
FuturoJornal
PUBLICAÇÃO DO INFRAPREV PREVIDÊNCIA PRIVADA

O Infraprev dá asas aos seus sonhos. 
E a segurança que você

almeja para ir mais longe.

Em 2020, vamos decolar
juntos  rumo ao futuro.

Seguir com você nessa
trajetória é o nosso

melhor destino.
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Bate-papo

A Reforma da Previdência incorporou mudanças importantes ao sistema público de 
aposentadoria. Com a nova metodologia de cálculo, o trabalhador precisará contribuir por 
um período maior para fazer jus ao benefício. Os valores também tendem a ser menores e 
uma das alternativas para quem quiser manter o padrão de consumo será uma outra fonte 
de renda além do INSS. 

O trabalhador terá de começar a planejar o futuro financeiro mais cedo, o que abre uma 
janela de oportunidades para as entidades fechadas de previdência complementar. Dentre 
as possibilidades de poupança disponíveis no mercado, o segmento de previdência 
complementar se apresenta como uma das opções mais seguras e rentáveis. Por se tratar 
de um planejamento financeiro para o futuro, o segmento possibilita que o trabalhador faça 
desembolsos mensais, sem a necessidade de aplicar grandes quantias de uma vez, pois está 
formando uma poupança no longo prazo. 

O segmento, além de garantir uma renda para o futuro vitalícia ou por um período 
determinado, pode oferecer cobertura adicional para benefícios de risco como pensão por 
morte ou por invalidez.

Outro aspecto favorável é o incentivo fiscal concedido pela Receita Federal aos participantes. 
As contribuições em favor do plano de benefícios podem ser deduzidas na declaração de 
imposto de renda até o limite de 12% da renda bruta recebida no ano. 

Ademais, as entidades fechadas de previdência, reconhecidamente, têm a expertise 
necessária para administrar recursos de terceiros e oferecem condições mais atrativas 
que os bancos e instituições financeiras. O participante pode fazer contribuições 
esporádicas ou ainda aumentar o valor das contribuições, para engordar o saldo de conta e 
consequentemente o benefício a receber.

De sua parte, o Infraprev enxerga um horizonte de desafios e oportunidades e vem 
adotando uma série de medidas para fortalecer seu modelo de governança, bem como 
melhorar o desempenho dos investimentos sob sua tutela. São medidas estratégicas no 
sentido de aumentar a confiança no Instituto, que no momento está debruçado sobre um 
estudo a fim de verificar a viabilidade técnica de lançar um plano de benefícios destinado 
aos familiares dos participantes. Essa modalidade vem ganhando espaço no mercado 
como alternativa de aposentadoria ou simples opção de renda mensal, dependendo do 
esforço contributivo de cada participante.

A previdência complementar passou a fazer parte da pauta dos brasileiros, evidenciando o 
potencial de crescimento do setor. E a reforma da previdência pode ser o ingrediente que 
faltava para o segmento voltar a crescer.

Diretoria Executiva

Uma janela de oportunidades

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO INFRAPREV  - Av. República do Chile, n° 230 – 18° andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP – 20031-170 – Tel. 2156-8150 – 0800-707-1273 
Patrocinador-fundador: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero • DIRETORIA EXECUTIVA Claudia Avidos Juruena Pereira, Diretora-Superintendente; 
Juliana Miguez Koehler, Diretora de Administração e Finanças e Ana Lúcia Esteves, Diretora de Benefícios • CONSELHO DELIBERATIVO Titulares: Ivan Oliveira Souto 
(Presidente), Clóvis Keizo Kojima, Ánete Viana Damasceno, Washington Santana da Silva. Suplentes: Marcus Vinicius do Amaral Gurgel, Cleiton Resende Faria, Sérgio Kennedy 
Soares Freitas, Jairo Resende • CONSELHO FISCAL Titulares: Mauricio Roberto Gonçalves de Mello (Presidente), Juliana Freitas de Lyra, Eduardo Monteiro Nery, Flávio 
Rodrigues. Suplentes: Edson Antônio Cavalcante, Valdeci Lins de Albuquerque, Fabiana Mendonça Mota, Michele de Souza Teixeira • Editora e Jornalista Responsável 
Antônia Maynart (Mtb 16.184/RJ) • Redação Charles Nascimento (MTb 20554/RJ) • Estagiária Mariana Costa • Projeto Gráfico e Diagramação: Nós da Comunicação
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Canal Aberto

