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conselheiros 
é em janeiro

Há 30 anos construindo 
um feliz Ano Novo com você
Final de ano é época de refletir sobre o que passou e de pensar no futuro. 

A construção de novos dias é feita com as experiências do passado  
e do presente. As garantias e as certezas de dias melhores  

estão no planejamento futuro. Por isso, inove e renove.
O INFRAPREV aproveita essa data especial para desejar um Ano Novo 

repleto de paz, saúde, alegria e muitas conquistas para você e sua família.

ANOS

0800-707-1273  I  www.infraprev.org.br  
facebook.com/infraprev  |   twitter.com/infraprev 

flickr.com/photos/infraprev | youtube.com/infraprev

‘O Futuro é do tamanho de seus 
sonhos’ é o tema do calendário de 
mesa de 2013 ilustrado com fotos de 
crianças. A cada mês uma mensagem 
sobre as vantagens dos benefícios e 
serviços do INFRAPREV e a data de 
pagamento dos assistidos.

Os participantes vão rece-
ber a publicação em janeiro. O 
INFRAPREV tem orgulho de há  
30 anos fazer parte da vida de mi-
lhares de pessoas que acreditaram 
e investiram nos seus sonhos com 
um plano de previdência.

Calendário 2013
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Agradecimento I
Prezados senhores(as) desta gran-

de e bela família INFRAPREV, obri-

gado pela lembrança do email refe-

rente ao Dia do Idoso! (...) 

Antonio da Costa Neves – Manaus – AM
 

Agradecimento II
Caros, gostei do livreto Caça-Pa-

lavras e o Jornal Futuro está exce-

lente!

Claudio de Oliveira – Várzea Grande – MT

Contribuições
Gostaria de saber o que são efetiva-

mente todos os descontos em meu 

contracheque e quais deles efeti-

vamente contribuem para a minha 

aposentadoria (...).

Katia Rebouças de Souza – Brasília – DF

Resposta: Cada contribuição é efetuada 

para custear um determinado benefício. 

A Contribuição Básica é destinada ao 

benefício de aposentadoria. A Contribui-

ção Específica destina-se ao pagamento  

do pecúlio em caso de morte. Anual-

mente, os participantes podem alterar 

os percentuais das Contribuições Básica 

e Específica. A Contribuição Especial ga-

rante a cobertura dos benefícios de ris-

co: aposentadoria por invalidez, auxílio-

-doença, auxílio-reclusão e pensão por 

morte. A Contribuição Administrativa 

cobre as despesas administrativas neces-

sárias ao funcionamento do Instituto. 

Portabilidade
Possuo um Plano de Benefícios 

em outra instituição. Como faço 

para pedir a portabilidade para o 

INFRAPREV? 

Fabrício Roseira de Oliveira 
Porto Alegre – RS

Resposta: A portabilidade apenas será 

possível se o plano de origem for um 

PGBL. Sendo assim, é preciso procurar 

seu banco e solicitar a portabilidade dos 

seus recursos para o INFRAPREV. No 

momento da solicitação será necessário 

informar alguns dados do Instituto como 

CNPJ, endereço, telefone, email para 

contato e tipo de plano. O banco fará o 

aporte automaticamente para o seu pla-

no no INFRAPREV.
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Evolução aderente às 
tendências de mercado

Canal Aberto

Publicação bimestral dir igida aos par ticipantes do INFRAPREV : Av. Almirante 
Barroso, 54 / 5º e 6º andares – Centro – CEP 20031-000 – Rio de Janeiro 
– RJ – Tel. : (21) 2156-8150 – www.infraprev.org.br. Patrocinadora: 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeropor tuár ia – Infraero 
Diretoria Executiva: Carlos Frederico Aires Duque, Diretor-
Superintendente ; Diblaim Carlos da Silva, Diretor de Benefícios ; miguel 
Alexandre da Conceição David, Diretor de Administração e Finanças 
Conselho Deliberativo: Jairo Resende – Presidente ; Titulares : Keyla 
Regina da Silva Torres Bosco matias, José Francisco marinho Freire, 
Flávio Rodrigues ; Suplentes : Carlos Eduardo Guapindaia Campos, 
Oscar Júlio muraro, Joel Alves Ramires e Rober to Celso Habbema de maia Conselho Fiscal: 
Áurea mar tins Gonçalves de Souza – Presidente ;  Titulares : margareth Lyses Rabelo mendes, 
valternei do Amaral Oliveira e Délio Santos Lima;  Suplentes : Cristiane Dias Silva, Wilhiam Antonio 
de melo e Gustavo Rodrigues de Almeida Editora e Jornalista Responsável: Antônia maynar t 
(mtb 16.184/RJ) Redação: Ludmila Benevides (mtb 35.465/RJ) Colaboradora: Denise marins 
Conselho Editorial: Antônia maynar t, Denise marins, Ludmila Benevides, José Eusébio, maria 
Aparecida Donô, Emílio da Silva e marcelo motta Projeto Gráfico: Grevy Conti Diagramação: 
marli Bibas Ilustração: Tiburcio Impressão: mCE Tiragem: 5.000 exemplares Via email: 12.900

