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Em 2017
Vamos virar a página. 
Esquecer as dificuldades. 
Rever valores, atitudes e decisões. 
Fazer um novo recomeço. 

Será um novo ano.
Com novas oportunidades.
Novas perspectivas.
Novos resultados.

E o Infraprev estará com você.
São 34 anos, cuidando do seu futuro.
Um futuro de realizações.
Próximo da família.
Com qualidade de vida e diversão.
Celebrando novas conquistas.

Felicidade é o que o Infraprev deseja
em 2017 a seus participantes e familiares.

Eleição de Conselheiros
inscrição até 23 de dezembro e votação a partir de janeiro

pág. 3

Benefícios do Plano CV
são apresentados em vídeos para facilitar participante

pág. 5

Renda variável
proporciona  aumento da cota do  Plano CV em outubro

pág. 7
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Editorial Canal Aberto

Um balanço do ano
O ano de 2016 foi marcado por muitas turbulências na econo-

mia e na política.  Começou com uma recessão que afetou diver-
sos setores econômicos. A inflação cresceu, assim como os pre-
ços dos alimentos e o desemprego.

Os especialistas fizeram prognósticos de tempos difíceis. 
Apertar o cinto, reduzir gastos e rever processos foram medidas 
necessárias para enfrentar a  nuvem escura. O momento foi de 
administrar os investimentos já existentes, de analisar profunda-
mente as questões estratégicas e ter uma postura mais conser-
vadora nos negócios e nos planos para o futuro.

Os investimentos do Infraprev foram influenciados pelo am-
biente crítico do ano e ainda houve o impacto da performance 
desfavorável de duas aplicações realizadas, à época,  em cenários 
positivos. Mas o que vemos agora, perto de encerrar 2016, é uma 
recuperação  gradativa da economia. A confiança está retornando 
ao mercado de ações, que nos últimos meses do ano vem apre-
sentando desempenho positivo, que provocou elevação da cota 
do Plano CV em outubro. 

Segundo a revista Exame, de janeiro a outubro, o Ibovespa, 
principal índice que reflete a performance da bolsa, valorizou 
50%. A Bovespa foi beneficiada pela volta do interesse dos inves-
tidores estrangeiros por mercados emergentes e todos os seg-
mentos estão ganhando com isso. 

Esperamos a retomada da economia em 2017. Mas a perspec-
tiva para o novo ano ainda é de oscilação do mercado financeiro. 
A economia vai depender da baixa da taxa de juros e das refor-
mas do governo. Existe uma instabilidade gerada pela votação da 
reforma da previdência no cenário interno e, no internacional, a 
vitória de Donald Trump para presidência dos Estados Unidos. 

Por isso, não é momento para tomar decisões precipitadas. 
Desespero e desânimo são palavras que não fazem parte do vo-
cabulário da equipe do Infraprev.

Estamos empenhados em retirar da crise oportunidades de 
negócios. O Infraprev é um fundo de pensão sólido, em dia com 
seus compromissos previdenciários e driblando as adversidades 
do mercado, como sempre fez em 34 anos de existência.

Uma trajetória que vem se consolidando com muito trabalho, 
pela orientação estratégica de longo prazo e profissionalização 
da gestão. Os resultados colocam o Instituto entre os 36 maiores 
fundos de pensão brasileiros, do total de 200 filiados à Associa-
ção Brasileira de Previdência Complementar (Abrapp). 