E-MAIL

Simulador de Empréstimo
Simulando um empréstimo surge na tela um salário e uma margem hipotéticos. Como 
simular carregando com dados reais?
Pedro Targino da Costa Teixeira Filho - Boa Vista - RR 

RESPOSTA: Para os participantes que têm mais de 58 anos de idade e 5 anos de plano -  
elegíveis a requerer o benefício de aposentadoria quando se desligarem da Infraero -, 
o cálculo da margem consignável (valor mensal da prestação) leva em consideração o 
benefício hipotético a ser pago pelo Infraprev. Esta iniciativa foi necessária para evitar 
que o participante já elegível a um benefício de aposentadoria, ao se desligar da Infraero, 
ficasse com a prestação de empréstimo superior renda futura de aposentado a ser paga 
por este Instituto.

Boletos Assistência Médica
O que eu quero saber é porque pararam de enviar os boletos para serem pagos e depois nos 
enviam tudo junto.
Zoraide Morelli - Rio de Janeiro – RJ 

RESPOSTA: Esclarecemos que, se a senhora estiver se referindo ao boleto do PAMI, 
deverá solicitar à Infraero, responsável pela administração do plano de assistência médica.  
O Infraprev não faz a gestão do PAMI. Os contatos da Central de Atendimento do RH da 
Infraero são 0800 645 0834 - (21) 2432-7276 e 2432-7256.

Vídeo Opções de Desligamento
Gostaria de parabenizar o Sr. Marcelo Motta pelo vídeo sobre opções disponíveis no Plano 
CV para quem vai se desligar da Infraero. Ele foi amplo em sua divulgação, não deixando 
dúvidas. Acredito que este tipo de divulgação tem maior efeito entre os participantes e 
sugiro que façam outros com temas diferentes do Infraprev. 
Josenildo Paulino dos Santos - Campina Grande – PB

RESPOSTA: Ficamos felizes em saber que o vídeo com informações e esclarecimentos 
sobre as opções que o participante tem ao se desligar da Infraero alcançou seu objetivo.
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De Olho nos 
Investimentos

O Infraprev encerrou o 3º trimestre de 2019 com R$ 3,69 bilhões de 
patrimônio e 12.379 participantes. A rentabilidade acumulada de janeiro a 

setembro no Plano CV, no Plano BDI e no Plano BDII superou a meta atuarial 
e o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), um dos principais referenciais de 

mercado, que foi de 4,65% em igual período. A rentabilidade acumulada do Plano PAI-I 
foi a única a ter resultado um pouco abaixo do CDI. 

 PLANO CV RENTABILIDADE % META ATUARIAL 
(INPC+5,50%AA) PATRIMÔNIO R$

Jan/Set2019 10,29% 7,03% R$ 3,59 bilhões

PLANO BDI RENTABILIDADE % META ATUARIAL 
INPC+5,44%AA) PATRIMÔNIO R$

Jan/Set2019 6,51% 6,99% R$ 88,91 milhões

PLANO BDII RENTABILIDADE % META ATUARIAL 
(INPC+5,40%AA) PATRIMÔNIO R$

Jan/Set2019 6,54% 6,88% R$ 14,46 milhões

PLANO PAI-I RENTABILIDADE % META 
(100% DO CDI) PATRIMÔNIO R$

Jan/Set2019 4,54% 4,65% R$ 326 mil

O Plano CV reverteu 
o déficit técnico 

acumulado de 
R$ 47,5 milhões em 
dezembro de 2018 

em um superávit 
de R$ 5,45 milhões 

em setembro
de 2019.

Resultado dos planos
de benefícios até o 

3º trimestre de 2019

Cota do Plano CV Setembro/2019 – 9,5380

O Plano CV registrou superávit de R$ 52,98 milhões no 3º trimestre de 2019, revertendo o 
déficit técnico acumulado de R$ 47,5 milhões em dezembro de 2018 para um superávit de 
R$ 5,45 milhões em setembro de 2019. A rentabilidade acumulada do Plano CV de janeiro a 
setembro representou 221% do CDI no período.