O INFRAPREV encerra 2012 mantendo um cresci-
mento patrimonial constante e ampliando suas ações 
para captação de novos patrocinadores e instituidores. 
De 2003 a outubro de 2012, o patrimônio teve uma 
evolução de 375% para uma meta atuarial de 211%. Um 

novo plano de benefícios foi concebido para atender aos familiares dos em-
pregados da Infraero.

Em 29 de junho, o INFRAPREV completou 30 anos. Uma trajetória que 
vem se consollidando com muito trabalho pela orientação estratégica de 
longo prazo e profissionalização de seu modelo de gestão. Os resultados 
colocam o Instituto entre os 40 maiores fundos de pensão brasileiros. 

A busca do aperfeiçoamento contínuo dos planos de benefícios fortalece 
a gestão atuarial e previdenciária. As evoluções ocorridas no INFRAPREV 
estão aderentes as tendências de mercado, de flexibilização dos produtos, 
inovação e custos reduzidos. 

O mercado de previdência complementar está cada dia mais competitivo. 
É preciso expandir a atuação do Instituto aos setores de infraestrutura  com  
soluções previdenciárias adequadas e consolidar o  multipatrocínio, principal-
mente diante das perspectivas de desestização dos aeroportos no País.

A certeza de que o caminho escolhido para o INFRAPREV foi o mais 
acertado veio do reconhecimento dos prêmios conquistados em 2012: Prê-
mio IBEF de Sustentabilidade na categoria Governança Corporativa, tro-
féu TOP3 na categoria Votação Popular do Prêmio Peixe Grande pelo 3º 
lugar do portal INFRAPREV,  prêmio de Dirigente Regional Sudeste 2012 
da Abrapp concedido pela liderança e contribuição do INFRAPREV para o 
desenvolvimento da previdência complementar fechada e, para coroar o fi-
nal de ano, vencedor do 14º Prêmio Abrasca de Melhor Relatório Anual na 
categoria Organização Não-Empresarial.

Na comunicação, houve uma ampliação dos canais. O INFRAPREV foi o 
pioneiro nas redes sociais, quando entrou no Twitter. Neste ano, lançou 
sua página no Facebook e com apenas uma ação de educação previdenciária 
atingiu milhares de pessoas. 

Há três decadas o INFRAPREV vem contribuindo para garantir uma me-
lhor qualidade de vida aos seus participantes ativos, assistidos e familares 
através da complementação dos benefícios, cujo volume médio anual gira em 
torno de R$ 68 milhões. E vai continuar garantindo.

Desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
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Conselheiro 
deliberativo 
toma posse
O novo membro 
do Conselho 
Deliberativo do 
INFRAPREV, 
Flávio Rodrigues, 
tomou posse em 
5 de dezembro. 
Indicado pelo 
patrocinador-
fundador  
Infraero, 
Flávio trabalha 

na sede, em Brasília, como assessor do diretor 
financeiro. O novo conselheiro substitui Ednaldo 
Pinheiro dos Santos e cumpre mandato até maio 
de 2015. Estavam presentes na cerimônia a 
Diretoria Executiva do INFRAPREV e os membros 
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do Instituto. 

O INFRAPREV é o vencedor do 
prêmio da Associação Brasileira das 
Companhias Abertas (Abrasca) de 
melhor relatório anual em 2011, na 
categoria ‘Organizações Não-Em-
presariais’. A publicação, composta 
do relatório de sustentabilidade com 
base na metodologia da Global Repor-
ting Initiative (GRI), teve como tema 
a família. 