Trabalhamos em prol da tranquilidade dos participantes ativos 
e assistidos e a vocês, desejamos um Feliz Natal  em família e um 
Ano Novo bem melhor do que 2016.
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FACEBOOK
ELOGIO I 
Temos que ser justo. Nos dias em que vivemos, 
onde colocam dificuldades no momento em que 
a pessoa vai reivindicar seus direitos, o Infraprev 
se destaca no respeito e no atendimento de seus 
clientes. Parabéns! Precisei e, em todas as vezes, fui 
bem atendido e cumpriram o que consta no con-
trato. Continuem assim!
Rogério Hermilio - Rio de Janeiro - RJ

ELOGIO II 
Sou participante desde 1986 e tenho orgulho de 
fazer parte desse time até hoje, aposentada e feliz 
por ser bem cuidada por vocês. 
Silvia Noleto - Brasília - DF

CARTA
AGRADECIMENTO
Ao Infraprev, toda a equipe e Jornal Futuro
Paz e prosperidade a todos que compõem este traba-
lho, que sempre nos deixa bem informados. Escrevo 
estas linhas de próprio punho, pois já sou bem idosa, e 
não tenho computador e nem acesso à internet, mas 
fico contente em receber o jornal com todas as infor-
mações, apesar da minha visão já estar bem compro-
metida. (...) Me sinto honrada de receber as cartas e 
mesmo com dificuldade leio. Obrigada pelo carinho. 
(...) Um Feliz Natal para toda a equipe.
Arminda Moreira de Souza - Samambaia - DF
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Governança

Conheça os candidatos aos conselhos pelo portal 
Os candidatos aos cargos de conse-

lheiros Deliberativo e Fiscal do Infraprev 
serão divulgados a partir de 10 de janei-
ro em www.infraprev.org.br, por meio 
do banner Eleição de Conselheiros 
2017. Confira pelo hotsite o minicurrícu-
lo e foto de todos os inscritos. Quatro 
deles serão a sua voz no Instituto. 

Aposentados e pensionistas rece-
berão, via correio, instruções para vo-
tação pelo portal e telefone, além de 
senha individual para registrar o voto. 
O período de votação vai de 23 de ja-
neiro a 3 de fevereiro de 2017.  

Em ambos os canais de comunicação, 
o eleitor vai precisar do CPF, do número 
do candidato - disponível no portal do 
Infraprev e listado na ligação para o 0800 
- e da senha pessoal e intransferível. 

São duas vagas de titular e duas de 

suplente para cada conselho. A comissão 
eleitoral é a responsável pela organização, 
condução e conclusão dos trabalhos.

O processo eleitoral está sendo 
acompanhado e auditado por em-
presa de auditoria independente. O 
cronograma completo com todas as 
etapas está no portal.  

Inscrição de candidatos
vai até 23 de dezembro  

Os candidatos têm até 23 de de-
zembro para acessar www.infraprev.
org.br – banner Eleição de Conselheiros 
2017. Na aba Documentos é possível 
baixar o formulário de inscrição e a De-
claração de Não Impedimentos, além 
de visualizar a relação de documentos 
obrigatórios para fins de homologação, 
conforme Regulamento Eleitoral. 

A documentação deve ser enviada 
para o endereço do Infraprev – Ave-
nida República do Chile nº 230 – 18º 
andar, CEP: 20031-170, Rio de Janeiro, 
aos cuidados da Comissão Eleitoral. 

Votação começa em
23 de janeiro

 
A votação pelo portal e pelo 0800 
será de 23 janeiro a 3 de fevereiro de 
2017.  O eleitor precisa ter em mãos:
• número do CPF
• número do candidato
 (divulgado no portal do Infraprev
 e na ligação para o 0800)
• senha específica para votação
 (enviada por carta)

Aviso de pagamento 2017 é em versão digital
 Serviço

O aviso de pagamento de aposentados e pensionistas do Infraprev deixará, a partir de 2017, de ser enviado pelo correio. 
Passa a valer, exclusivamente a versão digital já disponível, mensalmente, em www.infraprev.org.br – Autoatendimento – 
Benefícios  – Aviso de pagamento. O intuito é reduzir custos e dar maior segurança no caso de desvio de correspondência.

Para baixá-lo, é fundamental ter a senha de acesso à área restrita. A Central de Atendimento – 0800-707-1273 gera em poucos 
minutos a senha do participante. O Infraprev vai disponibilizar o aviso no portal, em regra, dois dias antes da data de pagamento.

