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O rendimento dos investimentos em 2005 foi de 16,44% e a meta atuarial de 11,34%. 
Os principais responsáveis pelo bom desempenho foram a renda variável (operação em 
bolsa) e os empréstimos a participantes. Veja a prestação de contas nas páginas 4 e 5.

www.infraprev.org.br
LIGUE: ACESSE: 
Central de Atendimento 0800-7071273

Rentabilidade supera meta atuarial

Assistidos 
terão plano 
odontológico

O INFRAPREV fi rmou parce-
ria com a INPAO – Dental System 
para oferecer plano odontológi-
co aos participantes assistidos. 
O objetivo do Instituto é atender 
as necessidades dos seus par-
ticipantes na área de saúde.

A gerência de benefícios 
está providenciando todo o 
material explicativo do plano 
e suas vantagens. As informa-
ções serão encaminhadas para 
a residência dos assistidos.

Em caso de dúvidas, depois 
de ler todo o material, o assis-
tido pode ligar para a Central  
e Atendimento.

O novo Presidente da 
Infraero, Tenente Brigadeiro 
José Carlos Pereira, tomou 
posse, em 27 de março, em 
substituição a Carlos Wilson 
Campos. 

Desde agosto de 2005, 

José Carlos vinha exercendo 
o cargo de Diretor de Opera-
ções da Infraero. Ingressou 
na Força Aérea Brasileira em 
março de 1958, formou-se 
ofi cial em dezembro de 1963 
e passou para reserva no 
posto mais alto da carreira. 

Na mesma solenidade, 
tomou posse, também, o 
novo Diretor Comercial da 

Infraero, Wellington Moura, 
em substituição a Tércio 
Ivan de Barros, e como 
Diretor de Operações, 
Rogério Amado Bar-
zellary, em substitui-
ção ao Brigadeiro José 
Carlos Pereira.

Infraero tem novo presidenteInfraero tem novo presidente
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O modelo de gestão do INFRAPREV 
completa três anos. Nosso compro-
misso era intensificar o crescimento 
do Instituto, profissionalizar a gestão 
e administrar o fundo de pensão dos 
empregados da Infraero de forma cada 
vez mais eficiente e transparente.

Fazendo um balanço desse período. 
podemos afirmar que estamos cumprin-
do com o prometido. Pelo terceiro ano 
consecutivo o INFRAPREV supera a meta 
atuarial (INPC+6% ao ano) que foi de 
11,3%. A rentabilidade em 2005 chegou a 
16,4%. De março/2003 a dezembro/2005 
os investimentos cresceram 64,8%, isto 
representa um desempenho de 18% aci-
ma da meta atuarial que foi de 39,6%. O 
patrimônio que no início dos trabalhos 
era de R$ 470 milhões encerrou 2005 em 
R$ 759 milhões, um crescimento de R$ 
309 milhões em 33 meses de gestão. 

Este resultado é fruto de uma Polí-
tica de Investimentos consistente, bem 
elaborada, da criação de dois comitês 
de investimentos, anunciada quando da 
nossa primeira entrevista ao Jornal Futu-
ro e, principalmente, da sedimentação de 
uma nova cultura empresarial.

A Política de Investimentos orienta 
todas as estratégias e as aplicações do 
INFRAPREV. Dela participam o Conselho 
Deliberativo, a Diretoria Executiva e todas 
as áreas técnicas diretamente envolvidas, 
o que torna o processo mais participativo, 
transparente e eminentemente técnico. 

Com os investimentos bem estrutu-
rados, partimos para o trabalho de foco 
no cliente. Instituímos a pesquisa de 
satisfação com os participantes, que se 
realizará anualmente, reformulamos o 
site e criamos a Central de Atendimento 
com sistema 0800. 

Fizemos modificações nas regras de 
concessão dos empréstimos, oferecendo 
a possibilidade de concessão em até 
60 meses. Nos planos de benefícios, 
concedemos um reajuste especial para 
recuperação do poder aquisitivo das 
aposentadorias, cujos percentuais al-
cançaram até 31,7%, tornando-as mais 
justas e adequadas à realidade econômi-
co-financeira dos aposentados e pensio-
nistas. Os regulamentos foram alterados 
para respeitar a legislação vigente e 
trouxeram avanços significativos. 