O diretor-superintendente, Car-
los Frederico Aires Duque, recebeu 
o prêmio em 29 de novembro, na ce-
rimônia que aconteceu no auditório 
da BM&FBovespa, em São Paulo. O 
Instituto concorreu com ECAD, IB 
Morumbi, IBGC, IBRI, INPEV, Liga 
Paranaense de Combate ao Câncer, 
Previ, Sabesprev e Visão Prev. A ava-
liação dos trabalhos foi feita, essen-
cialmente, por meio do conteúdo dos 
relatórios impressos ou on-line.

O relatório anual é encaminhado 
a todos os participantes com infor-

Gestão

INFRAPREV conquista prêmio 
Abrasca melhor relatório anual

O INFRAPREV promoveu, em outubro, um con-
curso cultural em sua fanpage que atingiu 524 mil pes-
soas. Em 20 dias a página do Instituto no Facebook 
passou de 49 ‘curtir’ para 1551, com  uma ação de 
educação previdenciária. 

A vencedora da promoção ‘Qual a diferença en-
tre previdência privada fechada e aberta?’ foi Ariane 
Baldassin, professora universitária de Americana, São 
Paulo. A autora da resposta mais criativa, entre as 10 
mais curtidas, ganhou um tablet.

O número de usuários entre 25-34 anos cresceu 
e se tornou a maioria. A página do INFRAPREV na 
rede social tem curtidores de todo o Brasil, mas a 
maioria ainda é do Rio de Janeiro e São Paulo e do 
sexo feminino (53%).

Facebook do INFRAPREV 
atinge 524 mil pessoas 

O relatório anual 2011 do Instituto, enviado aos participantes ativos, assistidos, fundos 
de pensão e parceiros foi o vencedor na categoria ‘Organizações Não-Empresariais’

mações administrativas, financeiras, 
previdenciais, contábeis, de susten-
tabilidade, de comunicação e relacio-
namento. Seu conteúdo é produzido 
com a parceria de todas as gerências 

do INFRAPREV e coordenado pela ge-
rência de Comunicação.

O documento está no portal do 
INFRAPREV em Publicações – Relató-
rios.

FOTO: FLáVIO GUARNIERE

Carlos Frederico Duque, à 
esquerda, recebeu o prêmio 
do presidente da Comissão 

Julgadora do Prêmio Abrasca 
Lélio Lauretti, no auditório  

da BM&FBovespa
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Eleição

A votação para a escolha dos novos membros dos conselhos 
Deliberativo e Fiscal do INFRAPREV, representantes dos parti-
cipantes assistidos, vai de 14 a 28 de janeiro. A novidade é que 
os aposentados podem votar pelo telefone 0800-283-1676, por 
meio da Unidade de Resposta Audível (URA) sem custo na li-
gação. O voto computado pelo portal do Instituto, no hotsite 
Eleição de Conselheiros, é uma outra opção para o  eleitor.

O processo eleitoral foi readequado a fim de envolver o 
maior número de assistidos. Somente os aposentados poderão 
votar porque a eleição é destinada a esse grupo. Ao efetuar o 
voto, seja pelo telefone ou pelo portal, é preciso utilizar a senha 
do kit votação, enviada à residência de todos os aposentados.  

Informações adicionais sobre a eleição podem ser solici-
tadas à Comissão Eleitoral, através do email comissao.elei-
toral@infraprev.org.br e dos telefones (21) 2156-8193, (21) 
2156-8164 e (21) 2156-8156.

Conheça os candidatos aos     conselhos deliberativo e fiscal
Assistidos vão eleger quatro  
representantes para compor as vagas  
de membros titulares e suplentes  
nos dois conselhos do INFRAPREV

É indispensável o uso da senha fornecida no kit de 
instruções para votação. Em caso de perda ou não 
recebimento por endereço não atualizado, será 
disponibilizado um aplicativo na área restrita do portal 
INFRAPREV que permitirá a reemissão da senha.