Como baixar o aviso de pagamento:

1 - Acesse www.infraprev.org.br 
e clique em Autoatendimento. 

2 - Digite CPF e senha do portal.

3 - Clique em Benefícios – 
Aviso de pagamento.

4 - Defina o mês desejado,
clique em visualizar e imprima o 
Aviso de pagamento.

Atualize seu e-mail no Infraprev

E-mail e celular devem estar em dia no 
Infraprev. O cadastro atualizado permite 
o envio de informações específicas para 
diversos grupos, como por exemplo: a li-
beração do aviso de pagamento no por-
tal e o processo eleitoral de novos conse-
lheiros, ambos os casos para assistidos. 
A atualização de e-mail e celular pode 
ser feita direto pelo portal em Autoa-
tendimento – Cadastro – Informações 
Pessoais – Contatos. Basta digitar o 
e-mail e o celular e clicar em Salvar Alte-
rações. Se preferir, o participante pode 
atualizar direto pelo 0800-707-1273 
ou por mensagem via Fale Conosco 
no portal.
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Vera Regina de Almeida Vasconcellos Biojone
– São Paulo (SP)
Vera Regina Biojone tem muita história para contar. 
Foram 28 anos de dedicação à Infraero, entre o aeroporto 
de Guarulhos e o de Congonhas. Agora, aposentada, 
continua em movimento. Além de viajar bastante, divide-
se entre as cidades de São Paulo, onde mora, Monte 
Alegre do Sul, onde fica sua chácara, e Campinas, onde 
vai visitar os netos. Após sair da Infraero, Vera começou 
a dar aula na pós-graduação da Pontifícia Universidade 
Católica (PUC) de São Paulo e se tornou coordenadora do 
curso de Turismo da Universidade de Guarulhos. Para ela, 
lecionar é uma atividade de lazer. Diferente de seu tempo 

no aeroporto, não tem o compromisso de trabalhar 
todos os dias, o que permite que se dedique mais 

à família. Agora aposentada, aproveita para 
curtir os netos e viajar. Foi para o Egito, 

onde conheceu de perto a cultura de 
uma das civilizações mais antigas do 

mundo. O próximo destino será 
a Argentina para visitar Ushuaia. 

Vera termina com uma mensagem 
aos mais jovens: “Não se esqueçam 

de pensar no futuro. O planejamento 
financeiro fez toda a diferença em minha vida”. 

E-mail: vbiojone@hotmail.com

Leonel Dias Junior – Brasília (DF)
Uma vida calma ao lado da família sempre 
foi o desejo de Leonel Dias Junior. 
Depois de 24 anos trabalhando na 
sede da Infraero, o aposentado 
atingiu seu objetivo com 
planejamento financeiro. “O que 
mais mudou em minha vida nos 
últimos 15 anos foi poder me dedicar 
exclusivamente à família ao parar de trabalhar”, 
conta. Feliz, o assistido conseguiu manter o padrão 
de vida no somatório dos benefícios da previdência 
social (INSS) e do Infraprev. Mora com a esposa Ângela Dias. 
O casal vive tranquilo em Brasília e demonstra, pela forma 
como tratam um ao outro, o imenso carinho e respeito 
mútuo. Os dois filhos de Leonel, embora não morem com os 
pais, passam todos os dias para visitá-los. Para o aposentado, 
“família é o que temos de mais precioso”. Ele e dona Ângela 
gostam de caminhar no Parque da Cidade e aproveitar a 
natureza. Leonel pratica atividade física com frequência e a 
academia o ajuda a se manter ativo. Para se divertir, gosta 
de acompanhar a Fórmula 1 pela televisão. Ele conta que a 
Infraero proporciona a formação de vínculos afetivos muito 
fortes entre os colegas de trabalho e considera o ‘Por Onde 
Anda’ uma grande oportunidade de reavivar esses laços. 
E-mail: ldjdf2014@gmail.com