A rentabilidade acumulada de 6,51% de janeiro a setembro equivale a um retorno de 140% 
do CDI, embora tenha ficado um pouco abaixo da meta atuarial de 6,99%.  O plano se man-
tém com um superávit acumulado de R$ 8,10 milhões, mesmo com o déficit ao final do 3º 
trimestre da ordem de R$ 124 mil. 

O Plano BDII apresentou superávit de R$ 138 mil. Com isso, o superávit acumulado do plano 
ficou em R$ 5,10 milhões. A rentabilidade acumulada de 6,54% de janeiro a setembro repre-
sentou 140,6% do CDI.

O plano é estruturado na modalidade de Contribuição Definida e, por isso, não apresenta 
déficit ou superávit, nem possui meta atuarial. São realizadas somente aplicações em renda 
fixa. A rentabilidade de 4,54% ficou abaixo da meta que é o CDI.
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RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

Plano CV
Rentabilidade

14,37%
Meta Atuarial

8,99%

Plano BDI
Rentabilidade

8,84%
Meta Atuarial

8,90%

Plano BDII 
Rentabilidade

8,76%
Meta Atuarial

8,78%

Plano PAI-I
Rentabilidade

6,09%
Meta Atuarial

6,28%

INPC
últimos 12 meses até 

setembro

POUPANÇA
últimos 

12 meses

CDI
últimos 

12 meses

2,92 % 3,34 % 6,27%

INDICADORES PARA COMPARAÇÃO 
  NO MESMO PERÍODO

PARTICIPANTES 
SETEMBRO 2019

PLANO CV
Ativos Assistidos

7.690 4.530

PLANO BDI
Ativos Assistidos

16 151

PLANO BDII
Ativos Assistidos

0 20

PLANO PAI-I
Ativos Assistidos

22 0

12.429

RELACIONAMENTO 
SETEMBRO/2019

CENTRAL DE 
ATENDIMENTO 0800
784

E-MAIL 

1,483  

PRESENCIAL

236

EmpréstimosImóveisInvestimento EstruturadoRenda VariávelRenda Fixa

APLICAÇÕES POR SEGMENTO (%)

Nossos
Números

97,94%

1%1,06%

PLANO BDI

66,94%

3,06%4,96%
8,09%

16,57%

PLANO CV

98,86%

0,96% 0,18%

PLANO BDII

100%

PLANO PAI-I

3º trimestre/2019
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Previc aprova alterações
no Plano CV

Documento está 
disponível no 
portal e pode 

ser consultado 
por todos os 

participantes
do plano.

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) aprovou mudanças 
no regulamento do Plano CV, conforme a portaria nº 1.013, de 25/11/2019. Além de 
diversos ajustes redacionais, as alterações mais importantes são sobre custeio das 
despesas administrativas, segregação de ativos para investimentos e data de início do 
benefício de aposentadoria. 

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PERFIS DE INESTIMENTO (ART.44)
Com relação aos ativos financeiros, será permitida a segregação dos recursos para 
investimento de acordo as características dos compromissos previdenciários. Com essa 
mudança no artigo 44, o Instituto poderá aplicar em ativos considerando os perfis de 
investimento escolhidos pelos participantes.

POSSIBILIDADE DE COBRAR CUSTEIO DAS DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS PELO PARTICIPANTE ASSISTIDO (ART.21). 

No artigo 21 foi incluída a possibilidade de aposentados e pensionistas 
realizarem contribuição para o custeio das despesas administrativas do 

Instituto, desde que definidas no plano de custeio. O novo texto alinha 
o regulamento ao que determina o art. 7º da Lei Complementar nº 

108/2001, que estabelece o seguinte: “a despesa administrativa 
da entidade de previdência complementar será custeada pelo 

patrocinador e pelos participantes e assistidos, atendendo a 
limites e critérios estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador”.  

Apesar de a Previc ter aprovado as mudanças no documento, ainda não há 
previsão para início da cobrança. 

DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO
DA APOSENTADORIA (ART. 139) 
O artigo passa a estabelecer que, para os requerimentos 
recebidos em até 30 dias, o início da aposentadoria será o dia 
seguinte à data do término do vínculo empregatício com a 
patrocinadora. Após este prazo, o benefício será pago a partir 
da data do requerimento no Infraprev.

