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Os assistidos estão 
recebendo, encartada 
nesta edição, a Cartilha 
INFRAPREV do Estatuto 
do Idoso. A publicação 
é resultado da parceria 
com o Instituto Cultural 
de Seguridade Social 
(ICSS). A cartilha 
apresenta, em 
linguagem simples,
os pontos principais 
do Estatuto do Idoso 
e a íntegra da lei. 
O documento defi ne medidas de 
proteção às pessoas com idade superior 
aos 60 anos, garante seus direitos e 
estipula deveres que proporcionarão 
uma vida melhor e mais digna. 

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

O documento defi ne medidas de 

Assistidos recebem Cartilha 
do Estatuto do Idoso

Disseminar o conteúdo do estatuto 
é um dever do Instituto, por estar 
voltado ao compromisso de um futuro 
tranqüilo aos seus participantes. 
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Futuro! Muitas pessoas costumam 
dizer que o futuro a Deus pertence. 
Mas um futuro com sucesso depende, 
sobretudo, de um hoje com muita deter-
minação e trabalho para conseguirmos 
alcançar nossos objetivos e metas. 

Se não soubermos para aonde ir, 
não chegaremos a lugar algum. Por isso 
devemos investir também nosso tempo 
na atividade de Planejamento. Traçar 
adequadamente o rumo de nossas vidas 
seja no campo pessoal ou profissional, 
é meio caminho andado para garantir o 
sucesso de nossas ações.

Nesse sentido, a cada ano o INFRA-
PREV busca avaliar o seu posicionamento 
no mercado, traça novos caminhos que 
fortaleçam o Instituto e abram melhores 
oportunidades de crescimento. 

Em dezembro foi elaborado o Pla-
nejamento Estratégico de 2006 a 2008. 
Foram traçadas as principais linhas de 
trabalho para os próximos três anos, com 
revisões anuais.

O Planejamento Estratégico é um 
processo permanente de gestão. Atra-
vés dele o INFRAPREV avalia e orienta 
suas atividades para  a maximização de 
seus resultados no curto, médio e longo 
prazos. É uma importante oportunidade 
para a organização aprender um pouco 
mais sobre si mesma. Discutindo com 
seus colaboradores os  fatores positivos 
e negativos que ocorreram durante o 
exercício que se encerrou e definindo 
novas estratégias para o futuro. 

Depois de avaliar vários cenários, 
os diretores, gerentes e seus substitutos 
chegaram a quatro macro-perspectivas 
estratégicas: Clientes, Processos, Pessoas 
e Resultados. Essas quatro perspectivas 
merecerão maior atenção do Instituto.

Para cada uma delas foi elaborado um 
conjunto de ações que serão monitoradas 
e acompanhadas pela Diretoria Executi-
va e Conselhos. Em Clientes, o objetivo é 
aumentar a satisfação dos participantes, 
criando novos serviços, melhorando os 
canais de comunicação e qualidade dos 
serviços oferecidos.

Na perspectiva Processos, busca-se 
uma maior racionalização e segurança 
das atividades, através de modernização 
e maior controle de processos de negó-
cios. Principalmente aqueles voltados à 
concessão de benefícios, investimentos, 
tecnologia da informação e atendimento 
aos clientes. Cujas atividades serão ava-
liadas e aperfeiçoadas gradativamente.

No tocante a perspectiva de Pessoas, 
a ênfase será na capacitação técnica dos 
profissionais do Instituto de modo a 
ampliar a produtividade, a comunicação 
interna  e a melhoria do clima organi-
zacional. 

Os resultados serão as conseqüências 
desse trabalho. No entanto, precisam 
ser muito bem acompanhados e men-
surados. Na perspectiva Resultados, o 
enfoque está no aumento da rentabi-
lidade dos investimentos, das receitas 
previdenciárias, da modernização dos 
processos e da intensificação do uso de 
tecnologias de informação para redução 
de custos operacionais.

Nosso futuro está traçado. Compete 
a equipe do INFRAPREV trabalhar com 
afinco para alcançar esses objetivos. A 
opinião dos participantes é essencial 
para o aperfeiçoamento diário de nossas 
ações. Participe! 
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Carlos Frederico Aires Duque  
 Diretor-Superintendente

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

Atendimento
Acuso o recebimento das informações 

por mim solicitadas, tanto por e-mail 
quanto pelo fax, e aproveito para agrade-
cer pela cortesia e gentileza que me foram 
dispensadas em todos os contatos feitos ao 
atendimento.

Carlo Alessandro M Felippini 
 Ribeirão Preto – São Paulo

Favor alterar o meu endereço de corres-
pondência. A propósito, e o 0800 ...?

