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Cartilha
aborda
Plano CD
Todos os participantes
ativos do Plano CD estão
recebendo, encartada
nesta edição, uma cartilha que oferece informações sobre o plano
em linguagem acessível
e simples.
O objetivo da publicação é fazer com que todos
os participantes conheçam profundamente o
plano para o qual contribuem mensalmente.
A cartilha contém informações sobre benefícios,
contribuições, empréstimos e investimentos.
O INFRAPREV também
está elaborando uma
publicação semelhante
para os participantes
dos Planos BDI e BDII,
que será enviada posteriormente.

INFRAPREV
está com
nova diretoria
Página 3

Plano de Saúde
dos assistidos
não tem carência
Parceria com a Amil proporciona um novo plano de saúde
para os participantes assistidos, com o objetivo de apresentar
soluções em saúde que atendam as suas necessidades.
A inscrição só poderá ser feita até 23 de setembro.
O plano se estende também aos dependentes.
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Tire suas
dúvidas sobre
auxílio-doença

Saiba mais
sobre a nova
tributação de IR
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Voto de confiança
O INFRAPREV está com nova Diretoria
Executiva. Em 7 de julho, fomos reconduzidos como Diretor-Superintendente e
empossados diretores de Benefícios, Paulo
Roberto da Silva e de Administração e Finanças, Maria Lúcia Araújo Rocco.
Agradecemos a possibilidade de dar
continuidade a esta nobre missão. A cada
dia que nos dedicamos a esta atividade,
vamos percebendo a verdadeira dimensão
deste trabalho. Zelar pelo futuro de nossos
participantes e seus familiares é um desaﬁo
e uma responsabilidade muito grande.
Este desaﬁo torna-se menos árduo a
medida que podemos contar com o apoio
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, de
nossos empregados e principalmente
com a conﬁança de nossa patrocinadora
Infraero.
Aos que partiram para uma nova trajetória proﬁssional, Francisco Ribeiro
Alberto Brick e Paracy Cruz de Mesquita Filho, agradecemos a dedicação, o
comprometimento e o proﬁssionalismo,
fundamentais para a condução até aqui
deste Instituto.
Tudo que aconteceu até o momento
foi possível graças à união deste grupo.
Soubemos ser uma equipe coesa, uma
força de trabalho comprometida com os
novos rumos e com o crescimento desta
instituição.
Desejamos trilhar esse mesmo caminho com a nova diretoria que se forma a
partir de hoje.
Todas as mudanças realizadas até o
momento espelham a nova realidade do
Instituto, ressaltada através dos princípios e valores de solidez, transparência,
eﬁciência e modernidade.
O Instituto completou no dia 29 de
junho, 23 anos. No auge de sua juventude
e, ao mesmo tempo, buscando sempre

estar na vanguarda dos fundos de pensão
deste país.
De 367 fundos de pensão que compõem o Sistema, estamos entre os 50
maiores no ranking da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
Queremos mais. O INFRAPREV está
consciente de seu papel, de sua importância para os participantes e, principalmente, apoiando contínua e estrategicamente
a Política de Recursos Humanos de nossa
Patrocinadora, a Infraero.
Hoje, o Instituto possui 10.582 participantes, sendo 2.102 assistidos, que
usufruem de benefícios de aposentadoria
e de pensão, e 8.480 participantes que
contribuem mensalmente para receber
benefícios futuros.
São para essas pessoas que todos os
nossos trabalhos estão direcionados.
Queremos que elas estejam satisfeitas e
seguras quanto ao futuro e a condução
do Instituto.
Desde a nossa posse, ﬁzemos importantes mudanças: adotamos um novo modelo
de gestão que visa fortalecer e aperfeiçoar
o processo de tomada de decisão, implantamos um processo mais participativo e
democrático do Planejamento Estratégico
e o de Administração dos Investimentos.
A cada encerramento de exercício,
registramos com satisfação o crescimento
patrimonial.
A última reavaliação atuarial demonstra que estamos com todos os planos de
benefícios equilibrados.
Os resultados que começamos a colher
decorrem da parceria e da conﬁança depositada pela Infraero.
Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