Por Onde Anda

Eu Fotógrafo 

Participantes com os animais de estimação
O Espaço ‘Eu Fotógrafo’ chegou a sua terceira edição 

com o tema ‘A cara do dono’. Dessa vez, os participantes 
ficaram animados e publicaram 34 fotos com seus ani-
mais de estimação. As melhores imagens escolhidas pelo 
Conselho Editorial do Jornal Futuro foram dos participantes 
Silvia Noleto (DF) e Yuri Ponchet (BA).

Silvia Noleto - Brasília/DF
Os cãezinhos gêmeos Tico e Teco descansam no colo da 
dona, Silvia Noleto, na foto tirada pelo filho da participante. 
Eles foram adotados para superar a perda de ‘JohnJohn’, 
seu maltês que fugiu. Tico e Teco são a alegria da família e 
os amores de Silvia.

Yuri Ponchet - Salvador/BA
 Yuri Ponchet e a esposa, Janaína Santana, posam abraçados 
ao Chico. Logo após a adoção, o participante detectou uma 
doença dermatológica chamada atopia no cãozinho de esti-
mação, que necessita cuidados especiais. O amor por Chico é 
tão grande que o casal o considera como um filho.

Para participar da seleção de fotos pela rede social, era 
necessário seguir o Facebook do Infraprev, marcar a fan 
page com @infraprev e utilizar a hashtag #espacoeufoto-
grafo. A divulgação do concurso foi feita por newsletter e 
redes sociais. Para conferir todas as fotos que participaram 
é só buscar pela tag do concurso.
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Confira algumas informações
sobre os vídeos publicados:

Planejamento da aposentadoria – Confira 
as vantagens em aderir ao Plano CV e como o 
percentual de contribuição influencia no valor 
da aposentadoria.

Aposentadoria – Veja o passo a passo para 
solicitar o benefício no Plano CV e os tipos de 
aposentadoria. 

Pensão e Pecúlio – Entenda a diferença en-
tre pensão e pecúlio e quem tem direito aos 
dois benefícios. Saiba como os familiares po-
dem requerer.

Auxílio-Doença – Veja como solicitar auxílio-
-doença no Plano CV e as condições para ter 
direito ao benefício.

Vídeos explicam benefícios do Plano CV
O Canal de Vídeos, em www.infraprev.org.br, tem material desti-

nado à pensão e ao pecúlio, com duração de dois minutos. O vídeo 
reforça as diferenças entre quem são os beneficiários e os depen-
dentes, além de explicar o conceito de cada benefício. Ambos são 
concedidos em caso de falecimento do participante.

Outros três vídeos exploram temas que envolvem os benefícios 
do Plano CV -  preenchimento do formulário de aposentadoria, pla-
nejamento financeiro para aposentadoria no Infraprev e auxílio-do-
ença. O objetivo do canal é orientar os participantes com informa-
ções visuais e de fácil assimilação.

Seguridade

Pensão e Pecúlio: saiba quem são os familiares
do participante no plano de benefícios do Infraprev

Os familiares que têm direito a pen-
são e ao pecúlio são dúvidas frequen-
tes na hora de dar entrada na apo-
sentadoria pelo Infraprev. O futuro 
aposentado precisa preencher a ficha 
de recadastramento e indicar quem 
são os dependentes ou beneficiários, 
em caso de seu falecimento.

Os dependentes do participan-
te têm direito a pensão e ao pecúlio, 
desde que sejam reconhecidos pela 
Previdência Social. Dentre os depen-
dentes que o INSS, em regra, reco-
nhece para recebimento de pensão 
por morte estão o cônjuge, compa-
nheiros de ambos os sexos, filhos 
menores de 21 anos ou inválidos. 