Luiz Hahn
Rio de Janeiro – RJ

Resposta: O seu endereço já foi atualizado 
no sistema.  Quanto a Central de Atendimento, 
com 0800, já está funcionando. Conforme foi 
divulgado no jornal edição 74, nesta primeira 
etapa haverá limitação de informação, em 
função do novo sistema que está em fase final 
de implantação. A atualização de endereço, 
por exemplo, pode ser realizada pela Central, 
das 8h30 às 17 horas. 

Dependentes
Observando pelo site meus dados pesso-

ais, verifiquei que havia só um dependente 
para IR. Na Infraero o número de dependen-
tes para IR são três – cônjuge e dois filhos.  
Esse item deve ser corrigido? Se positivo, 
posso fazê-lo direto no site? Sendo dados 
atualizados na patrocinadora não deveriam 
ser informados por ela ao INFRAPREV para 
lançamento na ficha supracitada?

Ronaldo Celso Lima Filho
Rio de Janeiro – RJ

Resposta: O participante é quem indica o 
número de dependentes. A alteração dos depen-
dentes não pode ser feita direto no site, porque 
o participante precisa preencher e assinar o 
formulário de alteração cadastral, que está 
disponível no site em Formulários. Para fazer 
a alteração, procure o representante de seu ae-
roporto, que ele encaminhará o formulário ao 
Instituto. Em caso de atualização nas informa-
ções cadastrais, o participante tem que notificar 
à Infraero e também ao INFRAPREV.     

Superação de metas 
e objetivos
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A T E N D I M E N T OA T E N D I M E N T O

O site do INFRAPREV, www.infraprev.org.br, 
teve mais de 45 mil acessos em 2005. A média 
mensal de acessos foi de 3.750. Isso mostra o 
quanto o serviço online é importante e facilita 
a vida do participante, com a obtenção diária 
de notícias e outras informações.

Plano de Benefícios, Fale Conosco, Pergun-
tas e Respostas, Notícia e Relação de Benefí-
cios foram as páginas mais visitadas do site. 
Em Planos de Benefícios, no acesso restrito, 
com o uso de login e senha, o participante 
acessou informações pessoais, extrato mensal 
de conta e fez simulações de contribuição e de 
aposentadoria.

O Fale Conosco é um espaço onde o parti-
cipante pode mandar suas dúvidas, sugestões 
e reclamações. As Perguntas e Respostas têm 
as dúvidas mais freqüentes do participante 
sobre benefícios, empréstimos e planos. O 
item Notícia apresenta as últimas matérias 
publicadas no site.

As páginas que foram menos acessadas são 
Convênios e Descontos, Formulários e Publi-

Site: mais de 45 mil acessos em 2005

Central de Atendimento tira dúvidas de participantes
Ativos e assistidos podem ligar, de qualquer lugar do Brasil, sem precisar pagar a ligação

Participantes de outros 
estados, inclusive do Rio de 
Janeiro, agora podem ligar para 
o Instituto sem precisar pagar 
a ligação. Através do telefone 
0800-7071273 é possível obter 
informações sobre emprésti-
mos e benefícios, fazer suges-
tões e críticas. 

Nesta primeira etapa da 
Central, nem todas as infor-
mações estão sendo fornecidas 
de imediato, em função do 

novo sistema de informação, 
que está em fase fi nal de 

implantação. O INFRAPREV 
optou por um novo sistema 
que integra todas as informa-
ções do Instituto e permite 
melhor acompanhamento dos 
processos. 

Atendimentos 
A maior parte dos atendi-

mentos na segunda quinzena 
de dezembro foi alteração de 
endereço, solicitação de senha 
e login para acesso ao site, in-
formação sobre os regimes de 
tributação, mudanças nos re-
gulamentos e consulta da data 
do crédito do empréstimo. 

A maioria das pessoas que 
utilizou o serviço se mostrou 
satisfeita com o atendimento. 
É o caso de Gilda Teixeira 

Araújo Ponce Liones, admi-
nistradora na sede da Infra-
ero, Brasília. “Foi ótima a 
implementação desse serviço. 
É bom porque você não tem 
custo, pode tirar dúvidas e 
é um canal a mais, além do 
jornal, para que possa estar 
informado”, afi rma Gilda.

Francisca Gardênia Ro-
cha Conceição, secretária do 
superintendente do Mara-
nhão, falou sobre a rapidez e 
precisão do atendimento do 
Instituto. “O serviço 0800 é 
muito importante. Eu liguei 
para obter informações sobre a 
aposentadoria e minha dúvida 
foi sanada imediatamente”, 
enfatizou a participante do 
Instituto há 20 anos.

 Digite login e senha na 

parte superior do site.

 Em PLANOS DE 

BENEFÍCIOS, posicione o 

mouse em Plano CD, Plano I 

ou Plano II e depois clique em 

SEUS NÚMEROS.

