, no Rio de 
Janeiro. Segundo ela, responder a 
pesquisa de satisfação é uma maneira 
do INFRAPREV fazer um raio x 
de suas atividades e serviços e do 
participante criar expectativas  e 
aguardar o retorno de novas ações.   

Opinião

ARQuIVO PESSOAL
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Nossa Gente

Participante do INFRAPREV, 
apaixonado pela música e guitarrista 
nas horas vagas, Valter da Silva 
conquista notoriedade com a banda 
“Caronas do Opala”

O jovem Valter Pedrosa da Silva, 33 anos, amante de mú-
sica, estudou pelo menos oito anos para ingressar no con-
curso público desejado. Entre os livros, o trabalho e os en-
saios de suas quatro bandas, foi bem sucedido no exame da 
INFRAERO. Saiu de uma outra empresa pública para ingressar 
no setor aéreo, que acredita ter mais relação com sua forma-
ção acadêmica, o turismo. Agora, é trégua aos estudos e mais 
tempo para a música. 

Em novembro de 2010 assumiu o cargo de profissional de 
serviços aeroportuários, no Aeroporto de João Pessoa. Mes-
mo com o trabalho na coordenação de Operações, Valter en-
contra espaço na agenda para ensaiar e fazer shows com sua 
banda “Caronas do Opala”. É guitarrista e toca em mais três 
bandas, de estilos que vão do rock ao pop: “Reis da Cocada 
Preta”, “Madalena Moog” e “Varadouro Groove”. 

Com a banda “Caronas do Opala” ganhou notoriedade na 
região. Conquistou um público e faz shows pelo interior do 
Nordeste. No repertório, clássicos do brega e da jovem guarda 
com uma roupagem mais atual. A banda foi uma das 12 selecio-
nadas entre 300, por meio de um concurso cultural da prefeitu-
ra de João Pessoa, para gravar um CD somente com canções do 
grupo. O projeto fica pronto em outubro deste ano.

“Não consigo viver sem a música. O retorno financeiro é 
todo investido no meu instrumento. Não me imagino sem mi-
nha guitarra, ela é minha válvula de escape. O músico consegue 
abdicar de qualquer coisa, exceto da música”, extravasa Valter.    

Quando a música vai além do prazer

Ana Delfina 
Campos de Souza  
– Santarém/PA

Dona Ana, como 
era conhecida pelos co-
legas do Aeroporto de 
Santarém hoje aprovei-

ta seu tempo para se dedicar ao próxi-
mo. “Fui por muitos anos representante 
do INFRAPREV, atuei como gerente de 
administração e comercial e cheguei ao 
cargo de superintendente do aeropor-
to”, lembra ela. Formada em Direito che-
gou a atuar como advogada no Juizado de 
Pequenas Causas. Muito católica, ocupa 
grande parte do seu tempo em trabalhos 
voluntários da igreja e do Movimento de 
Cursilhos da Cristandade. Atua como 
coordenadora de projetos, na comunida-
de pobre de São Francisco, onde minis-
tra palestras sobre assuntos como doen-
ças sexualmente transmissíveis, pedofilia, 
estatuto da criança e do adolescente.  

Edilza Freire Dorea 
– Cabo Frio/ RJ

A espirituosa Edil-
za, uma das fundadoras 
do INFRAPREV, foi bus-
car qualidade de vida 
no litoral da Região dos 

Lagos,  quando se aposentou em 2000. 
Com o falecimento de sua mãe e com 
uma boa renda do Instituto, deixou a ci-
dade grande e foi morar em Cabo Frio. 
Desde então, mora perto da praia do 
Forte, tem personal trainer na academia 
e caminha na orla semanalmente. “Te-
nho uma renda do INFRAPREV bacana 
que me proporciona uma vida confortá-
vel. É curioso porque sempre reclamava 
do desconto da contribuição no contra-
cheque. Hoje quando eu recebo o bene-
fício, vejo como valeu a pena”, informa. 
Edilza se aposentou quando trabalhava 
no Aeroporto do Galeão, na área de re-
cursos humanos.      