...Irei me aposentar com 54 anos de
idade, estarei com 25 anos de contribuição no INFRAPREV e não terei direito
a aposentadoria complementar dessa
Instituição por não ter completado 58
anos de idade. Que parâmetros o Instituto utiliza para realizar o cálculo da
concessão de complementação? Já não
é hora de se rever o estatuto ou regras
? ...Para muitos e no meu caso, não
importa recebermos uma quantia no
momento da aposentadoria referente
às contribuições, o que queremos é a
segurança de recebermos mensalmente
uma quantia mais justa do que a que é
paga pelo INSS...
Mario Cesar Dias – Joinvile – SC
Resposta: O site www.infraprev.org.
br contém todas as informações sobre os
benefícios do Plano CD, as condições e carências. O participante do Plano CD pode
se aposentar a partir de 53 anos (aposentadoria antecipada). No site, além dessas
informações, você também pode simular o
valor do seu benefício futuro de aposentadoria a partir dos 53 anos de idade e assim
programar a sua aposentadoria. Faça a
simulação da sua contribuição e comprove
que, caso você decida aumentar a sua contribuição, o valor que a Infraero contribui
mensalmente para você e o valor do seu
benefício futuro de aposentadoria também
aumentarão. Acesse o site, digite login e
senha e consulte SEUS NÚMEROS.
Mario César Dias: Agradeço o e-mail
enviado. Desconhecia os verdadeiros fatos. Através do acesso ao site comprovei
que existe sim uma alternativa para quem
se aposenta antes do 58 anos de idade, o
que me motivou a aumentar ainda mais
minha contribuição mensal. Assim como
eu, acho que existem mais pessoas que
não leram o contrato (regulamento) do
PLANO CD e não sabem dessa alternativa. Garanto que se ﬁzerem uma divulgação as contribuições irão aumentar.
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Nova diretoria tem mandato de três anos
D

esde 7 de julho, o INFRAPREV
está com nova Diretoria
Executiva, que tem mandato de
três anos. A cerimônia aconteceu na sede do Instituto, no Rio
de Janeiro, e contou com a presença do Presidente da Infraero,
Carlos Wilson Campos.
A nova diretoria está composta pelo Diretor-Superintendente, Carlos Frederico Aires
Duque, que foi reconduzido, e
pelos diretores de Benefícios,
Paulo Roberto da Silva e de Administração e Finanças, Maria
Lúcia Araújo Rocco.
Carlos Wilson Campos, em
seu discurso, destacou que além
da garra e o desprendimento,
uma característica marcante
dos empregados da Infraero é a
maturidade. “E o maior exemplo
disso é o INFRAPREV, apontado
com justiça como um dos mais
bem administrados fundos de
pensão do país”, enfatizou.
Carlos Frederico fez um balanço da sua gestão. Informou

Perfil dos Diretores
Carlos Frederico
Aires Duque
Administrador
de empresas,
Mestre em
Engenharia de
Produção, com pós-graduação
em Fundos de Pensão,
Engenharia de Planejamento
e Administração de Sistemas
de Informação. Tem 20 anos
de experiência em fundos de
pensão. Já ocupava o cargo de
Diretor-Superintendente.

que desde sua posse em março
de 2003 até maio deste ano o
patrimônio do Instituto cresceu
37,36% e a rentabilidade no mesmo período foi de 45%, acima da
meta atuarial de 30%. Segundo
ele, “as melhorias e os resultados
positivos foram possíveis devido
à união do grupo. Soubemos ser
uma equipe coesa, com uma
força de trabalho comprometida

Maria Lúcia
Araújo Rocco
Graduada
em Economia
e Direito,
com MBA,
pós-graduação em Direito do
Trabalho e Mestranda em Direito
Empresarial. Ocupava o cargo
de Gerente de Administração
e Finanças do Aeroporto
Santos Dumont. Foi também
membra do Conselho Fiscal do
INFRAPREV, de 2001 a 2003.

com os rumos e o crescimento
do INFRAPREV”.
A nova diretoria se compromete em dar continuidade ao
trabalho da anterior, implantando novas melhorias em
benefício dos participantes
ativos e assistidos.
Estiveram presentes à posse
o Diretor de Finanças da Infraero, Adenauher Figueira Nunes;

Paulo
Roberto
da Silva
Bacharel
em Ciências
Contábeis,
é pós-graduado em Gestão
Estratégica. Ocupava o cargo
de Coordenador Regional
de Auditoria Interna da
Superintendência Regional
do Leste. Era também
Presidente do Conselho
Fiscal do INFRAPREV.

os superintendentes Regionais
do Leste, Lia Aparecida Segaglio; Adjunto do Leste, Pedro
Gilson Azambuja; do Aeroporto de Jacarepaguá, Luiz Carlos
Aguieiras e do Santos Dumont,
Geraldo Juarez de Britto, além
dos conselheiros deliberativos
e ﬁscais do INFRAPREV e gerentes dos aeroportos Santos
Dumont e Galeão.