 Em SEUS NUMEROS, 

digite novamente login 

e senha.

 Agora você poderá 

efetuar as consultas 

desejadas.
   

Login e senha poderão ser 

solicitados pela Central de 

Atendimento – 0800-7071273 

ou pelo Fale Conosco.

Como consultar 
SEUS NÚMEROS 
no acesso restrito

cações. Convênios e Descontos têm todas as 
redes conveniadas ao INFRAPREV, isto é, lojas, 
academias, cursos, entre outras, que o parti-
cipante pode obter desconto mediante o seu 
cartão de identifi cação. E em Publicações estão 
todas as edições do Jornal Futuro desde 2004, 
o Relatório Anual e o Manual da Marca.

Com a implantação defi nitiva do novo sis-
tema de informação agora em 2006, o Instituto 
pretende melhorar o acesso às informações 
pessoais e oferecer no site novos serviços aos 
participantes. 

Atendimentos 
serão agilizados 
com a implantação 
defi nitiva do 
Sistema de 
Informação

Em apenas 12 dias de fun-
cionamento, a Central de Aten-
dimento recebeu 374 ligações 
de participantes de todo o 
Brasil. Inaugurada em 15 de 
dezembro do ano passado, a 
Central, com sistema 0800, é 
mais um canal de comunica-

ção do INFRAPREV 
com seus par-

ticipantes.
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H O M E N A G E MH O M E N A G E M

O INFRAPREV, em 15 de 
dezembro, celebrou e reviveu 
um pouco de sua história. Nes-
te dia foi inaugurada a Galeria 
de Superintendentes, um reco-
nhecimento à contribuição das 
administrações passadas. 

A Galeria recebeu o nome 
de Cássio Romualdo dos Reis 
Carneiro, em homenagem 
às pessoas que lutaram pela 
criação do Instituto. Cássio 
Carneiro, à época Diretor de 
Administração da Arsa, foi 
um dos incentivadores e teve 
uma participação muito deci-
siva na criação do Instituto.

Os cinco ex-superinten-
dentes que fazem hoje parte 

da galeria sintetizam e perso-
nificam o esforço coletivo. São 
eles: Paracy Cruz de Mesquita 
Filho (junho 1982 a julho 
1988), Aluysio Leite Cesarino 
(julho 1988 a maio 1990), 
Tarso Magnus da Cunha Fro-
ta (maio 1990 a maio 1995), 
Luiz Carlos Boavista Accioly 
(maio 1995 a agosto 1997) e 
Roberto Della Piazza (agosto 
1997 a março 2003). 

O Diretor-Superintendente 
do INFRAPREV, Carlos Frede-
rico Aires Duque, disse que a 
homenagem era justa, porque 
representa o reconhecimento 
do Instituto à contribuição 
das administrações passadas. 

“Resgata e, principalmente, dá 
um passo importante na preser-
vação de sua história, que simbo-
liza a consolidação do bem-estar 
social de toda a comunidade 
aeroportuária”, enfatizou.

O homenageado Cássio 
Carneiro disse, em seu dis-
curso, o quanto foi difícil a 
construção do INFRAPREV, já 
que o governo se opunha e o 
quanto se orgulha por ter sido 
o seu principal fundador. 

Muito entusiasmado, Tar-
so Cunha Frota lembrou 
que quando entrou para o 
Instituto ele não sabia o que 
significava atuária e outros 
termos comuns utilizados no 
INFRAPREV. Paracy Mesquita 
também relembrou o passado 
e disse ter orgulho da casa 
onde foi o primeiro Superin-
tendente, Diretor de Adminis-
tração e Finanças e membro 
do Conselho Deliberativo.

INFRAPREV inaugura 
Galeria de Superintendentes

O futebol reflete a identidade do Brasil 
e é uma das paixões de Carlos Augusto 
Santos de Andrade. O participante é árbi-
tro diplomado pela Federação de Futebol 
do Estado do Acre desde 1991. Há 15 anos 
trabalha como representante do INFRA-
PREV e ocupa o cargo de encarregado 
administrativo financeiro comercial no 
Aeroporto Internacional de Rio Branco.

Torcedor do São Paulo, Andrade 
conta que o interesse pelo futebol e a 
arbitragem é antigo. O juiz já jogou em 
time amador e diz conhe-
cer todos os jogadores e 
clubes de futebol do mun-
do. “Sou árbitro, porque 
gosto de futebol”, afirma 
o representante que tem 
como inspiração de traba-
lho o juiz Paulo César de 
Oliveira, de São Paulo.