Mais recentemente, promovemos 
uma revisão de todos os processos de 
trabalho visando racionalizá-los e ado-
tamos um novo sistema de informações 
totalmente integrado que agilizará os 
serviços a todos os participantes. Es-
tamos concluindo a implantação deste 
sistema no final de abril deste ano.

O nosso trabalho não para aí. Adota-
mos um novo programa de treinamento 
e estamos capacitando empregados, 
diretores e conselheiros. O processo de 
aperfeiçoamento é contínuo e precisa-
mos de pessoas cada vez mais bem pre-
paradas para enfrentar os desafios que o 
mercado de previdência nos impõe.

A parceria da Infraero nesse cami-
nho traçado para a modernidade do 
Instituto foi fator preponderante para o 
alcance desses resultados. Agradecemos 
a confiança depositada pela direção da 
Infraero e pelo apoio recebido de nos-
sos participantes e assistidos.

O trabalho continua e estamos tra-
çando novas ações que irão fortalecer 
ainda mais o INFRAPREV. 
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Carlos Frederico Aires Duque  
 Diretor-Superintendente

C A N A L  A B E R T OC A N A L  A B E R T O

Contribuição
O que vem a ser percentual de Contribui-

ção Voluntária?
Pedro Aurélio de Souza Junior

Guarulhos – SP

Resposta:  A Contribuição Voluntária pode 
ser efetuada a qualquer momento pelo partici-
pante e é destinada a formação do benefício de 
aposentadoria e não há limite de valor. Também 
não há a contrapartida da Infraero, ou seja, 
somente o participante contribui. No Plano CD 
as contribuições são individuais e têm destino 
específico. 

Balanço das ações

PARTICIPANTE INFRAERO BENEFÍCIO

Contribuição 
Básica

Contribuição 
Principal

Aposentadoria

Contribuição 
Voluntária

–

Contribuição 
Especial

Contribuição 
Especial

Auxílio-doença
Aposentadoria  
por Invalidez
Auxílio-reclusão
Pensão

Contribuição 
Específica

Contribuição 
Específica

Pecúlio

Contribuição 
Administrativa

Contribuição 
Administrativa*

Despesa 
Administrativa

* Contribuição Administrativa – nova denominação da 
Contribuição Extra

Investimentos
Solicito informar por que não está sendo 

informada mês a mês a composição da car-
teira de investimentos no site.

Rovany Couto da Silva
Mossoró – RN

Resposta: Devido ao atual sistema de apu-
ração de dados, o INFRAPREV somente divulga 
os resultados da Composição por Carteira e 
Rentabilidade no fechamento da apuração 
trimestral do Demonstrativo Analítico dos In-
vestimentos e Enquadramento das Aplicações 
(DAIEA), submetido à análise da Secretaria de 
Previdência Complementar. Este sistema está 
sendo aprimorado com o objetivo de manter 
essas informações atualizadas mensalmente 
no site.
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Nova tábua de mortalidade 
promove  atualização do 

simulador de aposentadoria

Nova tábua de mortalidade 
promove  atualização do 

simulador de aposentadoria

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

A reavaliação atuarial de 2005 demonstrou que os planos 
de benefícios estão equilibrados. Os percentuais de contri-
buições da patrocinadora e dos participantes permanecem os 
mesmos, porque o custeio dos planos em 2006 não precisa 
ser alterado.

O INFRAPREV, assim como todos os fundos de pensão, rea-

liza anualmente a reavaliação atuarial para saber se os recursos 
arrecadados honram com todos os compromissos previdenci-
ários – pagamento dos benefícios atuais e futuros. 

Os cálculos são efetuados por atuários, da consultoria con-
tratada Ernst Young, com base nas informações cadastrais dos 
participantes ativos e assistidos e do grupo familiar. 