Site proporciona informação e serviço
O site www.infraprev.org.br
é um dos canais de comunicação do INFRAPREV. Por ser
dinâmico, permite manter os
participantes sempre bem informados com matérias sobre
o Instituto, economia, sistema
de previdência complementar,
perguntas e respostas sobre
as dúvidas mais freqüentes e
links dos principais jornais e
revistas.
Além disso, possui uma
área de acesso restrito de uso
exclusivo dos participantes
e assistidos. Nesse espaço,
o participante tem a possibilidade de consultar SEUS

NÚMEROS e assim acompanhar a evolução do seu
saldo de conta, a ﬁm de poder
planejar com segurança e tranqüilidade o valor do benefício

futuro de aposentadoria.
Ao digitar login e senha,
o participante do Plano CD
tem acesso ao regulamento,
informações pessoais, extrato

Como consultar SEUS NÚMEROS
no acesso restrito
➊ Digite login e senha na parte superior do site.
➋ Em PLANOS DE BENEFÍCIOS, posicione o mouse em PLANO
CD, Plano I ou Plano II e depois clique em SEUS NÚMEROS.

➌ Em SEUS NÚMEROS, digite novamente o login e a senha
➍ Agora você poderá efetuar as consultas desejadas.
Login e senha poderão ser solicitados através
do FALE CONOSCO do site.

de conta, situação de empréstimo concedido e pode efetuar
as simulações de contribuições e do benefício futuro de
aposentadoria.
O assistido (aposentado e
pensionista) também pode
consultar SEUS NÚMEROS
e veriﬁcar suas informações
pessoais, situação de empréstimo concedido e o aviso de
pagamento de benefício.
Os pa r t icipa nte s e a s sistidos dos Planos I e II
de Benefício Definido também podem consultar SEUS
N Ú MEROS, cl ic a ndo em
Plano I ou Plano II.
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oença é uma palavra que as
pessoas gostariam sempre
de estar substituindo por saúde.
Mas quando isso não é possível,
o melhor remédio é procurar o
médico e o INFRAPREV. O Instituto concede auxílio-doença
aos participantes incapacitados de trabalhar por mais
de 15 dias consecutivos, por
motivo de doença.

Carência
O benefício é concedido aos
participantes dos Planos CD e
BDI que já tenham 12 meses de
contribuição ao INFRAPREV.
No caso de auxílio-doença por
acidente de trabalho, a carência
não é exigida. O pagamento do
benefício é efetuado durante o
período em que o participante
estiver recebendo o auxíliodoença pelo INSS.
O participante que ainda não está aposentado pelo
INFRAPREV, mas já está pelo

Saiba mais sobre
auxílio-doença
INSS e continua trabalhando Requerimento
Para dar entrada no bena Infraero também tem direito ao benefício. O mesmo nefício, o participante deve
ocorre com aquele que se procurar o representante mais
desliga da Infraero e continua próximo e preencher o recontribuindo para o Instituto. querimento de benefício. Os
documentos
Nestes dois
Benefício é
que devem ser
casos, o particoncedido
aos
participantes
apre s e nt ado s
cipante deverá
ser examina- dos Planos CD e BDI, com s ão: c ar t a de
do por médico 12 meses de contribuição conce ssão do
auxílio-doença
indicado pelo
ao Instituto
do INSS; contraI N FR A PR EV,
cheque
do
mês
anterior ao iníque atestará sua incapacidade,
descrevendo sua natureza e cio do benefício; comprovante
grau, determinando a data dos do período do auxílio-doença;
próximos exames e a provável Comunicação de Resultado
de Exame Médico (CREM) ou
data de retorno ao trabalho.

cartão de perícia médica ou
cartão de consulta.
O auxílio-doença dá direito
ao abono anual, 13º benefício.
Ele corresponderá a 1/12 avos
do auxílio-doença mensal devido em dezembro ou do mês
do término do auxílio-doença.
Sua concessão é automática e
paga no mês de dezembro de
cada ano ou, se anterior, no
mês de término do benefício.

