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Plano CD está em boas mãos
A Diretoria de Benefícios está composta hoje de uma equipe de 13 profissionais
capacitados para administrar os planos de benefícios do INFRAPREV.
Os empregados estão distribuídos em duas gerências: Benefícios e Arrecadação
e Controle, sob o comando do diretor Francisco Brick.                 Página 4
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O INFRAPREV es-
tá em um novo ende-
reço. A mudança de
sede é mais uma im-
portante etapa do
processo de aperfei-
çoamento institucio-
nal iniciado a pouco
mais de um ano. As novas ins-
talações visam propiciar uma
maior segurança e qualidade
dos serviços oferecidos aos
nossos clientes. Outros resul-
tados obtidos neste projeto fo-
ram a maior integração dos
processos e das equipes funci-
onais, além de uma maior ra-
cionalidade de custos operaci-
onais, uma redução de quase
60% dos custos de ocupação.

A troca de endereço é um
passo no caminho da moder-
nidade. A incorporação de no-
vas tecnologias aos processos
de negócio permitirá inserir o
INFRAPREV entre os fundos de
pensão mais modernos do
país. Nesse sentido nossa pri-
oridade será o processo de co-
municação com nossos clien-
tes. Temos clientes espalhados
por todo o território nacional
e é necessário cada vez mais
oferecer informações e servi-
ços com maior grau de agili-
dade e rapidez, dentro dos me-
lhores padrões de confiabili-
dade e segurança.

Com a convergência dos
veículos de comunicação tra-
dicionais, jornais, revistas, te-
levisão, da informática e da te-
lefonia, observamos o surgi-

Fase da modernidade
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EditorialEditorial

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

Benefício
Há tempo não entrava no “nosso site”. Achei óti-

ma a sua apresentação e forma de navegação. Recebo
normalmente pelo correio  o “Futuro” mas conside-
ro sua apresentação pelo site muito boa.

Quero também aproveitar para elogiar a precisão
com que tenho recebido  o meu benefício através do
Banco do Brasil .

Gostaria tambem de elogiar o Eusébio do Setor de
Benefícios que sempre que precisei me atendeu (por
telefone) de forma impecável e dentro de um alto
grau de profissionalismo.

Gostaria de tirar somente uma dúvida: na seção
“Veja os seus Números” encontrei em “situação” =
encerrado e o “valor mensal bruto em abr 2004” =
valor desatualizado. Não entendi o que significa e
fiquei curioso, se puder gostaria de matar a curiosi-
dade.

Sou fluminense nascido em Nilópolis, mas entrei
para a INFRAERO Guarulhos (tendo antes trabalha-
do na construção desse aeroporto pela Copasp), sen-
do posteriormente transferido para o Aeroporto de
Congonhas, me aposentando por tempo de serviço
nessa unidade. Atualmente moro em Cubatão (Bai-
xada Santista).

Para todos do INFRAPREV um grande abraço com
o meu “muito obrigado por tudo”.

Sillas Apparicio Pacheco
Cubatão – SP 

Resposta: A área de Benefícios informou ao partici-
pante que os dados que estavam aparecendo era do plano
antigo. A situação já foi regularizada. No item situação,
o encerrado foi substituído por normal e o valor da su-
plementação da aposentadoria já está atualizado.

Fundo de Pensão
Recebemos a correspondência, juntamente com o

vosso Relatório Anual referente ao exercício 2003 e
aproveitamos para parabenizá-lo pelos resultados al-
cançados.

Agradecemos a atenção e aproveitamos a oportu-
nidade para comunicar que assim que o nosso Rela-
tório Anual estiver pronto, não esqueceremos de vossa
Fundação, colocando-nos ao dispor para o que for
necessário.

Hélio de Almeida Machado
Diretor-Presidente da FAPA

Fundação Assistencial e Previdenciária da Emater

mento de novas tec-
nologias de comuni-
cação.

Nesse ambiente
de profunda compe-
titividade não basta
ser bom, é preciso
ser ótimo. É preciso

inovar e superar as expectati-
vas de nossos clientes. É com
este espírito e nesta direção
que as transformações estão se
desenvolvendo no INFRAPREV
e outras que ainda acontece-
rão ao longo dos anos e espe-
ramos que constantemente.

Estamos arrumando a casa,
porque a transformação deve
ser de dentro para fora. Come-
çamos com o ambiente e in-
tensificaremos com o investi-
mento na capacitação de nos-
so quadro funcional, através
de treinamento adequado.
Tudo isso em perfeita sintonia
com a visão estratégica e em-
preendedora de nossa Institui-
dora – INFRAERO.

Vivemos uma fase de trans-
formação exigida pelo mundo
moderno. O adjetivo moderno,
do qual vem o termo moder-
nidade, designa tudo aquilo
que pertence a uma época re-
cente. Pode ter o sentido de
atual, de contemporâneo.

Pretendemos que o INFRAPREV
ocupe cada vez mais um lugar
de destaque entre os principais
fundos de pensão do Brasil.