Mais um ano de equilíbrio dos planos

O simulador de cálculo de aposen-

tadoria do Plano CD, utilizado pelos 

participantes, foi retirado do site tempo-

rariamente. O motivo do simulador estar 

inoperante é decorrente da nova tábua 

de mortalidade do INFRAPREV.

A tábua de mortalidade estima a 

expectativa de vida de uma população 

em função da sua idade. Como os par-

ticipantes do Instituto 

estão vivendo mais o 

que é muito bom, isto 

representa um desafio 

maior. Periodicamente 

o Instituto avalia suas 

premissas para que suas 

projeções não se tornem 

defasadas.

A subst i tu ição da 

tábua de mortal idade 

UP-84 pela GAM-83 é 

um procedimento ne-

cessário para garantir 

o equilíbrio entre os investimentos e 

os compromissos previdenciais (paga-

mento dos benefícios atuais e futuros). 

Atualmente os fundos de pensão vêm 

atualizando suas premissas atuariais 

para poder determinar com maior grau 

de precisão o dimensionamento de seus 

compromissos junto aos seus parti-

cipantes e assistidos. Se as pessoas 

vivem mais, isso acarreta a necessidade 

de um montante de recursos maior para 

garantir o pagamento das aposentado-

rias por um período maior. 

Com essa mudança na tábua de 

mortalidade, o INFRAPREV necessita 

atualizar o simulador de cálculo de apo-

sentadoria do Plano CD. Após as atua-

lizações, o participante poderá estimar 

quanto vai ser seu benefício a partir de 

48 anos, de acordo com o percentual 

de contribuição.

Os par t ic ipantes 

que utilizaram o simula-

dor antigo para projetar 

o benefício podem en-

contrar valores diferen-

tes quando utilizarem o 

simulador atualizado. 

A nova tábua GAM83 

prevê uma expectativa 

de vida muito maior que 

a anterior e isso afeta o 

cálculo.

O simulador fica na 

área de acesso restrito. 

O participante precisa digitar login e 

senha na parte superior do site e entrar 

em PLANOS DE BENEFÍCIOS. Depois 

posicionar o mouse em PLANO CD e 

clicar em SEUS NÚMEROS. A seguir, 

digitar mais uma vez o login e a senha 

para abrir o simulador.

Com o novo sistema de informações 

do INFRAPREV, que está sendo implan-

tado, será possível acessar diretamente 

os serviços no site de forma mais ágil 

e segura. 

Participantes recebem 
extrato anual

O INFRAPREV está enviando, em abril, 
o extrato anual para os participantes dos 
Planos CD, BDI e BDII. O controle e o 
acompanhamento dos saldos das contas, 
dividido por participante e patrocinadora, 
é apresentado no documento, que também 
tem dados pessoais e funcionais.

É importante que os dados pessoais 
e funcionais contidos no extrato estejam 
corretos. Se eles estiverem desatualizados, 
o participante pode retificá-los através da 
Central de Atendimento, 0800-7071273, 
ou pelo representante local.

A legislação dos fundos de pensão 
obriga o envio do extrato anual para a 
residência do participante.

Caso o participante não receba o ex-
trato, ele pode entrar no site do Instituto, 
www.infraprev.org.br, e imprimir o docu-
mento por meio de sua senha e login. O 
participante também pode fazer o acompa-
nhamento mensal do extrato pelo site.

Os participantes que migraram para o 
Plano CD, considerados fundadores, têm 
quatro contas e os novos participantes 

têm apenas duas. A Conta Total do 
Participante que migrou para o Plano CD 
é formada por quatro sub-contas: Conta 
de Contribuição de Participante, Conta 

de Contribuição de Patrocinadora, Conta 
de Reserva Transferida de Participante 

e Conta de Reserva Transferida de 
Patrocinadora. Os novos participantes 
têm apenas as duas primeiras, porque 
não possuem reserva de transferência. 