Confira a íntegra dos artigos 21, 44 e 139, bem como as demais 
mudanças ocorridas  no regulamento, que está disponível no 
portal www.infraprev.org.br. 

Por dentro
do Infraprev 

Regulamento do 

Plano CV 
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Aproveite o 13º Salário
para investir no futuro

Vídeo auxilia 
participantes nas 
finanças pessoais

Para Você

Além de ajudar a 
reduzir a mordida do 
Leão, a contribuição 
voluntária aumenta 

o saldo de conta 
de aposentadoria 

do participante, 
ajudando a elevar o 

benefício futuro.

O Infraprev, primeira entidade fechada de previdên-
cia do País a ingressar nas redes sociais, está aprovei-
tando a popularidade dessas plataformas para dissemi-
nar o seu Programa de Educação Previdenciária e Financeira.  
A assessora de diretoria, Alessandra Azevedo, estreou o pri-
meiro vídeo com orientações aos participantes de como organi-
zar as finanças pessoais. O vídeo está disponível no portal do Infra-
prev e nas páginas oficiais do Instituto no Facebook, LinkedIn e Youtube.
 
O Programa de Educação Previdenciária e Financeira do Infraprev se dispõe a 
melhorar a relação dos participantes com o dinheiro. Aproveite as dicas para ter 
uma vida financeira mais estável e menos impactada pelo consumismo. 

Assista - https://www.infraprev.org.br/midias/canal-de-videos/

Vídeo sobre finanças 
pessoais está 

disponível no portal 
do Infraprev e nas 

páginas oficiais 
do Instituto no 

Facebook, LinkedIn
e Youtube.

O fim do ano está chegando e a dica para o participante do 
Infraprev é aproveitar ao menos parte do 13º salário para 
fazer uma contribuição voluntária em favor do Plano CV. 
A quantia pode parecer pequena à primeira vista, 
mas no longo prazo, horizonte da previdência 
complementar, faz diferença no saldo de conta 
destinado à aposentadoria e consequentemente no 
valor do benefício a receber. 

Além de aumentar o saldo de conta de aposentadoria, quem 
faz contribuição voluntária tem a possibilidade de pagar menos 
imposto de renda na próxima declaração de ajuste anual. É que, para 
os contribuintes que apresentam a declaração completa, as contribuições 
realizadas até dezembro podem ser deduzidas da base de cálculo do IR até 
o limite de 12% do total dos rendimentos recebidos no ano. 

O formulário de contribuição voluntária está disponível na área restrita do portal 
– Autoatendimento / Serviços. Para acessar o documento é necessário digitar CPF e 
senha do portal. Mais informações, ligue para o 0800-707-1273 ou envie uma mensagem 
para o Fale Conosco.

Embarque
no Futuro
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Empréstimo do Infraprev tem 
taxa de juros abaixo do mercado

Para Você

Um dos fatores 
que possibilita ao 
Infraprev praticar 
juros mais baixos 
é o desconto das 

prestações mensais 
diretamente no 

contracheque dos 
participantes.

O empréstimo oferecido pelo Infraprev aos participantes tem um dos menores juros disponíveis 
no mercado. As condições são mais vantajosas que o crédito consignado dos bancos e instituições 
financeiras, modalidade mais barata de crédito do País, comparado com dados do Banco Central. 

Um dos fatores que possibilita ao Infraprev praticar juros mais baixos é o desconto das 
prestações mensais diretamente no contracheque dos participantes ativos, aposentados e 
pensionistas. Enquanto, em outubro, a taxa efetiva anual do empréstimo do Instituto variou 
entre 12,15% e 16,90%, de acordo com o prazo do contrato, os juros médios do consignado 
privado foram de 34,9%. No mesmo período as taxas do cheque especial ficaram em 
307,58% e do cartão de crédito em 307,82%. Veja tabela abaixo:  

MODALIDADE JUROS MÉDIOS
Infraprev 12,15% e 16,90%

Consignado Privado 34,90%
Cheque Especial 307,58%

Cartão de Crédito 307,82%
*Taxas do sistema financeiro válidas para o período de 11/09/19 a 17/09/19. Fonte: Banco Central

Cuidado com o endividamento - Apesar de contar com condições diferenciadas, o 
empréstimo oferecido pelo Infraprev é um investimento e precisa rentabilizar o patrimônio 
dos participantes. Por isso, quem pretende recorrer a este crédito precisa ficar atento. 
Durante o período de pagamento, o participante tem redução dos ganhos mensais, uma vez 
que as prestações são descontadas no contracheque.  