C A N A L  A B E R T OC A N A L  A B E R T O
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Migração de Plano
termina em agosto

Quem quiser permanecer no plano atual deverá assinar o termo
de não adesão. Hoje o Plano CD tem 10.049 participantes

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

O Plano CD, até o
fechamento desta
edição, contava com
10.049 participantes
(8.030 ativos e 2.019
assistidos). Este nú-
mero pode aumen-
tar, porque os parti-
cipantes dos Planos
I (323) e II (43) ain-
da podem migrar
para o Plano CD.

A data limite pa-
ra migração é 30 de
agosto. Esta é a última oportunida-
de para o participante transferir seus
recursos para uma modalidade de
plano de benefício moderna, que
acompanha melhor as mudanças
constantes do mercado e é utilizada
por boa parte dos fundos de pensão
brasileiros e estrangeiros.

Nas últimas edições  do Futuro, 64
e 65, foi abordada a questão da migra-
ção. A preocupação do INFRAPREV
é fornecer o máximo de informa-
ções para que o participante possa
tomar uma decisão consciente e que
seja a melhor para o seu planeja-
mento de vida.

Vantagens
Os participantes ativos que opta-

rem pelo Plano CD serão considera-
dos participantes fundadores e terão
direito à reserva de
transferência de par-
ticipante e patroci-
nadora, garantia de
contagem do tempo
de contribuição nos
Planos I e II, ao au-
xílio-doença para os
participantes do
Plano II e isenção de

jóia. O Plano CD
permite ainda o sa-
que de 25% do sal-
do das contribui-
ções, no momento
da aposentadoria.

As vantagens pa-
ra os assistidos
(aposentados e pen-
sionistas) são rea-
juste anual pelo
INPC, recomposi-
ção dos benefícios,
benefício adicional

(abono de migração) e isenção de
contribuição. O assistido pode ficar
seguro quanto ao valor do benefício
atual, porque não existe nenhuma
possibilidade de redução.

Informações
O INFRAPREV encaminhou corres-

pondência aos participantes dos Pla-
nos I e II, que ainda não migraram,
contendo as vantagens do Plano CD.

A carta do assistido informava o
valor do bônus, como incentivo à mi-
gração e foram anexos os termos de
migração e de não migração.

Os participantes ativos recebe-
ram folheto explicativo, simulação
individual do cálculo das contribui-
ções, os valores das reservas de trans-
ferência, além dos termos de migra-
ção e de não migração.

P L A N O  C DP L A N O  C D

Veja as condições para
requerer benefícios

Caso o participante decida por permanecer no

plano atual, será necessário preencher  e assinar

o termo de não migração, para que seja registra-

da a sua opção. O termo deverá ser encaminha-

do para o INFRAPREV, através do representante

local ou pelo correio até o dia 30 de agosto.

O Plano CD oferece vários benefícios: aposenta-

dorias normal, antecipada, especial e por invalidez,

auxílio-doença, pensão, pecúlio, auxílio-reclusão,

abono anual, benefício diferido por desligamento e

resgate. Mas para requerer, o participante precisa

preencher determinadas condições. Veja a seguir!

 Aposentadoria Normal e Antecipada

 Mínimo de 5 anos de contribuição para o plano

 Idade mínima para receber benefício: Normal – 58 anos

e Antecipada – 53 anos

 É preciso se desligar da empresa e estar aposentado pelo INSS

 Aposentadoria Especial e Especial Antecipada

 Mínimo de 5 anos de contribuição para o plano

 Idade mínima para receber benefício: Especial – 55 anos

e Antecipada – 50 anos

 É preciso se desligar da empresa e estar aposentado pelo INSS

 Aposentadoria por Invalidez e Auxílio-doença

 Mínimo de 1 ano de contribuição para o plano

(em caso de acidente de trabalho, o direito é imediato)

 Aposentadoria por Invalidez – precisa estar aposentado pelo INSS

 Auxílio-doença – precisa estar recebendo pelo INSS

 É necessário ter a invalidez ou a doença atestada por médico

 Abono Anual – 13º Benefício

 É preciso ser aposentado ou pensionista, estar em

auxílio-doença ou auxílio-reclusão.

 Pensão e Pecúlio

 Concedido ao beneficiário em caso de falecimento

do participante

 O participante precisa estar inscrito no Plano CD no momento

do falecimento

 Benefício Diferido por Desligamento

 Mínimo de 10 anos de contribuição para o plano

 Para requerer o benefício não pode preencher as condições

para aposentadoria

 Deixará os recursos no plano até tornar-se elegível a uma

aposentadoria

 Auxílio-reclusão

 Apresentar documento comprobatório da detenção ou

reclusão do participante, firmado pela autoridade competente.