Para os participantes, que mi-
graram dos planos BDs para o CV, é 
garantida a pensão pelo Infraprev aos 
filhos até 24 anos ou a conclusão do 
curso superior, desde que comprovem 
estar na faculdade na data do óbito. 

Pensão 
A pensão corresponde a uma ren-

da mensal aos dependentes reco-
nhecidos pela Previdência Social, a 
partir da data do início do benefício 
concedido pelo INSS. 

Pecúlio
O pecúlio por morte é concedido, 

na forma de pagamento único, aos de-
pendentes reconhecidos pela Previ-
dência Social do participante que vier 
a falecer, sendo rateado em partes 

iguais.  Na inexistência de de-
pendentes, o pecúlio será 

pago aos beneficiários in-
dicados no Infraprev. Caso 
também não haja benefi-

ciários, o pecúlio será 
garantido aos her-

deiros legais por 
meio de alvará 

judicial. 
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De Olho nos Investimentos  

Planejamento  

Aumente contribuição
até 31 de dezembro

Nossos Números
OUTUBRO

Cota Plano CV 7,037320781
Cota Plano Anei 1,318644697

Plano CV R$ 2.964.309.014,46 
Plano BDI R$ 84.452.710,80
Plano BDII R$ 13.435.066,49
Plano Anei R$ 221.583,76
Patrimônio

consolidado R$ 3.062.418.375,51     

Patrimônio Líquido X Meta Atuarial - 2002 a 2016

Evolução do PL Acumulado Meta Atuarial Acumulada

719,31%

526,89%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Distribuição dos Ativos - Outubro 2016

Imóveis Empréstimos

Renda Fixa Renda Variável Inv. Estruturados

6,03%6,07%

69,82% 5,45%

12,62%

A campanha de alteração de contribuição do Plano 
CV em 2016 está chegando ao fim. Então, fique atento: 
o participante tem até 31 de dezembro para aumentar 
sua contribuição para aposentadoria ainda neste ano. 
O procedimento é rápido e direto pelo portal. Vale lem-
brar que a empresa é parceira nesse investimento e con-
tribui em até 8% da base de cálculo da contribuição, no 
valor máximo de R$ 1.245,56. 

Faça uma simulação de aposentadoria para avaliar se 
não é o momento de aumentar sua contribuição e ga-
rantir uma renda maior no Infraprev. Com as mudanças 
nas regras da Previdência Social (INSS) será cada vez 
mais difícil o trabalhador obter o teto do benefício de 
R$ 5.189,82. Cuide da sua previdência privada.

Em www.infraprev.org.br vá em Autoatendimento – 
Serviços – Alteração de Percentual. É necessário ter em 
mãos o CPF e a senha. Caso não saiba, clique em Lembrar 
minha senha. 

Cota do Plano CV em outubro sobe 1,85%
A cota do Plano CV de 7,037320781, 

em outubro, foi 1,85% maior que a de 
setembro de 6.9099573868. A cota 
teve valorização nos últimos 12 meses 
de 5,81%, conforme evolução apresen-
tada no gráfico. 

A recuperação da rentabilidade foi 
ocasionada, principalmente, pela renda 
variável que registrou desempenho de 
10,38% no mês. O resultado se apro-
ximou do Ibovespa, principal índice de 
ações das empresas brasileiras, que 
atingiu 11,23%. 

Boa parte da performance da bolsa 
de valores se deve ao aumento do fluxo de investidores 
estrangeiros - mais otimistas com o andamento das medi-
das para conter o déficit fiscal, mudanças do cenário po-
lítico, contenção da inflação e o primeiro corte da taxa de 
juros (Selic) depois de longo período.