Você Sabia!
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P R E S T A Ç Ã O  D E  C O N T A SP R E S T A Ç Ã O  D E  C O N T A S

Rentabilidade fi ca acima 
da meta atuarial

P elo terceiro ano consecutivo o INFRAPREV superou a sua 
meta atuarial. A rentabilidade alcançada foi de 16,44%, 
4,58% acima da meta atuarial (INPC+6% ao ano) que foi 

de 11,34%. Com esse resultado o patrimônio, que em 2004 era de 
R$ 651.633.818,98, o ano passado chegou a R$ 758.759.886,84. 

Os principais responsáveis pelo bom desempenho foram os 
segmentos de renda variável (mercado de ações) e de emprésti-
mos. Com a valorização da bolsa de valores, a carteira de ações 
registrou um crescimento de 27,15%. O empréstimo superou 
a meta atuarial em 11,68%, atingindo 24,35%. A renda fi xa foi 
fortemente infl uenciada pelo comportamento do IGP-M, que em 
2005 apresentou cinco meses de defl ação. A carteira de renda 
fi xa tem uma composição expressiva de títulos públicos federais 
atrelados ao IGP-M e IGP-DI. A rentabilidade da renda fi xa foi 
de 12,19% e dos imóveis de 6,71%.

O Diretor-Superintendente, Carlos Frederico Aires Duque, 
afi rma que o trabalho de gestão que vem sendo realizado está 
proporcionando maior consistência aos resultados dos investi-
mentos. “A Política de Investimentos é a ferramenta que garante 
uma alocação mais segura dos recursos fi nanceiros. Estabelece 
diretrizes de curto, médio e longo prazos para as aplicações e 
critérios bem defi nidos para seu  monitoramento e controle. 
Isto começa a se tornar mais perceptível quando analisamos a 
boa performance alcançada pela gestão num horizonte maior 
de  tempo”, enfatiza.

No momento da aplicação dos recursos, o INFRAPREV leva 
em consideração critérios eminentemente técnicos relativos ao 
grau de liquidez, rentabilidade e  segurança (riscos) necessários 
ao cumprimento dos compromissos atuarial e previdencial dos 
seus planos de benefícios.

Rendimento dos investimentos em 2005 alcançou 16,44% e proporcionou crescimento do patrimônio

Despesas Administrativas
Assim como a rentabilidade, o Instituto estabelece meta 

para as despesas administrativas. O limite legal é de 15% e o 
estipulado pelo Conselho Deliberativo em 2005 foi de 12,3%. 
As despesas administrativas chegaram a 11,33%. 

Aumento de Arrecadação
Além da alteração do percentual de contribuição, que permite 

o aumento do volume de recursos arrecadados, a Diretoria de 
Benefícios empreendeu uma nova ação para captação de novos par-
ticipantes. O resultado das duas campanhas realizadas em 2005 
foi o aumento dos recursos e conseqüentemente do patrimônio. 

CAMPANHA PARA AUMENTO VOLUNTÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES

Ref Participante Patrocinadora Total

2003 95.812,62 76.650,06 172.462,68

2004 227.238,00 140.040,00 367.278,00

2005 384.492,60 270.691,56 655.184,16

Total 707.543,22 487.381,62 1.194.924,84

CAMPANHA PARA ADESÃO DE  NOVOS PARTICIPANTES

Não Participantes Adesões Captação
Incremento 
Contributivo

1.165 336 29% 515.024,33

DEMONSTRATIVO DE PARTICIPANTES

Participantes dez/05 mar/03 Variação

Ativo 8.601 7.371 17%

Assistido 2.104 1.985 6%

Total 10.705 9.356 14%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO – R$ MIL – 2003/2005
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Adequação dos Regulamentos 
Com o objetivo de tornar os planos de benefícios aderentes 

à nova legislação vigente, o INFRAPREV precisou alterar os 
regulamentos dos planos de benefícios. O ponto principal das 
mudanças foi a criação dos institutos legais: Portabilidade, Be-
nefício Proporcional Diferido, Auto-patrocínio e Resgate. 

Os dois últimos itens já faziam parte dos regulamentos, mas 
não eram denominados institutos como a legislação determina. A 
portabilidade foi a grande novidade, assim como o Benefício Pro-
porcional Diferido para os participantes dos Planos BDI e BDII. 