Kit de instruções para votação

Conselho Deliberativo

Muraro
Número do Candidato: 1

Funcionário de carreira da Infraero.  
Advogado, portador da certificação 
digital OAB/RJ e certificado por 

experiência pelo Instituto de Certificação dos 
Profissionais de Seguridade Social (ICSS) com ênfase em 
administração. Atual membro do Conselho Deliberativo. 
“Quero continuar contribuindo com os participantes: 
ativos, inativos, pensionistas e dependentes, com uma 
boa governança  coorporativa”, informa.

Délio Lima
Número do Candidato: 2

Foi chefe do Departamento de 
Custos e Orçamento da TASA/
Infraero. É certificado pelo Instituto 

de Certificação dos Profissionais de Seguridade 
Social (ICSS), em  investimentos/2012.  Membro do 
Conselheiro Fiscal do INFRAPREV de 2009 a 2013. 
Professor de Mercado de Capitais (Sistema Financeiro 
Nacional) – Faculdade Candido Mendes (FAC). Tem 
cursos de Educação Financeira e Previdenciária para 
dirigentes de fundo de pensão.

José Marinho
Número do Candidato: 3
 
Oficial da Aeronáutica e economista, 
com MBA pela Fundação Getúlio Vargas. 
Funcionário da Infraero de 1988/2004. 

Foi presidente do Conselho Fiscal por quatro anos e 
membro do Conselho Deliberativo por quatro anos 
no INFRAPREV. Possui certificação pelo Instituto de 
Certificação dos Profissionais de Seguridade Social 
(ICSS). “Continuarei atuando na defesa dos direitos dos 
aposentados e pensionistas, principalmente, em face das 
mudanças no patrocinador-fundador, a Infraero”, destaca.

Os participantes podem custear a faculdade do seu filho 
ou neto, uma viagem, a compra de um carro ou mesmo 
a complementação da aposentadoria com um plano de 
previdência do INFRAPREV. No plano de previdência para 
familiares em parceria com a Associação Nacional dos 
Empregados da Infraero (Anei), o participante é quem 
escolhe o objetivo.
Como o Instituto não tem finalidade lucrativa, as taxas são 
menores que as praticadas por bancos e seguradoras. Outra 
vantagem, é que a rentabilidade e o superávit revertem ao 
plano de benefícios. Confira as informações no hotsite do 
Plano Anei, no portal do INFRAPREV – www.infraprev.org.br/anei 

INFRAPREV tem 
plano para familiares
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Conheça os candidatos aos     conselhos deliberativo e fiscal
Conselho Fiscal

Deliberativo – É o órgão de deliberação e 
orientação superior do INFRAPREV, cabe a ele, 
principalmente, fixar os objetivos e políticas a 
ser observadas na administração da entidade e de 
seus planos de benefícios. Estabelece as diretrizes 
fundamentais e orientações gerais de organização, 
operação e administração.
 
Fiscal – É o órgão responsável pela fiscalização 
do INFRAPREV, cabendo-lhe zelar pela gestão 
administrativa e pela gestão econômico-financeira 
da Entidade.

Funções dos conselhos 

Jurandyr Machado da Cunha 
Número do candidato: 1
 
Durante 10 anos ocupou cargos de 
chefia na ARSA e na Infraero. Advogado. 
Trabalhou por 10 anos como chefe 

da folha de pagamento do DP e chefe da Divisão de 
Pessoal no SBGL. Reside no Rio de Janeiro – RJ. Como 
conselheiro, concorrendo a reeleição, quer colaborar 
com o sucesso do INFRAPREV.

Edil 
Número do candidato: 3

Trabalhou na Aeronáutica (BAGL) 
de 1966/1974 (Cabo Escrevente) e 
recebeu  Diploma de Honra ao Mérito 

por não sofrer qualquer punição. Ingressou na Infraero 
em 14/01/1974 (ARSA) e se desligou em 05/02/2010 – 
Suprimento. Atividades desempenhadas: Almoxarifado 
– recebimento de material, estocagem, expedição, 
codificação; Licitações/contratações/compras – lei 
8666/93, fiscal de contrato no Aeroporto de Jacarepaguá, 
membro CIPA.

Vera Paulino
Número do candidato: 2

Na Infraero atuou como gerente 
Administrativo, Financeiro e Comercial 
no Aeroporto de Jacarepaguá e 

no Aeroporto do Galeão foi chefe de Seção de 
Coordenação do Centro Infraero  de Treinamento e 
chefe de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Tem 
experiência com gerenciamento de pessoas com enfoque 
no desenvolvimento comportamental, consultoria 
de treinamento/coordenação de eventos, educação 
profissional, avaliação de desempenho, recrutamento 
e seleção, cargos e salários, departamento de pessoal, 
auditoria da qualidade, professora e palestrante.