Evolução da cota – Outubro/2015 a Outubro/2016
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Mais Vida
O poder dos chás detox

Foi-se o tempo que chá era coisa da 
vovó. Os chás desintoxicantes, conhe-
cidos como detox, viraram grandes 
aliados de pessoas de todas as idades 
para manter o corpo e a saúde em 
dia. Eles agem eliminando o excesso 
de toxinas ingeridas, desde gorduras 
ruins a químicos, como conservantes, 

que sobrecarregam o organismo. 
Nesse processo, há recupera-

ção de energia e redução de 
peso. Veja exemplos des-

se parceiro na busca 
pelo bem-estar.

Chá Verde: Além de agir 
na eliminação de radicais li-

vres, possui manganês, potássio, 
ácido fólico, vitamina C, vitamina K, 

vitamina B1 e a vitamina B2, nutrientes 
essenciais para o bom funcionamento 
do organismo. Ajuda no controle das 
células cancerígenas e seus compos-
tos reforçam as artérias, diminuem as 
taxas de colesterol ruim e bloqueiam 
o acúmulo de gordura na parede dos 
vasos sanguíneos.

Nossa Gente

Francisco José Bidu Prata Noronha, ou simplesmente 
Bidu Noronha, como é conhecido, iniciou sua carreira musi-
cal em 1993, antes mesmo de entrar na Infraero (1998). Hoje 
ele é coordenador de Prospecção de Negócios Comerciais 
no Aeroporto Internacional de Fortaleza (CE), mas não deixa 
de lado sua real paixão: a música. 

O encontro de Bidu com a arte se deu muito cedo e foi 
amor à primeira vista. Já com seis anos de idade fazia seus 
microfones com cabos de vassoura e lata de leite condensa-
do. Na adolescência, se apresentava em festas de amigos e 
festivais estudantis. Aos 14 anos compôs sua primeira can-
ção e começou a tocar violão.

Atualmente, realiza um sonho de infância ao tocar mú-
sicas do cantor Paul McCartney com a Band On The Run, 
que também possui cover dos Beatles em seu repertório. 
Além disso, é vocalista e toca violão na Fator RH, banda de 
pop rock nacional e internacional e que também conta com 

Uma vida de trilha sonora
composições autorais do 
próprio participante. 

No último ano, o artista teve 
que fazer uma pausa nos projetos 
musicais para dar assistência à filha, 
a pequena Júlia, de um ano, que nasceu 
prematura e precisou de acompanhamento 
médico. Nesse tempo, percebeu a falta que a 
música fez em seu cotidiano. 

Bidu Noronha sempre soube o caminho que gosta-
ria de seguir, mas a coragem e a oportunidade para se de-
dicar exclusivamente à música veio só agora. Ele aderiu ao 
Desligamento Incentivado (DIN) da Infraero para investir na 
carreira musical e reservar uma parte maior do seu tempo à 
conquista desse sonho. O participante finaliza dizendo que 
possui muitos planos para o futuro: “a música faz parte de 
quem eu sou e, daqui para frente, fará cada vez mais”. 

Chá de Hibisco: Ajuda a reduzir a 
retenção de líquido, potencializa a 
queima da gordura, facilita a digestão 
e regulariza o intestino ao combinar 
vitamina C, cálcio e antocianina. Ou 
seja, é um aliado e tanto na perda de 
peso. O chá de hibisco é feito de flores 
e botões do Hibiscus sabdariffa, espé-
cie diferente da ornamental. Mas tem 
efeitos colaterais, pois reduz a pressão 
arterial, por isso não é recomendado 
para quem tem pressão baixa, e pro-
voca sonolência.

Chá de Gengibre: A raiz de gengibre 
tem ação bactericida e anti-inflamató-
ria e melhora o desempenho dos sis-
temas digestivo, respiratório e circula-
tório. Banhos e compressas quentes 
de gengibre são indicados para aliviar 
os sintomas de gota, artrite, dores de 
cabeça e na coluna. O chá também 
favorece a queima de gordura cor-
poral. É uma referência no combate 
a enjoo, gases, indigestão, náuseas 
causadas pelo tratamento do câncer 
e perda de apetite.   