A dica, antes de assinar o contrato, é verificar se o valor da parcela caberá no orçamento. Caso 
fique além da capacidade financeira, a sugestão é tentar ampliar o prazo de pagamento ou 
reduzir o total do empréstimo, de maneira a diminuir a prestação mensal. Veja as taxas prati-
cadas pelo Infraprev, conforme o prazo.

Infraprev - Taxas para Concessão - Novembro 2019
Prazo

(em meses)
Juro real 

(a.a.)
Indexador INPC 

(a.a)
Taxa efetiva

(a.a.)
06 a 12 8,47% 3,43% 12,15%
13 a 24 9,38% 3,43% 13,08%
25 a 36 10,43% 3,43% 14,16%
37 a 48 11,09% 3,43% 14,84%
49 a 60 12,15% 3,43% 15,94%
61 a 72 13,08% 3,43% 16,90%

Composição da taxa: Juro Fixo + Indexador (Média do INPC - últimos 12 meses divulgados e projetados)

Pagamento de empréstimo é mantido
em período de afastamento
Os participantes em auxílio-doença e licença maternidade que possuem empréstimos no 
Infraprev devem manter o pagamento de suas prestações no período de afastamento.  
O valor da prestação será consignado no benefício de auxílio-doença pago pelo Instituto.  
Se necessário, o empréstimo será repactuado para enquadramento da prestação a margem con-
signável do benefício do Infraprev. Para participante em licença maternidade ou em auxílio-doen-
ça sem consignação na folha de benefício, a prestação será cobrada por meio de boleto bancário.
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Atualize seu cadastro
no Infraprev

Para uma entidade de previdência complementar, ter um cadastro com as in-
formações corretas é fundamental. Sob o ponto de vista atuarial, possibilita que 

os cálculos dos recursos necessários para garantir aposentadorias e pensões 
sejam feitos utilizando hipóteses adequadas à realidade – idade, quantidade de 

dependentes, tempo de vinculação à previdência, entre outras. 

Além disso, a atualização das informações de contato garante que os participan-
tes recebam informativos, publicações e outros assuntos relacionados ao Infraprev.  

Mudanças em alguns desses dados (como endereço, e-mail e telefone) podem ser 
realizadas diretamente pelo portal, na página de Autoatendimento – Cadastro –  

Informações Pessoais ou pela central 0800-707-1273.

Já a indicação de dependentes para receber pensão e pecúlio, por exemplo, requer formu-
lário específico que está disponível no portal (Autoatendimento – Cadastro – Formulário 
Atualização Cadastral). Depois de devidamente preenchidos e assinados, esses documentos 
devem ser enviados ao Instituto pelos correios.

Em caso de dúvidas entre em contato com a Central de Atendimento pelo 0800-707-1273.

Proteção

MÊS DATA DE PAGAMENTO 

JANEIRO 31

FEVEREIRO 28

MARÇO 31

ABRIL 30

MAIO 29

JUNHO 30

JULHO 31

AGOSTO 31

SETEMBRO 30

OUTUBRO 30

NOVEMBRO 30

DEZEMBRO 30

ADIANTAMENTO DO ABONO ANUAL/ 13º BENEFÍCIO

JUNHO 30

ABONO ANUAL/ 13º BENEFÍCIO 

DEZEMBRO 11

Mudanças nos dados 
de contato como 

endereço, e-mail e 
telefone podem ser 

realizadas diretamente 
pelo portal. 

Calendário de Pagamento 
de Benefícios 2020
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Por dentro
do Infraprev 

Infraprev tem presença 
destacada no 
congresso do setor

A diretora 
Juliana Koehler,  

à esquerda,  
apresentou uma 

estratégia de 
gestão de ativos 

com incerteza de 
recuperação, que 

visa a preservação
do patrimônio dos 

participantes.