 Resgate

 Antes de 5 anos de contribuição para o plano, o participante

resgata 100% das suas contribuições, com a devida correção

 Após 5 anos de contribuição para o plano e antes de ser elegível

à aposentadoria, o participante resgata 100% das suas contribuições

e mais 2% por ano de participação no plano, até o máximo de 50%,

das contribuições da INFRAERO, com a devida correção

Termo de não migraçãoTermo de não migração
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S E G U R I D A D ES E G U R I D A D E

Os aposentados e pensionis-
tas que forem portadores de al-
guma doença grave têm direito
à isenção do Imposto de Renda,
como também os participantes
que se aposentaram em decor-
rência de acidente em serviço.

Para usufruir da isenção, o
participante assistido precisa
comprovar que tem uma das se-
guintes doenças: fibrose cística
(mucoviscosidose), tuberculose
ativa, alienação mental, escle-
rose múltipla, neoplasia malig-
na, cegueira, hanseníase, para-
lisia irreversível e incapacitan-
te, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose an-
quilosante, nefropatia grave, es-
tados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), con-
taminação por radiação e sín-
drome de imunodeficiência ad-
quirida (Aids).

O laudo pericial deve ser
emitido por serviço médico
público e encaminhado ao
INFRAPREV, junto com o for-
mulário do Instituto.

Aposentado com
doença grave tem

isenção de IR

O Diretor-Superintendente, Carlos Fre-

derico Aires Duque, participou, no dia 14

de julho, de uma reunião sobre a previdên-

cia complementar com uma delegação de

fundos de pensão americanos, promovida

pela Diretoria Regional Sudeste da Associ-

ação Brasileira das Entidades Fechadas de

Previdência Complementar (ABRAPP).

Também estavam presentes representan-

tes dos fundos de pensão Arus (Aracruz),

Fioprev (Fiocruz), Previndus (Firjan), Previrb

(IRB) e Previ (Banco do Brasil).

Partiu dos americanos o interesse em

reunir-se com dirigentes de fundos de

pensão, depois de participarem do II Se-

Equipe enxuta e
coesa administra

planos de benefícios

Equipe enxuta e
coesa administra

planos de benefícios

minário Internacional de Fundos de Pensão,

que aconteceu no Rio de Janeiro, nos dias 6

e 7 de julho.

O evento, realizado na Previma (Andima),

além de intercâmbio, serviu também para que

fosse discutido aspectos relativos ao fomen-

to da previdência complementar e as novas

oportunidades de investimentos no Brasil.

Composição da delegação americana: Pre-

sidente do Conselho de Administração do Sis-

tema de Aposentadoria dos Servidores Públi-

cos da Califórnia, Sean Harrigan; Tesoureira de

Connecticut e Conselheira Fiduciária dos Fun-

dos e Planos de Aposentadoria do Estado,

Denise Nappier; Tesoureira Assistente para Po-

líticas da Secretaria do Tesouro de Con-

necticut, responsável pelo desenvolvimen-

to do programa de governança corporati-

va para fundo de pensão dos servidores

do Estado, Meredith Miller; Agente Fiduciá-

ria do Sistema de Aposentadoria dos Pro-

fessores de Nova York, Sheila J. Salenger;

Conselheira na Diretoria de Aposentadoria

do Distrito de Columbia, Mary A. Collins;

Diretor-Assistente de Relações Internacio-

nais da AFL-CIO, Stanley Gacek; Vice-Dire-

tor do Center for Working Capital-AFL-CIO,

Joel Solomon e Representante no Brasil

do Centro de Solidariedade da AFL-CIO,

Carolyn Kazdin.

As Gerências de Benefícios e Arrecadação e
Controle fazem parte da Diretoria de Benefícios

da área: “Procurar soluções con-
tínuas de qualidade, visando à sa-
tisfação das necessidades dos
aposentados e pensionistas”.

Os participantes ativos se re-
portam à Gerência de Arrecada-
ção e Controle, que antes era de-
nominada Cadastro. Olivia Cor-
rêa gerencia a área com o apoio
de Marcelo Motta, Graziela Gar-
cia e Wilde Paulino.

A Arrecadação e Controle
possui três grandes atividades:
Arrecadação, Controle Patri-
monial e Cadastro. As princi-
pais responsabilidades da área
são apurar e controlar as con-
tribuições dos participantes e
patrocinadoras; manter atuali-
zado o saldo de aposentadoria
dos participantes, bem como o
seu cadastro e promover o bem-
estar social e  a satisfação dos
participantes e beneficiários.

Mantém ainda atualizado o
Convênio Descontos, que propi-
cia bens e serviços aos partici-
pantes, com atendimento e pre-
ço diferenciados.

Sérgio Velloso, lotado no Ae-
roporto de Guarulhos e Fátima
Lopes, no Aeroporto do Galeão,
também fazem parte da equipe
da Diretoria de Benefícios.

Francisco
Brick é o
Diretor de
Benefícios

A Diretoria de Benefícios
está composta hoje de uma
equipe de 13 profissionais ca-
pacitados para administrar os
planos de benefícios do INFRA-
PREV. Os empregados estão dis-
tribuídos em duas gerências:
Benefícios e Arrecadação e

Controle,  sob o comando do
diretor Francisco Brick.