No Plano CD foi retirada a exigência do participante estar 
aposentado pelo INSS. Na aposentadoria antecipada as idades 
mínimas, 53 e 50 anos, foram reduzidas para 48 anos.

Tábua de Mortalidade
Para ampliar o grau de confi abilidade dos cálculos atuariais, 

o Instituto precisou adotar premissas mais conservadoras. Foram 
analisadas todas as premissas utilizadas nos cálculos para deter-
minar o valor das reservas fi nanceiras mantidas pelo Instituto para 
pagamento dos benefícios. A expectativa de vida foi uma delas.

A população de ativos e inativos do Instituto detém uma ex-
pectativa de vida sensivelmente superior à média da população 
brasileira em geral. Diante deste fato, a tábua de mortalidade UP-84 
usada pelo Instituto não refl etia mais a realidade. Por isso foi 
substituída pela tábua GAM-83 para utilização a partir de 2006.

Clientes e Serviços 
Todos os trabalhos desenvolvidos são em prol do participante. 

Mas em 2005 foram implantados novos serviços. O INFRAPREV 
passou a adotar uma pesquisa para medir a satisfação e neces-
sidades dos participantes ativos e assistidos. 

Implantou em dezembro a Central de Atendimento aos Par-
ticipantes com sistema 0800 e em apenas 12 dias de funciona-
mento recebeu 374 ligações de participantes de todo o Brasil. 

Em parceria com a AMIL, ofertou um novo plano de saúde 
aos participantes assistidos e seus dependentes.

Evolução do Site
O site www.infraprev.org.br é um canal de comunicação do 

INFRAPREV com seus participantes. Além de informações, o parti-
cipante acessa serviços na área restrita. Com a implantação do novo 
sistema de informações será possível ampliar os serviços no site.

O Diretor-Superintendente do INFRAPREV, Carlos 
Frederico Aires Duque, fez uma apresentação 

à diretoria da Infraero, em 7 de março, 
de todas as atividades do Instituto em 2005 

e os resultados alcançados

EXPECTATIVA DE VIDA

Idade
Sexo Masculino Sexo Feminino

UP-84 (+2) GAM-83 UP-84 (-3) GAM-83

50 75,20 79,18 79,50 84,92

58 76,88 80,29 80,74 85,48

65 79,05 81,69 82,42 86,29

EVOLUÇÃO DE ACESSOS AO SITE DO INFRAPREV – 2005
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Segunda etapa 
do censo do INSS 

já começou

A T E N D I M E N T OA T E N D I M E N T O

Agora a simulação de empréstimo 
também pode ser feita pela Central de 
Atendimento, além do representante. 
Através do número 0800-7071273 o 
participante obtém informações sobre o 
empréstimo desejado. 

Para a efetuação da simulação, a 
pessoa precisa informar ao atendente o 
valor de sua margem consignável. Mar-
gem consignável é o valor máximo que o 
participante se compromete a pagar como 
desconto em seu contracheque. 

Para quem é participante ativo, o RH 
da Infraero informa o valor da margem 
consignável. Já para os assistidos, pen-

sionistas e aposentados, a margem está 
inserida no simulador do INFRAPREV, 
uma vez que ela é efetuada pela folha de 
pagamento de benefício. 

Os atendentes, sabendo da margem 
consignável, podem informar o valor 
líquido do empréstimo, o prazo máximo 
para a sua concessão, o valor da prestação, 
o valor dos descontos e se a pessoa vai 
necessitar ou não de um avalista.

O  c r o n o g r a m a  d e  e m p r é s t i -
mos é divulgado no site do Instituto, 
www.infraprev.org.br, e no jornal Futuro. 
Nele constam as datas de início, término 
e crédito do empréstimo. 

A segunda etapa do recadas-

tramento de aposentados do INSS 

acontece de abril a janeiro de 2007. 

Desde março o aviso de convocação 

está sendo emitido por meio da rede 

bancária, nos terminais de auto-aten-

dimento ou nos caixas. 