Gedeão Cosza  
de Almeida  
– Guarulhos/SP 

Em 1982 quando 
aderiu ao INFRAPREV, 
Gedeão Cosza de  
Almeida tinha 38 anos 

e trabalhava no canteiro de obras do 
Aeroporto de Guarulhos. Na déca-
da de 90 foi cedido à área comercial 
para fiscalizar os estabelecimentos no 
aeroporto. À época, Gedeão morava 
em Santos e a viagem a trabalho para 
Guarulhos começou a cansar. Após  
33 anos de INFRAERO decidiu que 
havia chegado a hora de parar. “Fiquei 
satisfeito com o benefício de aposen-
tadoria do INFRAPREV porque com-
plementou a minha renda do INSS”, 
assegura. A atividade diária e as res-
ponsabilidades no aeroporto deram 
lugar às caminhadas e a ida frequente 
à praia de Santos.  

Por onde anda?
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Seguridade

Aposentado pelo INSS – O par-
ticipante ativo que ainda não está apo-
sentado pelo INFRAPREV, mas já está 
pelo INSS, e continua trabalhando na 
INFRAERO, também tem direito ao 
benefício. O mesmo ocorre com aquele 
que se desliga do patrocinador e conti-
nua contribuindo para o Instituto. 

Nesses dois casos, o participante 
deverá ser examinado por médico indi-
cado pelo INFRAPREV, que atestará sua 
incapacidade, descrevendo sua natureza 
e grau, indicando a data dos próximos 
exames e a provável data de retorno ao 
trabalho. O participante deverá entrar 
em contato com a Central de Atendi-
mento, 0800-707-1273, ou com o re-
presentante.

Auxílio-doença tem 
carência de 12 meses

O auxílio-doença é um benefício 
de risco contemplado nos planos CV e 
BDI. Em caso de doença, o participante 
tem direito ao benefício de renda men-
sal temporária. É concedido aos parti-
cipantes com no mínimo 12 meses de 
contribuição ao INFRAPREV, exceção 
para os casos de acidente no trabalho 
que não há carência. 

O pagamento do benefício é efetu-
ado durante o período em que o par-
ticipante estiver recebendo o auxílio-
doença pelo INSS. Para solicitá-lo, basta 
procurar o representante do INFRAPREV 
no aeroporto, preencher o formulário 
de solicitação de benefício, que também 
está disponível no portal, e anexar os 
documentos listados abaixo. 

Pagamento é efetuado durante período em que o 
participante estiver recebendo benefício pelo INSS

Nossos resultados

Patrimônio 
Fevereiro/2011

R$ 1.746.529.117,30

Por Plano

Plano CV:  R$    1.678.980.209,69                                                  
Plano BD I:  R$       58.636.025,34
Plano BDII:  R$       8.912.882,27

Cota do Plano CV
Fevereiro/2011 

4,427211894 

Distribuição dos Investimentos 
Fevereiro/2011 

Renda Fixa
60,71%

Renda Fixa
56,43%

Renda 
Variável

21,89%

Inv.  
Estruturados

10,47%

Imóveis
4,68%

Op. com 
Participantes
6,52%

Salário Real de Benefício 
É a média aritmética simples 
dos 12 últimos salários de 
participação anteriores ao 
início do benefício, ajustados 
pelo INPC. O SRB é limitado a 
três vezes o teto do salário de 
contribuição do INSS.

Fator Atuarial 
Fator calculado com base 
em premissas financeira e 
biométrica, como taxa de juros e 
tábua de mortalidade, que tem o 
objetivo de preservar o equilíbrio 
entre os compromissos – valores 
dos benefícios a serem pagos 
– e os recursos necessários 
para garantia do pagamento do 
benefício.

Documentos necessários
• Requerimento preenchido e assinado (consta o formulário no portal INFRAPREV);
• Carta de Concessão/Memória de Cálculo do auxílio-doença do INSS 
• Contracheque da INFRAERO do mês anterior ao início do benefício;
• Comunicação de Decisão – que é o comprovante do período do auxílio-doença, 
(sempre que prorrogado o benefício enviar a nova Comunicação de Decisão).

Obs: Aposentados pelo INSS devem apresentar a carta de concessão de aposenta-
doria do INSS e declaração da INFRAERO de afastamento por motivo de doença.

Como é feito o cálculo – Plano CV
O valor do benefício é determinado com base 

no maior valor encontrado entre o saldo de con-
ta total do participante, divido pelo fator atuarial 
e o valor da diferença entre o salário real de be-
nefício e a renda do benefício do INSS. O reajuste 
é anual pela variação do INPC.