Pagamento
O INFR APREV envia ao
participante o Aviso de Pagamento de Benefício. Se a
solicitação de benefício chegar à sede do INFRAPREV até
o dia 10, o auxílio-doença
é concedido dentro do mês,
desde que toda a documentação necessária tenha sido
apresentada e o participante
tenha atendido as exigências
regulamentares. Após esta
data, só no mês seguinte.

Veja como calcular
O regulamento prevê duas fórmulas de cálculo do auxílio-doença no Plano CD. O INFRAPREV
efetua ambos os cálculos e paga ao participante o benefício que apresentar o melhor valor.
1ª Fórmula

2ª Fórmula

O valor do auxílio-doença resulta da divisão do saldo de Conta
Total de Participante pelo Fator Atuarial INFRAPREV.

Exemplo:

O valor do auxílio-doença corresponde à diferença entre
a média aritmética simples dos 12 últimos salários de
participação corrigidos do participante, anteriores ao início
do benefício, menos o valor do auxílio-doença do INSS.

Saldo de Conta Total de Participante = R$ 45.521,99
Fator Atuarial = 155,779920

Exemplo:

Auxílio-doença = Saldo de Conta Total de Participante
÷ Fator Atuarial
Auxílio-doença = R$ 45.521,99 ÷ 155,779920
Auxílio-doença = R$ 292,22
Saldo de Conta Total de Participante – é o total das
contribuições efetuadas pelo participante e patrocinadora
Infraero somadas à rentabilidade. No site, o participante pode
consultar o saldo do seu extrato de conta atualizado.
Fator Atuarial – é calculado de acordo com as características
individuais do participante, como: idade, sexo e estado civil.

4 futuro julho/agosto 2005

Média dos salários de participação = R$ 2.686,66
Auxílio-doença do INSS = R$ 1.860,00

Auxílio-doença = Média dos salários de participação
- Auxílio-doença do INSS
Auxílio-doença = R$ 2.686,66 - R$ 1.860,00
Auxílio-doença = R$ 826,66
Salários de participação – é o valor sobre o qual
incidem as contribuições dos participantes.
Média dos Salários de Participação – é limitada
a três vezes o teto do Salário de Contribuição do INSS.
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INFRAPREV e Amil oferecem
vantagens aos assistidos
Inscrição no novo plano
de saúde só poderá ser feita
até 23 de setembro. Haverá
isenção de carências
O INFRAPREV ﬁrmou uma parceria
com a Amil para oferecer um novo plano de
saúde para os participantes assistidos, com
o objetivo de proporcionar soluções em
saúde que atendam as suas necessidades.
Quem aderir ao plano até 23 de setembro de 2005 irá usufruir de uma boa
assistência médica e ainda terá isenção de
carências. A Amil está oferecendo isenção
total de carências para consultas, exames,
procedimentos ambulatoriais e internações de urgência. Após esta data, o plano
estará fechado a novas inscrições, para os
atuais assistidos.
Outras vantagens são a ampla cobertura de consultas e exames, além de
internações sem limite; cobertura igual
para qualquer modalidade de plano escolhida, com diferenciação apenas na rede
credenciada.
O plano se estende também aos dependentes: cônjuge ou companheira(o), com
relação estável comprovada por documentos, ﬁlhos(as) solteiros(as) menores de
25 anos, enteados e tutelados, oriundos
ou não de qualquer operadora de saúde,
e menores sob guarda judicial.

Divulgação

Valores em R$ por pessoa

Em julho, o Instituto enviou correspondência aos aposentados e pensionistas
que já participam do plano, apresentando
as novas coberturas. Os assistidos que
não fazem parte do plano receberam
informações sobre as vantagens e os procedimentos para adesão.