O segurado também pode con-

sultar no site da previdência (www.

previdencia.gov.br) a data de seu re-

cadastramento e ainda tirar dúvidas. A 

Previdência sugere que o acesso seja 

feito a partir das 15 horas.

Documentos – Para se recadastrar, o 

beneficiário deve apresentar Cadastro 

da Pessoa Física (CPF) e algum docu-

mento de identificação (carteiras de 

identidade, de trabalho e profissional 

ou passaporte). O INSS recomenda 

que o segurado também apresente 

um comprovante de residência, título 

de eleitor e número de identificação do 

trabalhador (NIT).

Central de Atendimento realiza 
simulação de empréstimo

Segunda etapa 
do censo do INSS 

já começouO INFRAPREV promoveu em suas 
instalações dois cursos do Programa 
de Capacitação em Governança Cor-
porativa coordenados pelo Instituto de 
Desenvolvimento e Estudos Aplicados à 
Seguridade (IDEAS). 

O IDEAS concedeu vagas, em troca 
do espaço cedido pelo INFRAPREV, para 
conselheiros e diretores do Instituto 
que participaram do curso Dinâmica 
de órgãos colegiados: aspectos compor-
tamentais, de 27 a 28 de março, e para 
empregados no curso Governança e 

gestão das EFPC’s que aconteceu de 28 
a 30 de março. Além de empregados do 
Instituto, participaram ainda conselhei-
ros dos fundos de pensão Petros, Serpros, 
Previsc, Real Grandeza, Centrus e Prece 
e do Banco do Brasil e do Banrisul.

O IDEAS é uma instituição sem fins 
lucrativos e é um dos mais importantes 
centros de pesquisa na área de seguri-
dade no país, que mantém o pioneiro 
MBA em Previdência Complementar, 
em parceria com a COPPE/UFRJ e a 
PUC Minas. 

INFRAPREV treina dirigentes, 
conselheiros e empregados

Diretores e 
conselheiros 
do Instituto 
participaram 
do curso do 
IDEAS

Atendente simula empréstimo com a 
informação da margem consignável
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entrega do Imposto de Renda 
2006. A entrega da declaração 
é obrigatória para o contri-
buinte que obteve rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 
13.968,00, recebeu rendimen-
tos isentos, não-tributáveis ou 
tributados exclusivamente na 
fonte cuja soma foi superior a 
R$ 40 mil ou que tinha patri-
mônio superior a R$ 80 mil em 
31 de dezembro. 

Também devem declarar 
quem realizou operações em 

F I N A N Ç A SF I N A N Ç A S

deve comprovar ser portador 
da doença por meio de laudo 
pericial emitido por serviço 
médico oficial da União, es-
tados, municípios ou Distrito 
Federal junto a sua fonte pa-
gadora (INSS e INFRAPREV) e 
requerer suspensão da retenção 
sobre seus rendimentos. Caso 
a doença possa ser controlada, 
a isenção irá vigorar somente 
durante a validade do laudo.

Imposto de renda - Vai até 
o dia 28 de abril o prazo de 

Portadores de doenças graves têm isenção de IR

F I Q U E  P O R  D E N T R O N Ú M E R O SN Ú M E R O S

Patrimônio (Fevereiro/2006):  R$ 795.732.148

Cota do Plano CD: 
Fevereiro/06  
2,3727342

Plano CD
R$ 752.843.131

Plano I
R$ 35.239.567

Plano II
R$ 7.649.450

Por Plano

Renda Fixa
61,35%

Renda Variável

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
Fevereiro/2006 (Em %)

Imóveis
7,06%

Empréstimos
5,72%

25,86%

CRONOGRAMA DE EMPRÉSTIMO 
ATENDIMENTO INÍCIO *TÉRMINO      CRÉDITO

ABRIL/06 7 19     28

MAIO/06 9 19     31

JUNHO/06 8 21     30

*Data limite para recebimento dos pedidos de empréstimos na sede do Instituto.