No 40º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar 
Fechada, realizado em São Paulo, em outubro, o Infraprev 

apresentou um caso sobre Investimentos e participou do 
e-book “Boas Práticas que Geram Valor” com sua experiência em 

comunicação.

Caso de Investimentos - A diretora de Administração e Finanças do 
Infraprev, Juliana Koehler, apresentou o caso ‘Instrumento de Stop Loss como 

Desinvestimento Preventivo’, uma estratégia de gestão de ativos com incerteza de 
recuperação, que visa a preservação do patrimônio dos participantes. Na oportunidade, 

Juliana deu dicas e exemplos práticos de uso da metodologia.

Na avaliação da diretora, o tema é bastante oportuno porque nos últimos anos os 
fundos de pensão brasileiros foram penalizados por investimentos que não obtiveram o 
desempenho esperado. Alguns desses ativos ainda estão nas carteiras das EFPCs, sem 
perspectivas de alcançarem o retorno necessário e sem previsão de saída no curto prazo. 
A apresentação contou com o apoio técnico da gerente de Participações e Imobiliários do 
Infraprev, Débora Bellinghini.

Caso de Comunicação - Durante o congresso também foi lançado o e-book “Boas 
Práticas que Geram Valor”, coletânea com 16 estudos de casos que mostram boas práticas 
de comunicação, relacionamento e educação previdenciária e financeira, bem como os 
resultados alcançados pelas entidades com tais ações. O Infraprev participou da publicação 
com o caso ‘Ampliação dos Canais de Comunicação’, que relata seu trabalho nas redes 
sociais. A presença digital do Infraprev faz parte de uma estratégia de fortalecer a imagem 
institucional junto aos participantes, ao mercado de previdência e à sociedade. 
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Conexão Digital 

Veja no portal Infraprev

Aviso de Pagamento

O aviso de pagamento (contracheque) 
de aposentados e pensionistas é 
mensalmente disponibilizado 
no Autoatendimento. 
Com a senha do portal em mãos, 
é possível baixar o documento 
no último dia útil do mês em 
Autoatendimento > Benefícios 
> Aviso de Pagamento.

Formulário Cadastral  

Confira se seus dados pessoais e 
a indicação de dependentes para 
receber pensão e pecúlio estão 
corretos na base de dado do 
Infraprev. E-mail, número do 
telefone e endereço devem 
estar em dia no Infraprev. 
Para isso, acesse 
Autoatendimento > Cadastro > 
Informações Pessoais > Contatos.

Canal de Vídeos

No canal de vídeos do Infraprev 
você pode obter informações 
sobre as opções disponíveis ao 
se desligar da empresa, dicas de 
educação financeira, acessar o 
vídeo institucional entre outras 
informações. 
https://www.infraprev.org.br/
midias/canal-de-videos/

Sérgio José Clemente 
Rio de Janeiro - RJ

O participante recém-aposentado Sérgio José 
sempre gostou da área de tecnologia e de matemática. 
Até outubro, ele trabalhava no aeroporto de Jacarepaguá, 
no Rio de Janeiro, como analista de tecnologia da informação. 
Atualmente é professor universitário de matemática e também 
da área de TI.

Sérgio participa de ações sociais na igreja presbiteriana que frequenta. Lá ele 
junta a satisfação de ajudar ao próximo com a responsabilidade de auxiliar na 
formação escolar e dar o suporte necessário para as pessoas que querem prestar 
vestibular, mas não têm condições financeiras para pagar um curso preparatório.

O participante conta que o desligamento da Infraero não foi uma decisão fácil, por se 
considerar uma pessoa bastante ativa. Por outro lado, sabe que iniciará um novo ciclo em 
sua vida e não se arrepende. Ele agora quer aproveitar a família, se cuidar e voltar a praticar 
alguns esportes, além de dar continuidade às aulas de matemática e ajudar ao próximo por 
meio de projetos voluntários. Contato: spclemente@gmail.com

Por 0nde Anda

O desligamento da 
Infraero não foi 

uma decisão fácil. 
Por outro lado, 

Sérgio sabe que 
iniciará um novo 

ciclo em sua vida e 
não se arrepende. 