Coronel Aramis 
Número do Candidato: 4

Principal responsável pela implantação 
da área de seguridade da Infraero. 
Coordenou a campanha de adesão 

ao AERUS, antes da absorção da ARSA, quando então 
foi criado o INFRAPREV. Participou em diferentes 
períodos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, 
exercendo a presidência dos mesmos. Pretende em 
novo mandato continuar defendendo os interesses 
dos participantes assistidos, bem como preservar a 
imagem do INFRAPREV. 

Pomposelli
Número do Candidato: 5

Tem 39 anos na Aviação Civil 
(Infraestrutura). Advogado. Realizou 
trabalhos jurídicos e administrativos. 

Foi assessor Jurídico do Departamento de 
Infraestrutura do DAC; inspetor de Aviação Civil, 
instrutor de cursos de Infraestrutura Aeroportuária, 
consultor em aeroportos pela OACI, revisor de 
processos administrativos sancionadores e de Taxas 
de Fiscalização de Aviação Civil (TFAC), elaboração 
de normas de Aviação Civil (Adjunto de Diretoria 
ARSA/Infraero).
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Relacionamento

As fotografias estão disponíveis no portal do INFRAPREV 
e os desenhos das crianças podem ser vistos no Flickr

Os vencedores dos concursos de fo-
tografia ‘Sua vida em 30 anos’ e desenho 
‘O que você quer ser quando crescer’ 
serão conhecidos em janeiro. Na galeria 
do hotsite de fotografia no portal é pos-
sível conferir todas as imagens inscritas. 
Os desenhos podem ser acessados na 
rede social Flickr (www.flickr.com/photos/
infraprev). 

 Até 10 de dezembro os participan-
tes puderam votar por meio eletrônico 
no concurso de fotografia. Agora é a co-

missão julgadora quem vai decidir o outro 
vencedor. Os trabalhos escolhidos ficarão 
em destaque no portal em janeiro. Os dois 
contemplados ganharão um tablet cada. 

Professor, engenheiro, fazendeiro, 
veterinário, médico, atleta, ator, piloto 
de fórmula 1, escritor e militar são al-
gumas das profissões escolhidas pelas 
crianças no concurso de desenho. Uma 
comissão julgadora avaliará os desenhos. 
Os prêmios são um vídeo game portátil, 
uma bicicleta e um MP3. 

Resultado dos concursos 
culturais sai em janeiro Luiz Augusto 

Pinheiro de Matos
Florianópolis – SC

Se mudou com a es-
posa para Florianópolis, 

quando se aposentou. Com a aposen-
tadoria aproveitou a oportunidade para 
morar perto do filho. Gosta de caminhar 
e ama aeromodelismo, montar minia-
tura de aviões. Pai de dois filhos e qua-
tro netos, o participante-fundador do 
INFRAREV entrou em 1974 na Infraero, 
no Aeroporto do Galeão. Foi auxiliar de 
administração no departamento Comer-
cial, assistente de Administração e chefe 
do Centro de Operação de Emergência.

Suzanita Maria 
Ferreira de Souza
Brasília – DF

Casada e mãe de 
três filhos, diz que sua 

melhor escolha foi tornar-se participan-
te do INFRAPREV e garante que fez um 
ótimo investimento. Optou em não tra-
balhar mais e viver de renda com a apo-
sentadoria e o aluguel de duas quitinetes 
adquiridas com a ajuda do benefício do 
Instituto. Descobriu a paixão pela pintu-
ra. Já chegam a 50 o número de quadros 
pintados. Viajar é seu outro prazer! En-
trou para Infraero em 1974 e trabalhou 
no Aeroporto de Pampulha (BH) e em 
seguida na sede, em Brasília. Foi secre-
tária da superintendência e da diretoria.