A Gerência de Benefícios é res-
ponsável pela habilitação, con-
cessão e manutenção dos bene-
fícios e conseqüentemente pelo
cadastro de todos os assistidos.
Entre as atividades estão proces-

samento da folha de
pagamento e manu-
tenção e convênio com
o INSS e com a AMIL.

José Eusébio é o
Gerente de Benefícios
e sua equipe é forma-
da por Luis Evaristo,
Rosita Simões, Valéria
Meneghitti, Luiz Cos-
ta e Leonardo Morei-
ra, que se empenha em
fazer cumprir a missão

Superintendente participa de reunião com fundos americanosSuperintendente participa de reunião com fundos americanos
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O Diretor-Superintendente,
Carlos Frederico Aires Duque,
participou do Seminário pro-
movido pela Previ, Petros e
Funcef, juntamente com o Di-
retor de Benefícios, Francisco
Brick. O evento aconteceu no
Rio de Janeiro, nos dias 6 e 7
de julho, no Hotel Sofitel.

Muitas experiências foram
apresentadas. A palestra de aber-
tura foi feita pelo Ministro da
Previdência Social, Amir Lando,
e o encerramento pelo Ministro
Chefe da Casa Civil, José Dirceu.
O primeiro painel foi sobre go-
vernança corporativa e contou
com a presença do Presidente do
Conselho de Administração do
Calpers, o maior fundo de pen-
são dos Estados Unidos, Sean
Harrigan. Os critérios de diver-
sificação para mercados emer-
gentes e o seguro de passivo atu-
arial e gestão de riscos também
estiveram em pauta, ao lado do
projeto de Parceria Público-Pri-
vada (PPP), no qual o Ministro
do Planejamento,Guido Mante-
ga, apresentou o modelo de PPP,
enquanto o Diretor Internacio-
nal de PPP da KPMG, Timothy
Stone,  falou da experiência do
Reino Unido.

Para contar um pouco do
que foi debatido no Seminário
e que fortalece o segmento do
qual o INFRAPREV faz parte, o
Futuro entrevistou Carlos Fre-
derico Aires Duque.

Futuro – Representantes de
alguns dos mais importantes
fundos de pensão do mundo
estiveram presentes no II
Seminário Internacional de
Fundos de Pensão. Qual a
sua opinião sobre essa
troca de experiências?

Carlos Frederico – O
Brasil foi um dos últi-
mos países a promover
uma reestruturação de
seu sistema de previ-
dência, com avanços

o papel dos participantes nos
processos decisórios”. Como o
participante pode participar de
um processo decisório em seu
fundo de pensão?

Carlos Frederico – Inicial-
mente o participante deve co-
nhecer detalhadamente o regu-
lamento de seu fundo de pensão,
compreender suas obrigações e
seus direitos, acompanhar siste-
maticamente os informativos,
compartilhar essas informações
com seus familiares, pois eles in-
tegram essa importante relação
com o fundo. A legislação atual
prevê a participação de repre-
sentantes dos participantes nos
Conselhos Fiscal e Deliberati-
vo, que são importantes instân-
cias de decisão e controles des-
sas entidades.

Futuro – O governo está dis-
cutindo o anteprojeto de lei
que cria e regulamenta os
fundos de previdência com-
plementar para o funcionalis-
mo público. Diante deste
fato, pode-se afirmar que a
previdência complementar
tende a crescer no País?

Carlos Frederico – Sim. A
previdência complementar está
crescendo rapidamente, fruto
da maior conscientização da po-
pulação brasileira, da estabili-
dade econômica que permite
um planejamento financeiro de
maior longo prazo, conjugadas
às isenções do Imposto de Ren-
da para as parcelas vertidas para
planos privados de aposentado-
ria. A previdência do servidor
público é fundamental para o
equilíbrio fiscal e orçamentário
do governo, é nesse sistema que
reside os maiores desequilíbri-
os. O governo acerta ao priori-
zar sua estruturação. As ações
em curso tendem a produzir
efeitos benéficos para a melho-
ria qualitativa da gestão públi-
ca e para o crescimento da pre-
vidência complementar no país.

INFRAPREV
conhece experiências

internacionais
significativos para o sistema pú-
blico e complementar. É impor-
tante que tenhamos oportunida-
des como esta para discutir e
avaliar tecnicamente outros
modelos visando promover o
aperfeiçoamento contínuo de
nossos sistemas e empresas.

Futuro – Quais as novidades
na área de investimento que
poderiam beneficiar os fun-
dos de pensão?

Carlos Frederico – Especia-
listas vêm discutindo novas al-
ternativas de investimentos. Os
investimentos dos fundos de pen-
são no Brasil estão muito con-
centrados em títulos públicos.