Tipos de plano
Os planos oferecidos são dois: Medicus
e Opções. O Medicus é um plano de atendimento nacional para consultas, exames
e internações, sem limite. A internação
pode ser em quarto coletivo (QC) ou
privativo (QP) de acordo com a opção
do titular do plano. O Plano Opções tem
uma rede mais ampla de atendimento e
cobertura nacional para consultas, exames e internações sem limite, em quarto
privativo.

FAIXA ETÁRIA

MEDICUS
QC

MEDICUS
QP

OPÇÕES

De 00 a 20 anos

110,89

123,26

157,80

De 21 a 59 anos

138,61

154,07

197,25

De 60 a 65 anos

277,22

308,14

394,50

De 66 a 70 anos

415,83

462,21

591,75

De 71 a 75 anos

554,44

616,28

789,00

Acima de 75 anos

693,05

770,35

986,25

Adesão
Basta entregar ao representante ou
enviar pelo correio, à Gerência de Benefícios do INFRAPREV, a ﬁcha de adesão
preenchida, autorização para desconto
em folha assinada, cópias da certidão de
casamento para cônjuges ou declaração
de união estável registrada em cartório
para companheira(o) e da certidão de
nascimento para ﬁlhos.

FF I IQQ UU EE PP OO RR DD EE NN TT RR OO
Cadastro – Dados desatualizados podem provocar problemas
futuros. Qualquer alteração deve
ser comunicada ao INFRAPREV.
Uma simples mudança no nome
pode inviabilizar um benefício e
endereço desatualizado resultar
na falta de informação sobre o
Instituto. Todas as informações
prestadas no ato da inscrição
devem ser sempre revistas, para

que os dados se mantenham
atualizados no cadastro.

Pecúlio – A necessidade de
atualização cadastral pode
impactar um pagamento de pecúlio por morte. Os beneﬁciários
inscritos até a data do óbito do
participante são os que terão
direito a esse benefício. O pecúlio será rateado em parcelas

iguais entre os beneﬁciários, não
se adiando a concessão do benefício por falta de inscrição de
outros possíveis beneﬁciários.
Por isso, é importante também
manter a lista de beneﬁciários
para ﬁns de pecúlio atualizada
no cadastro do INFRAPREV.

DAIEA – O resumo do Demonstrativo Analítico de Investimento

e Enquadramento das Aplicações (DAIEA) do 1° trimestre de
2005 está disponível no site do
INFRAPREV (www.infraprev.org.
br) na área de Investimentos. Os
participantes que não tiverem
acesso à Internet e desejarem
receber esse demonstrativo deverão entrar em contato com o
Instituto ou com o representante
mais próximo.
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Conheça os termos usados em investimentos
Por que o INFRAPREV investe em
ações?
Os fundos de pensão possuem limites
para aplicação em quatro segmentos:
renda ﬁxa, renda variável, imóveis e empréstimos. O INFRAPREV, através de sua
Política de Investimentos, deﬁne os limites de aplicação para cada segmento para
atender o cumprimento de seu passivo
atuarial. Assim, é permitido ao Instituto
atuar no mercado acionário buscando a
melhor rentabilidade para seus ativos.
O que signiﬁca ações?
São títulos que dão direito de propriedade sobre parte de uma companhia.
Deﬁna passivo atuarial.
É o valor presente dos compromissos
que o fundo de pensão tem para com
seus participantes, em função do que ele
promete no seu regulamento. Representa
uma projeção de quanto o INFRAPREV
precisa, hoje, para cumprir com todos os
seus benefícios no futuro.

A área de investimentos possui
uma variedade de termos
técnicos. Muitos relatórios
do INFRAPREV publicados no
jornal e no site utilizam dessa
terminologia. Se você tem
alguma dúvida, pode acabar
com ela agora.
Quem decide o tipo de aplicação?
O INFRAPREV possui dois comitês de
investimentos que auxiliam a Diretoria
Executiva na tomada de decisão de seus
investimentos: o Comitê Diretor de Investimentos (CDI) e o Comitê Executivo
de Investimentos (CEI). O CDI deﬁne as
Diretrizes de Gestão dos Investimentos
para os segmentos de renda ﬁxa, renda
variável, imóveis e empréstimos para participantes. O CEI operacionaliza as orientações deﬁnidas pelo CDI. Em função do
volume da operação, o CDI encaminha ao
Conselho Deliberativo solicitação para a
aprovação da aplicação.