 
Iara Benvinda da Silva
Salvador –BA 

A aposentadoria veio 
para cuidar do filho com 
deficiência auditiva. Mes-

mo se desligando da Infraero num mo-
mento delicado, Iara saiu satisfeita com o 
INFRAPREV. “Fazer a adesão ao Instituto 
foi a melhor coisa em minha vida, me aju-
dou muito, inclusive as ótimas taxas de em-
préstimos disponíveis aos participantes”, 
informa. Mãe de dois filhos, desfruta da 
leitura, de  música, teatro, cinema e shows 
com amigos. Trabalhou no Aeroporto 
de Salvador por quase 20 anos, como 
assistente Administrativo e de Manuten-
ção e chefe do departamento Pessoal.

Por onde anda?

Fale Conosco – É o canal de aten-
dimento por emaiI. Ao dar preferência 
para o Fale Conosco o participante tem 
prazo de resposta e número de protoco-
lo. É possível anexar arquivos.   

A resposta ao atendimento é dada di-
retamente para o email informado e fica 
registrada no item Histórico, localizado 
na parte inferior do Fale Conosco.

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. 

Central de Atendimento – Entre 
em contato com a Central de Atendi-
mento do INFRAPREV pelo 0800-707-
1273. A ligação não possui custo. São 
quatro atendentes, todas empregadas 
do Instituto, aptas para tirar dúvidas dos 
participantes. 

Ao final da ligação, 
os participantes devem 
responder por uma ava-
liação sobre cordialidade, 
clareza e conhecimento 
das informações da aten-
dente. As notas são dadas 
para cada questão separa-
damente, de 1 (ruim) a 4 
(muito bom).  

Canais de atendimento 
disponíveis aos participantes

A partir da esquerda: as atendentes 
da Central de Atendimento Samira 
Valadão e Carla Marques (sentadas) 
Roberta Cerqueira e Ana Carolina 
Lemos (em pé)
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Previdência

Nossos resultados

O Conselho Nacional de Previdên-
cia Complementar (CNPC), órgão do 
Ministério da Previdência Social, redu-
ziu o limite da meta atuarial dos fundos 
de pensão de 6% para 5,75% em 2013. 

O corte de 0,25 ponto percentual 
ocorrerá anualmente até 2018. O obje-
tivo é que o limite máximo da taxa de 
juros a ser considerado nas projeções 
atuariais dos planos de benefícios che-
gue  a 4,5% em seis anos, para ficar ade-
quado ao cenário atual de juros mais bai-
xos praticados pelo mercado financeiro.  

Atualmente, cerca de 40% dos fun-
dos de pensão brasileiros ainda aplicam o 
teto de 6%, como taxa máxima de juros 
nas projeções atuariais, como é o caso 
do INFRAPREV. Contudo, praticamente 
mais da metade do setor já trabalha com 
metas abaixo do teto de rentabilidade. 

O CNPC é responsável pela re-
gulação do regime de previdência 
complementar brasileiro. É integrado 
por oito membros entre represen-
tantes do governo federal, das enti-
dades fechadas de previdência com-
plementar, dos patrocinadores ou 
instituidores dos planos de benefí-
cios e dos participantes e assistidos.

Limite da meta atuarial dos 
fundos de pensão tem redução

Patrimônio 
Outubro/2012

R$ 2.153.194.056,59

Por Plano
Plano CV:    R$ 2.074.243.908,21
Plano BD I:     R$ 68.452.739,42
Plano BDII:   R$ 10.490.925,78
Plano ANEI:   R$ 6.483,18

Cota do Plano CV
Outubro/2012 

5,125224096

Distribuição dos Ativos 
Outubro/2012

Renda Fixa
57,35%

Renda 
Variável
15,49%

Investimentos  
Estruturados

15,22%

Imóveis
4,87% Empréstimos

7,06%

Patrimônio Líquido X Meta Atuarial  
2003 a Outubro/2012 – %

CNPC, órgão que regula 
o regime de previdência 
complementar, adequa meta 
atuarial a taxa de juros

375%
Evolução do PL Acumulada

Meta Atuarial Acumulada
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211%

2013
JANEIRO 31

FEVEREIRO 28

MARÇO 28

ABRIL 30

MAIO 31

JUNHO 28

JULHO 31

AGOSTO 30

SETEMBRO 30

OUTUBRO 31

NOVEMBRO 29

DEZEMBRO 27

Adiantamento do Abono  
Anual /13º Benefício 

JUNHO 28

Abono Anual /13º Benefício
DEZEMBRO 12

CALENDÁRIO  
DE PAGAMENTO 
DE bENEFíCIOs

É o percentual mínimo 
exigido para a rentabilidade 
dos investimentos de um 
plano de previdência, para 
garantir o cumprimento dos 
compromissos futuros, o 
pagamento dos benefícios. 
A meta atuarial é fixada, 
geralmente, como sendo a taxa 
de juros adotada na avaliação 
atuarial conjugada a um índice 
de inflação. 