Com a queda real dos juros
torna-se necessário a existência
de novos instrumentos que per-
mitam uma maior diversifica-
ção dos investimentos. Essa di-
versificação é necessária para
que se possa alcançar as rentabi-
lidades mínimas necessárias ao

No INFRAPREV melhoramos a
diversificação dos investimen-
tos, porém é fundamental que
ocorra, por exemplo, medidas de
incentivo por parte do governo
federal para o fortalecimento do
mercado de capitais brasileiro.

Futuro – O que foi apresen-
tado em termos dessa pers-
pectiva?

Carlos Frederico – A econo-
mia brasileira vem se recuperan-
do consistentemente. Os fundos
americanos investem em média
5% de seu patrimônio em países
emergentes. O Brasil tem desper-
tado o interesse desses investi-
dores, principalmente no tocan-
te às Parcerias Público-Privadas
(PPP) que despontam como um
importante instrumento para o
desenvolvimento de projetos em
setores estratégicos do país. Os
fundos de pensão são potenciais
parceiros em virtude de seus ci-
clos econômicos serem de lon-

E N T R E V I S T AE N T R E V I S T A

A previdência
complementar está

crescendo rapidamente,
fruto da maior

conscientização da
população brasileira”

“
cumprimento dos
compromissos atua-
riais dos fundos.

go prazo. O
C o n g r e s s o
Nacional está
analisando o
projeto de lei
que orientará
o seu funcio-
namento e
que será fun-

damental para uma maior
sustentabilidade do de-
senvolvimento econô-
mico de nosso país.

Futuro – Houve um
painel intitulado
“Governança de
fundos de pensão:
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N O V O S  C O N V Ê N I O S  E  D E S C O N T O SN O V O S  C O N V Ê N I O S  E  D E S C O N T O S

O INFRAPREV arrecadou,
entre os seus 36 empregados,
84 latas de leite que foram do-
adas em julho ao Hospital
Universitário Gaffrée e Guin-
le, no Rio de Janeiro. O Hos-
pital distribui o leite às cri-
anças aidéticas, desnutridas
ou necessitadas de alimentos
especiais.

A Sociedade dos Amigos da
Pediatria do Hospital (SAPE) é
responsável por esse trabalho
assistencial. A Sociedade é fi-
lantrópica, não tem fins lucra-
tivos. A sua finalidade é dar as-
sistência e promoção humana

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

Latas de leite foram encaminhadas ao Hospital
Universitário Gaffrée e Guinle, que presta atendi-
mento principalmente às crianças aidéticas

às crianças atendidas no Hos-
pital, em especial as gravemen-
te enfermas, as aidéticas e as
abandonadas.

Todas as doações recebidas
são aplicadas integralmente
em benefício das crianças as-
sistidas. Anualmente realiza
uma festa no natal, oferecendo
presentes às crianças e ofertan-
do aos seus familiares cestas
básicas.

O Hospital possui um Cen-
tro de Tratamento Intensivo Pe-
diátrico e Neonatal, construí-
do com a ajuda da Instituição,
que dá ainda apoio na manu-

Empregados ajudam
crianças enfermas

AMAZONAS
SERVIÇO E COMÉRCIO
 Academia ABGYM

Av. Desemb. João Machado,
4.922 – 2º andar / Manaus – Tel:
(92) 238-7437 / Desc.: 14,28%

DISTRITO FEDERAL
CURSOS/ EDUCAÇÃO
 Escola Canarinho

SGAS 906 – Lt. 19 / S G Área Sul
Tel: (61) 244-3950 / Desc.: 10%
para pagamentos até o 1º dia útil
de cada mês.

ESPÍRITO SANTO
FUNERÁRIA
 Descanso Eterno

R. Prof. Maura Abaurre, 41 /
Vitória – Tel: (27) 3322-5329 /
Desc.: 20%

GOIÁS
FUNERÁRIA
 Funerária São Paulo

Av. Freud José Sebba, 310 /
Goiânia – Tel: (62) 218-4323 /
Desc.: 30%
LAZER
Desc.: 20% exceto feriados
nacionais em todos hotéis
relacionados
 Carlton Plaza

R. Junquerias, 601 / P. de Caldas
 Carlton Plaza – Palace Hotel

Pça. Pedro Sanches, s/nº /
P. de Caldas
 Hotel e Turismo Carlton Plaza

Av. Antônio Tomaz F de Rezende,
160 / Uberlândia
 Italian Palace Hotel

Av. Dep. Renato Azeredo. 1009 /
Três Corações
 MONTBLANC Hotel

Av. Cesário Alvim, 655 / Uberlândia

RIO DE JANEIRO
CURSOS/ EDUCAÇÃO
 Escola de Dança Francine e

Fialho
Av. Geremário Dantas, 498 /
Tanque – Tel: (21) 2420- 1576 /
Desc.: 20%
 Euro Center – Centro de

Capacitação Profissional
Rua Baltazar Lisboa, 32 / Tijuca
Tel: (21) 2569-7300 / Desc.: 69%
à 73% (consultar tabela de cursos)
SAÚDE
 Consultório Dentário