NNÚÚMME ER ROOS S

Patrimônio (Junho/2005): R$ 666.402.625
Plano I
R$ 30.606.757

Por Plano
Plano II
R$ 5.469.997

CALENDÁRIO DE
PAGAMENTO 2005
JULHO

29

AGOSTO

31

SETEMBRO

30

OUTUBRO

31

NOVEMBRO

30

DEZEMBRO

29

ABONO ANUAL/ 13º BENEFÍCIO
DEZEMBRO

12

Plano CD
R$ 630.325.871

Cota do Plano CD:
Junho/05
2,01850080

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
Junho/2005 (Em %)
25,82

8,65

Renda Variável

Imóveis

5,73

59,80

Empréstimos

Renda Fixa

CRONOGRAMA DE EMPRÉSTIMO
ATENDIMENTO

INÍCIO

*TÉRMINO

CRÉDITO

9

22

31

SETEMBRO/05

9

22

30

OUTUBRO/05

10

21

31

AGOSTO/05

*Data limite para recebimento dos pedidos de empréstimos na sede do Instituto.
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Como é feito o acompanhamento
dos investimentos?
Através de relatórios gerenciais e de
obrigatoriedade legal. O acompanhamento
da Política de Investimentos é elaborado
semestralmente e aprovado pelo Conselho
Fiscal. A Secretaria de Previdência Complementar exige apresentação do Demonstrativo Analítico de Investimentos e Enquadramento das Aplicações e do relatório
de Divergência Não Planejada. Quanto aos
fundos de investimentos, é encaminhado
mensalmente relatório à Comissão de
Valores Mobiliários. O INFRAPREV também possui empresa de consultoria para
auxiliá-lo na avaliação do risco.
O que é renda variável?
Investimento no qual a rentabilidade
não é determinada na data da aplicação.
Uma aplicação é considerada renda variável quando o retorno ou rendimento é
pouco previsível, pois está sujeito a grandes variações de acordo com o mercado.
A maioria dos investimentos em renda
variável é negociada em Bolsa de Valores.
O que é renda ﬁxa?
Investimento no qual a rentabilidade
pode ser determinada com antecedência
(operações pré-ﬁxadas) ou conhecida no
momento do vencimento da aplicação (operações pós-ﬁxadas). Nesta última modalidade, o valor de resgate é resultante do valor
investido mais os rendimentos acumulados
do indexador que atualiza este investimento. Exemplos de renda ﬁxa: títulos de emissão do governo, Certiﬁcados de Depósitos
Bancários e caderneta de poupança.
O que se entende por fundo
de investimento?
Representa um conjunto de ativos ﬁnanceiros: títulos de renda ﬁxa, renda variável
e imóveis. Nesta modalidade se encontram
fundos com perﬁl de investimentos somente
em renda ﬁxa, renda variável ou misto. Os
fundos de investimento podem ser abertos
ou exclusivos de um determinado número
de cotistas. Sua rentabilidade será medida
através da performance de seus ativos.
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Opção por regime de IR vai até 30 de dezembro
INFRAPREV conseguiu liminar
na justiça para prorrogação
do prazo antes da aprovação
da Medida Provisória 255
Os participantes do Plano CD têm até
30 de dezembro para decidir se permanecem na tabela progressiva de IR ou optam
pela nova tabela regressiva. O prazo foi
alongado em função de uma liminar obtida pelo INFRAPREV na justiça, em 29 de
junho. E, em 1º de julho, com aprovação
da Medida Provisória 255 foi prorrogado
para todos os fundos de pensão.
Com a extensão do prazo, os participantes vão poder avaliar melhor os dois
regimes. Com relação a liminar, a justiça
entendeu que por ser uma opção deﬁnitiva
e irretratável, o participante precisava
de mais tempo para tomar a decisão e
o Instituto de fornecer as orientações
necessárias.

Instrução Normativa
A Lei nº 11.053, de 29/12/2004, normatizada apenas em março/2005 pela

Instrução Normativa nº 524, instituiu um
novo e opcional regime de tributação para
participantes de planos de previdência
complementar, denominado regressivo.
Este novo sistema prevê alíquotas regressivas do IR nos benefícios e resgates
de acordo com o prazo de acumulação das
contribuições do participante ao plano de
benefício.
No regime de tributação regressiva, o
prazo de acumulação das contribuições,
que considera o tempo de permanência, a
forma, o prazo de recebimento e os valores
aportados, para ﬁns de cálculo da alíquota
a ser utilizada, será contado a partir de
1º/1/2005 e calculado de acordo com uma
média ponderada.