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

CALENDÁRIO DE 
PAGAMENTO 2006

ABRIL  28

MAIO  31

JUNHO  30

JULHO  31

AGOSTO  31

SETEMBRO  29

OUTUBRO  31

NOVEMBRO  30

DEZEMBRO  28

ABONO ANUAL/ 13º BENEFÍCIO

DEZEMBRO 12 

Site da Previdência – A Previdência So-

cial oferece facilidades aos segurados pela 

Internet. O site www.previdencia.gov.br 

tem links para segurados, não segurados 

e empresários. Calcular aposentadoria, 

conferir o calendário de pagamento de 

benefícios da Previdência Social, consul-

tar os vínculos empregatícios, atualizar o 

endereço de aposentados e pensionis-

tas, requerer auxílio-doença, pensão por 

morte e salário-maternidade são alguns 

serviços que podem ser obtidos pelos 

segurados da Previdência Social.

Encarte – Consta desta edição o encarte 

de Demonstrações Contábeis de 2005. 

Através da publicação o participante 

pode observar toda a movimentação 

financeira realizada pelo INFRAPREV o 

ano passado. O envio aos participantes 

é uma obrigatoriedade da Secretaria de 

Previdência Complementar (SPC).

Contribuintes devem entregar a declaração de rendimentos de 2006 até o dia 28 de abril

Os participantes assistidos 
que forem portadores de algu-
ma doença grave têm direito a 
isenção do imposto de renda, 
como também aqueles que se 
aposentaram em decorrência 
de acidente em serviço.

Há isenção de IR para os 
portadores das seguintes do-
enças graves: Aids, alienação 
mental, cardiopatia grave, 
cegueira, contaminação por 
radiação, doença de Paget em 
estados avançados (osteíte de-
formante), doença de Parkin-
son, esclerose múltipla, espon-
diloartrose anquilosante, fi-
brose cística (mucoviscidose), 
hanseníase, nefrofatia grave, 
hepatopatia grave, neoplasia 
maligna (câncer), paralisia 
irreversível e incapacitante ou 
tuberculose ativa.

Para que a isenção seja 
reconhecida, o contribuinte 

bolsa de valores e assemelhadas, 
passou à condição de residente 
no Brasil, participou de empresa 
como titular ou sócio e quem 
teve receita bruta acima de R$ 
69.840,00 com atividade rural.

A Gerência de Benefícios já 
encaminhou, no final de feverei-
ro, o informe de rendimento dos 
aposentados e pensionistas.

Entrega - Em 2006 a entrega 
não será mais feita por telefone, 
porque poucas pessoas físi-
cas optam por esse meio. Os 
contribuintes devem utilizar a 
Internet (com utilização do pro-
grama Receitanet), disquetes, 
que precisam ser entregues às 
agências do Banco do Brasil ou 
da Caixa Econômica, ou os for-
mulários de papel para entrega 
nas agências e lojas franquea-
das dos Correios ou nos postos. 
Nesse caso, o contribuinte paga 
o valor de R$ 3,20.



Doe sangue e salve vidas
Doar sangue é ser solidário. A do-

ação de sangue é uma ação voluntária 
e consciente que salva vidas. O Brasil 
necessita de 5.500 bolsas de sangue. 
O ato de doar sangue é seguro, não 
emagrece, não afi na ou engrossa o 
sangue e quem doa uma vez não é 
obrigado a doar sempre. O doador 
deve portar documento ofi cial com 
foto e passar por uma triagem clínica 
em que é entrevistado e examinado 
por um profi ssional de saúde com 
máxima privacidade.

Há três tipos de doação: sangue 
total, aférese e autóloga. A doação de 
sangue total é a habitual. São cole-
tados até 450ml de sangue em uma 
bolsa com materiais e soluções que o 
preservam. A coleta de sangue dura no 
máximo 10 minutos. Todo o material 
utilizado é estéril e descartável. 

Na aférese apenas um componen-
te específi co do sangue é coletado. 
O sangue é formado pelo plasma e 
por células (hemácias, plaquetas e 
leucócitos). Apenas as plaquetas são 
coletas na doação por aférese. As pla-
quetas controlam os sangramentos. 
Pacientes com leucemia e outros tipos 
de câncer precisam desse tipo de 
doação. Todo o processo dura cerca 
de uma hora.