– Dr.ª Claudia Barroso Felippi
Rua das Rosas, 37 – sala 208 / Vila
Valqueire – Tel: (21) 2454-0411 /
Desc.: 20% na tabela do sindicato
 Cirurgião Dentista – Dr. Daniel

Luiz Farias de Almeida
R. Jardim Botânico, 700 – Sl. 409 /
J. Botânico – Tel: (21) 2274-2847 /
Desc.: 30% à 40% na tabela do
sindicato

 Consultório de Fisioterapia e
Studio Pilates
Av. Rio Branco, 181  - Sala 1404 /
Centro – Desconto: 5%
 Fisioterapia – Aline Lopes

de Oliveira
Praia de Olaria, 287 / Ilha do
Governador – Tel: (21) 3396-9608
/ Desc.: 20%
 Fisioterapia e Psicomotricista

– Selma de Freitas Rebello
R. das Camelias, 602 – Sl. 205 /
Vila Valqueire – Tel: (21) 9849-
2583 / Desconto: 20%
 Fisioterapia Geral – Simone

Pacheco da F G de Farias
Av. das Américas, 7601 – Lj. 211 –
Shopping Novo Leblon / B. da
Tijuca – Tel: (21) 2438-9069 /
Desc.: 50%
 Ortopedia e Angiologia

– Dr. Fernando Augusto Moreira
Praia de Olaria, 287 / Ilha do
Governador – Tel: (21) 3396-9608
/ Desc.: 20%
SERVIÇO E COMÉRCIO
 Consultório de Fisioterapia

e Studio Pilates
Av. Rio Branco, 181 – Sala 1404 /
Centro – Desconto: 5% no pilates
 José Garcia Filho

– Podólogo (Calista)
R. Sete de Setembro, 88 – Sl. 301 /
Centro – Tel: (21)  2224-1465 /
Desc.: 10%

RIO GRANDE DO NORTE
LAZER
 Pizzato Praia Hotel

R. Pedro Fonseca Filho, 291 /
Ponta Negra – Tel: (84) 219-2566 /
Desc.: 40% sob a tarifa do balcão
(baixa temporada)

SANTA CATARINA
SERVIÇO E COMÉRCIO
 Optica Confiança

R. Gal. Liberato Bittencourt, 1474
– sl. 01 / Florianópolis –
Tel: (48) 248-5222 / Desc.: 10%
à prazo e 20% à vista

SÃO PAULO
CURSOS/ EDUCAÇÃO
 Anglo School

Av. Jucelino Kubistchek, 6.792 / S.
José dos Campos – Tel: (12) 3933-
4775 / Desc.: Tabela Especial
 Método de Gestão

Educacional
R.  Francisco Paes, 349 / S. José
dos Campos – Tel: (12) 3922-0010
/ Desc.: 10%
 UNICURSOS

R. Brigadeiro Osvaldo Nascimento
Leal, 400 / S. José dos Campos –
Tel: (12) 3942-5800 / Desc.: 10%
 Wizard Escola de Línguas

Av. Andrômeda, 2.400 / S. José dos
Campos – Tel: (12) 3933-2034 /
Desc.: 25%

tenção. Todos os recursos fo-
ram obtidos através de doa-
ções, rifas, shows, bingos, bai-
les e outros tipos de atividades.

Aqueles que desejarem con-
tribuir para essa obra, poderão
fazê-lo através da conta 41418-
2 do Banco do Brasil, Agência
Bandeira 0093-0. Para qual-
quer informação ligar para Se-
cretaria da Pediatria (21) 2569-

3460, e falar com Ana Maria
de Almeida. Endereço do Hos-
pital: Rua Mariz e Barros, 775
– Tijuca – Rio de Janeiro.

Quem mora em outro esta-
do pode abraçar uma outra ini-
ciativa social na localidade
onde reside. Existem muitos
trabalhos sociais coordenados
por pessoas sérias e que neces-
sitam de apoio constante.

LAZER
Desc.: 20% exceto feriados
nacionais

 Carlton Plaza Limeira
R. Boulevard de La Loi, 601 /
Limeira

 Carlton Plaza São José
dos Campos
R. Presidente Bernardes, 73 /
S. José dos Campos
SERVIÇO E COMÉRCIO

 Conteçote Seguros
R. Helena David Neme, 95/97
/ S. José dos Campos – Tel:
(12) 3921-8756 / Desc.:
Vida 1ª parcela grátis
e Auto 5%

 Convergás
R. Guaraciaba, 21 / S. José dos
Campos – Tel: (12) 3902-2330
/ Desconto: 5%

 Ótica Joseense
R. Cel José Monteiro, 264 /
S.  José dos Campos –
Tel: (12) 3941-9308 / Desc.:
15% à vista e 5% à prazo

 Papelaria São Miguel
Av. Rui  Barbosa, 2.188
/ S. José dos Campos –
Tel: (12) 3922-7961 / Desc.:
10% nas compras à vista