Termo de Opção

Dúvidas
O site www.infraprev.org.br disponibiliza Perguntas Mais Freqüentes sobre o
assunto. Basta clicar no banner Conheça
os Regimes de Tributação – Progressivo
e Regressivo. Para fazer simulações entre
em contato com o representante de seu
aeroporto.

TABELAS DE TRIBUTAÇÃO
TABELA PROGRESSIVA DE IR – Regime Atual
BASE DE
CÁLCULO

ALÍQUOTA

PARCELA A DEDUZIR
DO IMPOSTO

Até R$ 1.164,00

–

–

De R$ 1.164,00
até R$ 2.326,00

15%

R$ 174,60

27,50%

R$ 465,35

Acima de
R$ 2.326,00

TABELA REGRESSIVA DE IR – Regime Novo

O não preenchimento do Termo de Opção caracteriza a permanência no atual regime de tributação (Tabela Progressiva).
A opção é individual e o participante
não poderá alterá-la futuramente. O
INFRAPREV não tem qualquer ingerência
ou posicionamento sobre essa decisão, que
é exclusiva do participante.

PRAZO DE ACUMULAÇÃO

ALÍQUOTA

até 2 anos

35%

de 2 a 4 anos

30%

de 4 a 6 anos

25%

de 6 a 8 anos

20%

de 8 a 10 anos

15%

acima de 10 anos

10%

Rigidez nos controles previne prejuízos
As rotinas dos fundos de
pensão são controladas de
forma cada vez mais rigorosa.
O governo, por intermédio da
Secretária de Previdência Complementar, vem criando instrumentos que visam garantir o
alcance da missão dos fundos
de pensão, ou seja, condições
de segurança, rentabilidade,
solvência e liquidez para atender aos compromissos com os
participantes.
O movimento pela normatização dos controles internos, que
inicialmente alcançou setores
tradicionais como o bancário e
de seguros, ao gerar instrumentos que minimizam os riscos,

chegou aos fundos de pensão,
mais precisamente em outubro
de 2004, com a edição da Resolução 13 pelo Conselho Gestor
de Previdência Complementar.
A Resolução 13 estabelece
princípios, regras e práticas de
governança corporativa, gestão
e controles internos, ou seja,
os principais aspectos que
envolvem a administração de
um fundo de pensão.
Alguns dos pontos assinalados pelo documento já
estão sendo praticados pelo
INFRAPREV. No que compete
à área ﬁnanceira, o Instituto tem
a Política de Investimentos para
direcionamento das aplicações.

Possui também comitês de
investimentos que permitem
que as decisões e responsabilidades sejam compartilhadas,
evitando que uma única pessoa
tenha poder de decisão.
Para outros aspectos de
aperfeiçoamento dos mecanismos de controle, o corpo
técnico do INFRAPREV elaborou um plano de adequação
à Resolução, contendo oito
ações, aprovadas pela Diretoria
Executiva. Para atendê-las, foram constituídos comitês que,
no momento, estão trabalhando para implantar as ações até
31 de dezembro.
Foi instituída uma comissão