Doação autóloga é a coleta do 
sangue do próprio paciente que irá 
ser operado. Com isso o risco de uma 
eventual contaminação ou rejeição é 
mínima. A quantidade de bolsas de 
sangue varia de acordo com o tipo de 
cirurgia e são liberadas apenas para 
o doador e o hospital onde será rea-
lizada a operação. Normalmente são 
colhidas de duas a quatro bolsas.

C I D A D A N I AC I D A D A N I A

Doe sangue e salve vidas
CE

NT
RO

-
OE

ST
E

Distrito Federal Fundação Hemocentro de Brasília  (61) 3327- 4424 ou 3327- 4464

Mato Grosso Centro de Hemoterapia e Hematologia de Mato Grosso - HEMOMAT  (65) 3623-0044

Mato Grosso do Sul Centro de Hemoterapia e Hematologia do Mato Grosso do Sul - HEMOSUL  (67) 3312-1500

Goiás Centro de Hemoterapia e Hematologia de Goiás - HEMOG  (62) 3291-5020 ou 3233-5803

NO
RD

ES
TE

Bahia Centro de Hematologia e Hemoterapia da Bahia - HEMOBA  (71) 3357-0900

Alagoas Centro de Hematologia e Hemoterapia  de Alagoas - HEMOAL  (82) 3315-2106

Sergipe Centro de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe - HEMOSE  (79) 3259-3191

Paraíba Centro de Hematologia e Hemoterapia da Paraíba - HEMOÍBA  (83) 3218-7610

Maranhão Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão - HEMOMAR  (98) 3216-1100

Rio Grande do Norte Centro de Hematologia e Hemoterapia do Rio Grande do Norte - HEMONORTE  (84) 3232-6702

Piauí Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí - HEMOPI  0800-285 4989

Pernambuco Centro de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE  (81) 3416-5430 ou 3421-6063

Ceará Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE  (85) 3101-2296

NO
RT

E

Amazonas Centro de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas - HEMOAM  (92) 3656-4020

Pará Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará - HEMOPA  (91)3242-6905 ou 3242-2404

Acre Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre - HEMOACRE  (68) 3228-1494

Amapá Centro de Hematologia e Hemoterapia do Amapá - HEMOAP  (96) 3212-6139

Rondônia Centro de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - HEMERON  (69)3216-5489

Roraima Centro de Hematologia e Hemoterapia de Roraima - HEMERON  (95) 3623-1990

Tocantins Centro de Hematologia e Hemoterapia de Tocantins - HEMOTO  (63) 3218-3285

SU
L

Rio Grande do Sul Centro de Hematologia e Hemoterapia do Rio Grande do Sul - HEMORGS  (51) 3336-6755

Santa Catarina Centro de Hematologia e Hemoterapia de Stª Cantarina - HEMOSC  (48) 3251-9700

Paraná Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná - HEMEPAR   (41)3281-4000

SU
DE

ST
E

Rio de Janeiro Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti - HEMORIO  (21) 2242-6080 ou 0800-2820708 

Espírito Santo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo - HEMOES  (27) 3137-2458

Minas Gerais Centro de Hematologia e Hemoterapia de MG - HEMOMINAS   (31) 3241-6333

São Paulo Fundação PRÓ-SANGUE Hemocentro de São Paulo  (11) 3061-5544

LISTA DE HEMOCENTROS POR REGIÕES

REQUISITOS 
PARA DOAR 
SANGUE: 
• estar em boas condições 

de saúde; 

• ter entre 18 a 60 anos; 

• ter peso igual ou superior 

a 50 kg; 

• ter doado após: 60 dias 

para os homens; 90 dias 

para as mulheres; 

• ter dormido pelo menos 

6 horas nas últimas 24 horas. 

• Não ter tatuagens recentes 

(menos de 1 ano)

• Proibido doar quem tem sífi lis, 

diabetes, doenças de chagas, 

HIV e tenha contraído hepatite 

aos 10 anos de idade.

estar em boas condiçõ