Meta Atuarial

A Selic, que significa Sistema 
Especial de Liquidação e de 
Custódia, é uma taxa referencial 
de juros da economia. A meta 
da taxa Selic é divulgada pelo 
Comitê de Política Monetária 
(COPOM). A taxa básica de 
juros é o principal instrumento 
utilizado pelo Banco Central 
para manter a inflação sob 
controle. Se os juros caem muito, 
a população tem maior acesso 
ao crédito, consome mais e nos 
investimentos ganha menos. 

selic: taxa de juros



Qualidade de Vida

Previna-se contra o câncer
80% dos casos de câncer estão relacionados a fatores de riscos no próprio meio 
ambiente. Conheça as dicas que podem ajudar a prevenção da doença

Você sabia que 80% dos casos de câncer es-
tão relacionados a fatores de riscos no próprio meio 
ambiente? Sim, os tipos de câncer podem ser de-
terminados pela água, terra e ar, pelo ambiente ocupa-
cional (indústrias químicas e afins) pelos alimentos, me-
dicamentos e pelos hábitos adquiridos ao longo da vida. 

Portanto o tabagismo, o alcoolismo, alguns vírus sexu-
almente transmissíveis, excessos na alimentação, exposição 

excessiva ao sol são fatores de riscos. São raros os casos 
que se devem exclusivamente a fatores hereditários. 

As primeiras manifestações podem surgir após muitos 
anos de exposição a um desses fatores. Os tumores mais 
comuns são os de pulmão, estômago, mama, colo uterino, 
intestino, próstata, esôfago e pele.

O acompanhamento regular de um médico é fundamen-
tal para o sucesso do tratamento. O câncer tem cura! 

Dez dicas de proteção

O INFRAPREV cada vez mais tem usado o recurso de 
mensagens via celular (SMS) para informar assuntos impor-
tantes aos participantes. Para recebê-las, mantenha o tele-
fone celular atualizado no cadastro do Instituto. É possível 
efetuar a alteração do celular, bem como as informações ca-
dastrais, no portal INFRAPREV em ‘Planos’ – ‘Informações 
Pessoais’. É preciso entrar com senha e login. Se preferir, 

ligue para a Central de Atendimento, pelo 0800-7071273.
Quem optar por não receber mais SMS do 

INFRAPREV deve responder a mensagem recebida 
do Instituto com a palavra SAIR, CANCELAR, RE-
MOVER OU PARAR. Feito isso, automaticamente 
o participante não receberá mais nenhuma informa-
ção do INFRAPREV por esse meio de comunicação. 

Atualize seu celular no cadastro do INFRAPREV

Pare de fumar! Esta é  
a regra mais importante  
para prevenir o câncer.

As mulheres, com 40 anos ou mais,  
devem realizar o exame clínico das 
mamas anualmente. Além disso, toda 
mulher, entre 50 e 69 anos, deve fazer 
uma mamografia a cada dois anos. 

Ter uma alimentação saudável 
pode reduzir as chances de câncer  
em pelo menos 40%. 

As mulheres com idade entre 25 e 64 
anos devem realizar o preventivo 
ginecológico periodicamente. 

Evite ou limite a ingestão  
de bebidas alcoólicas.

É recomendável que mulheres e homens 
com 50 anos ou mais realizem exame  
de sangue oculto nas fezes, a cada ano 
(preferencialmente), ou a cada dois anos.

É aconselhável que homens,  
entre 50 e 70 anos, realizem  
consulta médica para investigação  
de câncer da próstata. 

Evite exposição prolongada ao sol,  
entre 10 e 16 horas, e use sempre 
proteção adequada, como chapéu,  
barraca e protetor solar. 

Pratique atividades físicas 
moderadamente durante pelo menos 
30 minutos, cinco vezes por semana.

Realize diariamente a higiene oral 
(escovação) e consulte o dentista 
regularmente.