para analisar os riscos corporativos, que está mapeando
todos os processos de trabalho. Com base nesse resultado
será possível eleger fatores de
maior relevância e inﬂuência,
que passarão a ser monitorados de forma mais especial,
reduzindo assim as chances de
sua ocorrência.
Um plano de aposentadoria
é uma decisão de longo prazo
e exige da Instituição, cada vez
mais, sistemas de controles eﬁcientes e eﬁcazes com vistas ao
cumprimento de seus objetivos
fundamentais, além do conhecimento prévio de todos os riscos
que esta atividade apresenta.
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Como prevenir a osteoporose?
Com exercícios e hormônios, é possível evitar a doença capaz de limitar os movimentos
É bem provável que você conheça
alguém próximo que sofra de osteoporose. Por isso, é bom saber um pouco
mais sobre esta doença, que acomete
mais de 10 milhões de brasileiros e já
é considerada um grave problema de
saúde pública.
O esqueleto é a principal fonte de
cálcio do organismo. Assim, sempre
que o corpo precisa, “retira” um
pouco do cálcio dos ossos, e o repõe
depois através da alimentação. Com a
idade, este mecanismo vai se desequilibrando e, se a pessoa não tem boas
reservas de cálcio, vai ﬁcando com os
ossos cada vez mais fracos.
Na maioria das vezes, a doença é
devida à falta de um hormônio feminino, o estrogênio, que ajuda a proteger
os ossos e é produzido em quantidade
muito menor após a menopausa. É por
este motivo que as mulheres têm mais
propensão à doença que os homens.
Mas apesar de a osteoporose atingir
com muito mais freqüência as pessoas
com mais de 50 anos, ela deve ser
prevenida desde cedo. Pode se pensar
na prevenção como uma espécie de

‘aposentadoria’. Se as pessoas acumularem reservas de cálcio ao longo da
vida, sofrerão menos as perdas com
o avanço da idade, que faz com que o
desgaste dos ossos seja maior.

Prevenção
A primeira dica é ter uma alimentação rica em cálcio, que compõe
nossos ossos, e vitamina D, que
auxilia o organismo a absorver o

Você Sabia!
O Plano CD prevê quatro tipos de contribuição.

• Contribuição Básica: irá formar o benefício de aposenta-

doria. O percentual é escolhido pelo participante, observandose os mínimos da tabela abaixo, aplicado sobre o salário de
participação. O percentual pode ser alterado.
Salário de Participação

Percentual Mínimo Incidente
sobre o Salário de Participação

Até 5 UP’s (R$ 994,62)

1% do seu Salário de Participação

Acima de 5 até 10 UP’s
(R$ 994,62 a R$ 1.989,23)

2% do seu Salário de Participação

Acima de 10 até 20 UP’s
(R$ 1.989,23 a R$ 3.978,46)

4% do seu Salário de Participação

Acima de 20 UP’s (R$ 3.978,46)

5% do seu Salário de Participação

UP – Unidade Previdenciária: este valor será atualizado pelo índice de reajuste
salarial concedido pela Patrocinadora-Instituidora aos seus empregados.
Em junho o valor da UP passou para R$ 198,92.

cálcio. Esses nutrientes podem ser
encontrados no leite e seus derivados; folhas verdes; peixes de águas
profundas (salmão, sardinha, etc.)
e derivados da soja.
E além de uma alimentação
saudável, é importante evitar o excesso de álcool e de cafeína e ter o
hábito de tomar sol, o que ajuda na
produção da vitamina D. Também
é fundamental ter uma atividade
física regular, como caminhada e
musculação, e tratar dos problemas
que podem provocar a doença,
como a deﬁciência de estrogênio.
Mas mesmo cumprindo tais recomendações, é fundamental que as
pessoas se mantenham informadas
e, depois dos 50 anos, façam os exames
necessários. O principal é a densitometria óssea, um exame seguro e sem
dor, que mede o nível de desgaste dos
ossos. Se não forem feitos exames, a
osteoporose é percebida apenas quando surgem as primeiras fraturas, já
que a doença progride lentamente e
raramente apresenta sintomas.
(Fonte: http://saude.terra.com.br)

• Contribuição Específica: cobre o pagamento do pecúlio
por morte aos beneﬁciários. O participante é quem escolhe o
valor do pecúlio, que poderá ser de um a dez salários reais de
benefício. O percentual desta contribuição pode ser alterado.

• Contribuição Especial: destinada à cobertura dos bene-

fícios de risco: aposentadoria por invalidez, auxílio-doença,
auxílio-reclusão e pensão por morte. Somente efetuará esta
contribuição o participante que tiver um salário de participação maior que o teto do INSS, atualmente R$ 2.668,15.

• Contribuição Extra: destina-se à cobertura das despesas administrativas, necessárias à infra-estrutura para o
funcionamento do Instituto.
Os percentuais das contribuições Especíﬁca, Especial
e Extra são deﬁnidos anualmente na reavaliação atuarial.

O participante poderá efetuar a Contribuição Voluntária
para aumentar sua poupança de aposentadoria.