 Salão Cia Beleza Essencial
R. Agostinho Benedetti, 89 /
S. José dos Campos – Tel: (12)
3021-5283 / Desc.: 5% à 20%

Wilma Pimentel de
Souza (ao centro)
é a Presidente
da SAPE,
responsável
pelo programa
assistencial
do hospital

Famílias aguardam a distribuição
da cesta básica, que acontece
na última quarta-feira do mês
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Instalação permitirá a presença de todas as áreas num único local
e possibilitará a criação de novos serviços para os participantes

N O V I D A D EN O V I D A D E

Av. Almirante Barroso, nº 54, 4º andar
– CEP 20031-000, é o novo endereço do
INFRAPREV desde agosto. O Instituto mu-
dou para instalações novas, visando am-
pliar a qualidade dos serviços oferecidos
aos nossos participantes, maior racionali-
dade dos custos operacionais e dentro de
uma filosofia mais moderna e dinâmica
que está sendo conduzida pela Diretoria
Executiva e pelo Conselho Deliberativo.

Os participantes que residem no Rio
de Janeiro podem ficar tranqüilos. O en-
dereço não é longe do atual, fica no Cen-
tro, mais próximo das estacões de Metrô
Carioca e Cinelândia. A comunicação te-
lefônica não será afetada. Os números per-
manecem os mesmos.

Na nova sede as áreas estão mais inte-
gradas e melhor distribuídas. Anterior-

mente eram duas salas isoladas no Edifí-
cio Cândido Mendes.

 Dentro da nova proposta de admi-
nistração estão sendo contemplados no-
vos serviços que facilitarão bastante a
vida dos participantes e que permitirão
aos empregados prestar informações em
tempo real. As mudanças estão sendo im-
plantadas gradualmente.

Uma novidade é o portal institucio-
nal do INFRAPREV na Internet, com
novo visual, mais interativo que entra-
rá no ar em setembro. Outros projetos
estão sendo desenvolvidos: a criação
de uma Central de Atendimento ao Par-
ticipante e a reavaliação dos sistemas
de informação existentes. Estas mu-
danças estão previstas para o final do
segundo semestre.

CRONOGRAMA DE EMPRÉSTIMO

Empréstimo ––––– Para solicitar emprés-

timo o participante precisa apresentar a

declaração da margem consignável. Ela

agiliza o atendimento. O valor da margem

é fornecido pela INFRAERO. O participan-

te deverá solicitá-la na área de pessoal da

dependência em que estiver lotado.

Alteração de Contribuição – – – – – A

cada ano os participantes ficam mais pre-

ocupados com o futuro. Isso pode ser

comprovado com o resultado da campa-

nha de alteração de contribuição. 956 par-

ticipantes solicitaram a mudança de per-

centual da contribuição básica. Desse to-

tal, 880 foram pedidos para aumento de

percentual. Em 2003, o aumento de per-

centual atingiu 426 pedidos e em 2002,

178. Na contribuição específica o número

de solicitações também cresceu, 81 pes-

soas pediram alteração, sendo que 75 au-

mentaram o seu percentual, quase o do-

bro de 2003, que foram 40 pedidos.

DAIEA – O resumo do Demonstrativo

Analítico de Investimentos e Enquadramen-

to das Aplicações (DAIEA) do 1º trimestre

de 2004 está disponível na home page do

INFRAPREV (www.infraprev.org.br). Os par-

ticipantes que não tiverem acesso à Inter-

net e desejarem receber esse desmons-

trativo deverão entrar em contato com o

Instituto ou com o representante mais pró-

ximo.

Novos fundos – A Revista Investidor

Institucional, edição 146, informou que a

Secretaria de Previdência Complementar

(SPC) finalizou, em maio, a elaboração do

projeto de lei para criação dos fundos de

pensão dos servidores públicos da União,

que irá ainda para discussão no Congres-

so. Pelo projeto, tais fundações obedece-

rão às mesmas regras estabelecidas pe-

las leis 108 e 109. A idéia é que sejam

planos de contribuição definida, com apor-

tes iguais entre servidores e órgãos públi-

cos. E os artistas de todo o País come-

çam a discutir a criação de um fundo de

pensão para a classe, baseada na lei 109,

que possibilita a formação de instituídos,

sem a figura do  patrocinador.

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

!

CALENDÁRIO DE
PAGAMENTO 2004

JULHO 30

AGOSTO 31

SETEMBRO 30

OUTUBRO 29

NOVEMBRO 30

DEZEMBRO 30

ABONO ANUAL/13º BENEFÍCIO

DEZEMBRO 10

N Ú M E R O SN Ú M E R O S

Cota do Plano CD

Patrimônio (Maio/2004)
R$ 561.650.173

MARÇO ...................... 1,74067200
ABRIL ......................... 1,71980300
MAIO .......................... 1,73241260

ATENDIMENTO INÍCIO *TÉRMINO CRÉDITO
JULHO/04 12 20 30
AGOSTO/04 10 19 31

SETEMBRO/04 13 22 30

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

INFRAPREV
tem nova sede
INFRAPREV
tem nova sede

Além da
integração,
o espaço
possibilitou
racionalização
dos custos
operacionais



Halitose é o termo cien-
tífico para o mau hálito e é
uma palavra originária do
latim halitu (ar expirado)
e osi (alteração). É muito
importante dizer que o mau
hálito é um sintoma e não
uma doença. Ele revela que
algo no organismo está em
desequilíbrio, que tem de
ser detectado e tratado.