Exemplo:
Saldo de Conta Total do Participante: 34.495,03 
Fator Atuarial (FA): 169,49009900 
Salário Real de Benefício (SRB): R$ 3.100,00 
Auxílio-doença do INSS: R$ 1.854,00 

(Saldo/FA) = R$ 34.495,03 ÷ 169,49009900 
 = R$ 203,52
(SRB - INSS) = R$ 3.100,00 - R$ 1.854,00 
 = R$ 1.246,00
Auxílio-doença do INFRAPREV
 = R$ 1.246,00 (maior valor)

Patrimônio Líquido X Meta Atuarial  
2003 a 2011 (Fev.) – %

285,09%

157,61%

Evolução do PL Acumulada

Meta Atuarial Acumulada
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Rentabilidade X Meta Atuarial 
2003 a 2011 (Fev.) – %

246,68%
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Sustentabilidade

INFRAPREV participa 
de debate sobre equidade 

O INFRAPREV, Petros, Previ, Fun-
cef, Real Grandeza, Valia, Serpros e 
Prevdata se reuniram, em fevereiro, 
para discutir as práticas desenvolvidas 
em prol da erradicação das desigualda-
des nas entidades. 

O encontro, que aconteceu no 
auditório da Petros, resultou na for-
mação do Fórum dos Comitês de 
Equidade e Diversidade dos Fundos 
de Pensão. O objetivo é aproveitar a 
similaridade entre as entidades, alinhar 
e realizar ações conjuntas e fortalecer 

os comitês de diversidade existentes 
em cada uma delas. 

Dos oito fundos que participaram 
da reunião, Petros, Previ, Funcef e Real 
Grandeza já receberam o Selo Pró-
Equidade de Gênero, da Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres 
(SPM). 

uma das intenções é que cada vez 
mais fundos se inscrevam no progra-
ma, desenvolvido pelo governo federal, 
dando maior visibilidade à atuação do 
segmento nesta questão.

Instituto 
recolhe pilhas 
e baterias para 
reciclagem
O INFRAPREV colocou à 
disposição dos participantes 
do Rio de Janeiro em sua sede, 
na recepção, um coletor de 
pilhas e baterias portáteis para 
reciclagem. Se for ao Instituto, 
não deixe de levar esse 
material que está  fora de uso. 
Pilhas e baterias quando 
depositadas no lixo comum, 
podem vazar e contaminar 
o lençol freático, solo, rios 
e alimentos. A iniciativa 
acompanha as ações de 
sustentabilidade do Instituto e 
tem como objetivo incentivar 
a reciclagem. 

está chegando e de não chamar dois elevadores  
ao mesmo tempo. 

Faça sua voz ser ouvida  
pelos seus representantes
use a Internet, cartas ou 
telefone para falar com os seus 
representantes em sua cidade, 
estado e país. Mobilize-se e 
certifique-se de que os seus 

interesses – e de todo o planeta – sejam atendidos. 

Divulgue essa lista! 
Divulgue o link, www.mudeomundo.
com.br, com a lista completa  
no seu blog, orkut ou por email, 
reproduza-a livremente, e,  
quando possível, cite o Mude  
o Mundo. 

Mais dicas sustentáveis
O INFRAPREV nesta edição encerra a publicação das 50 dicas de combate  
ao aquecimento global, retiradas do site www.mudeomundo.com.br.  
Desde 2009, listou uma série de práticas sustentáveis fáceis de adaptar  
ao dia a dia. As dicas valem para ajudar a conservar o meio ambiente  
e foram traduzidas do portal americano globalwarming-facts.info.

Frequente restaurantes 
naturais/orgânicos
Com o aumento da consciência para 
a preservação ambiental, uma gama 
enorme de restaurantes naturais, 
orgânicos e vegetarianos está se 
espalhando pelas cidades. Ainda que 

não seja vegetariano, experimente os novos sabores que 
essa onda verde está trazendo e assim estará incentivando 
o mercado de produtos orgânicos, livres de agrotóxicos e 
menos agressivos ao meio ambiente e a sua saúde. 

Vá de escada
Para subir até dois andares  
ou descer três, que tal ir de 
escada? Além de fazer exercício, 
você economiza energia. Se for  
de elevador, a boa-educação 
manda que espere quem ainda 
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