A halitose acaba por iso-
lar o indivíduo do convívio
social ou então faz com que
se retraia. É um assunto mui-
to extenso e, normalmente,
quem sofre do problema já
procurou especialistas de di-
versas áreas, nem sempre com
um resultado satisfatório.

Causas
Existem mais de 50 cau-

sas para a halitose. Aproxi-
madamente 90% dos casos
têm origem bucal, sendo
que se for detectado algum
problema de ordem médi-
ca (ligado ou não ao mau
hálito e suas causas), o paci-
ente deve procurar o espe-
cialista correspondente.

S A Ú D ES A Ú D E

tos presentes na boca, pode-
se avaliar a gravidade do
problema e acompanhar a
evolução do tratamento.

Prevenção
 Faça a limpeza de sua

língua delicadamente com
limpador lingual ou esco-
va de dentes.

 Use corretamente o fio
ou fita dental e uma escova
macia de boa marca.

 Escove os dentes após as
refeições, de duas a três vezes
ao dia, com técnicas ade-
quadas. Após o uso, a escova
deve ser lavada e guardada em
lugar seco e arejado.

 Use escova especial no
caso de ter doenças perio-
dontais, gengivite ou apare-
lho ortodôntico.

 Limpe próteses remo-
víveis ou totais após cada
refeição.

 Não utilize soluções pa-
ra bochecho que contenham
álcool em sua composição.

 Beba de dois a três li-
tros de água (ou outros lí-
quidos) por dia.

 Evite o consumo exces-
sivo de alimentos com odor
carregado, café e bebidas al-
coólicas.

 Fique atento ao sangra-
mento gengival. Ao primeiro
sinal, procure um dentista.

 Evite o uso de açúcar e
carboidratos, como doce, ba-
la, bolacha, chocolate, chi-
clete, refrigerante, nos inter-
valos das refeições, não ha-
vendo, porém, restrições
quanto à ingestão de frutas.

Fonte:
www.clinicahalitus.com.br

Fale perto, sem medo

Uma das causas mais co-
muns é a diminuição da
quantidade de saliva, oca-
sionada por inúmeros fato-
res (remédios que a pessoa
possa estar tomando que
diminuam a salivação, es-
tresse, certas doenças, etc.).

Essa diminuição da quan-
tidade de saliva favorece a
formação de uma placa bac-
teriana (camada esbranqui-
çada) na parte posterior da
língua, chamada de saburra
lingual. Ela é formada por
restos alimentares, células
que se descamam da muco-
sa bucal e bactérias, que se
alimentam das proteínas
presentes nessas células.
Nesse processo ocorre a li-

beração de enxofre, que cau-
sa um hálito muito forte.

Tratamento
Para tratar a halitose é pre-

ciso olhar para o paciente
como um todo, pois é comum
existirem causas associadas.
O aspecto emocional tem
muita influência, devido mui-
tas vezes a hiposalivação (di-
minuição da quantidade de
saliva) ou então a hipoglice-
mia (nível baixo de açúcar no
sangue), ambas com potenci-
al de causar o mau hálito.

Hoje, através de um apa-
relho de alta tecnologia cha-
mado halímetro que mede,
em partículas por bilhão, a
quantidade desses compos-

Manhã – – – – – É normal ter halitose ao

acordar, devido ao jejum da noite associ-

ado à redução do fluxo salivar. Após in-

gerir o café da manhã e escovar os den-

tes, esse hálito deve desaparecer. Se não

desaparecer, existe algum problema que

deve ser investigado e tratado.

Bebidas e alimentos –  –  –  –  – Bebidas

alcoólicas e diversos alimentos (princi-

palmente os com excesso de gordura

animal e proteína, além do alho, cebola,

frituras, alimentos que contenham enxo-

fre, etc.) podem causar uma alteração

no aroma bucal, especialmente em pes-

soas que já tiveram ou têm algum pro-

blema no fígado.

Doenças – – – – – Diabetes, disfunção re-

nal grave, carência de vitamina C e ou-

tras doenças ou disfunções também po-

dem causar alteração no odor bucal, bem

como as alterações nos dentes e princi-

palmente na gengiva e no periodonto. O

estômago não provoca o mau hálito, a

não ser em raríssimos casos.

O que ocasiona?O que ocasiona?

O mau hálito é um sintoma e não uma doença. Existem mais de 50 causas para halitose,
que tem tratamento adequado com apoio de aparelho de alta tecnologia