Andrade trabalhou em 
várias finais de jogos es-
taduais e fala que, apita 

uma média de três partidas por mês, de 
acordo com a Lei do Sorteio. A partida 
de futebol que marcou sua carreira e vida 
foi o amistoso entre os times Rio Branco, 
atual campeão estadual, e Boliva, atual 
campeão da Bolívia.

O árbitro aponta o enfraquecimento 
das competições brasileiras em função 
do interesse dos europeus pelos jogado-
res do país durante o campeonato nacio-
nal. A contratação de atletas brasileiros 
pelos clubes da Europa antes do término 

do campeonato faz 
com que os times 
do Brasil fiquem 
desfalcados e os 
torcedores desmo-
tivados. 

O juiz explica 
que os clubes eu-
ropeus pagam a 
multa rescisória 
do atleta para levar 
os jogadores para 

os seus times. Quanto à arbitragem, diz 
que a brasileira é mais rigorosa que a 
européia.

Muito otimista, acredita que o Bra-
sil tem grandes possibilidades de ser 
hexacampeão. “A seleção, hoje, tem os 
melhores atletas e é a favorita para ser 
campeã”, fala o juiz a respeito da Copa 
do Mundo deste ano.

Andrade é casado com Josimerie 
Lopes Padilha e tem três filhos, Duileo 
de 19 anos, Ingridi de 14 anos, e Ândriw 
Yago de 2 anos. Nos fins de semana, gos-
ta de jogar futsal com os amigos. 

Sobre o INFRAPREV, elogia o trabalho 
do Instituto e fala estar satisfeito com os 
seus serviços. “Todos os funcionários 
de Rio Branco são filiados ao Instituto. 
Ele oferece vários benefícios. Não tenho 
o que reclamar. E, ultimamente, foram 
criados vários serviços como a Central de 
Atendimento e o site, onde podemos estar 
sempre informados”, enfatiza Andrade 
que é participante desde 1986.

Paixão pelo futebol transforma participante em juiz
Carlos Augusto Andrade, além de participante, é representante do INFRAPREV em Rio Branco

G E N T EG E N T E
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Paulo Roberto da Silva, Carlos Frederico Duque,  
Tarso Cunha Frota, Aluysio Cesarino, Paracy Mesquita, 
Maria Lucia Rocco e Cássio Carneiro (E para D)
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Futuro: Sua experiência como membro e 
presidente do Conselho Fiscal tem aju-
dado no desempenho de suas atividades 
como Diretor de Benefícios? 

Paulo Roberto da Silva – Sim. A passa-
gem pelo Conselho Fiscal trouxe valiosa 
contribuição para o desempenho das mi-
nhas atividades no cargo de diretor. Pude 
conhecer um pouco o funcionamento do 
INFRAPREV, quando fiscalizava os atos 
administrativos e financeiros. 

Futuro: No final do ano passado a Secreta-
ria de Previdência Complementar aprovou 
mudanças nos regulamentos dos 
planos de benefícios. Qual 
foi o motivo das altera-
ções? 

Paulo Roberto – 
Mudanças impostas 
pela legislação obriga-
ram o Instituto a rever 
os regulamentos. O ponto 
principal das mudanças foi a criação dos 
institutos legais: Portabilidade, Benefício 
Proporcional Diferido, Manutenção e 
Resgate. Os dois últimos itens já faziam 
parte dos regulamentos, mas não eram 
denominados institutos como a legislação 
determina. A Portabilidade é a grande 
novidade, assim como o Benefício Propor-
cional Diferido é para os participantes dos 
Planos BDI e BDII. Aproveitou-se também 
para atualizar as normas de elegibilidade 
aos benefícios e de seus cálculos.

Futuro: Quais foram os benefícios dessas 
mudanças para os participantes?

Paulo Roberto – Posso listar vários 
benefícios, mas os institutos legais deram 

maior flexibilidade aos participantes. A 
Portabilidade e o Benefício Proporcional 
Diferido foram criados para atender aos 
participantes que se desligam da patroci-
nadora antes da habilitação a um benefício. 
Eles agora têm direito de transferir seus re-
cursos para outra entidade de previdência 
complementar ou sociedade seguradora, 
no caso de desligamento da patrocinadora. 
Como podem continuar no plano. Optan-
do pelo Benefício Proporcional Diferido  
contribuirão apenas para o custeio das 
despesas administrativas até adquirirem 
as condições para recebimento de um be-

nefício. A redução da idade na 
aposentadoria antecipada 

do Plano CD considero, 
também, um grande be-
nefício, assim como o seu 
cálculo que passa a ser 

efetuado com 100% do sal-
do de conta do participante. 

Não precisar mais estar aposenta-
do pelo INSS para requerer aposentadoria 
normal ou antecipada no Plano CD é uma 
outra vantagem significativa. 

Futuro: Como está a saúde financeira dos 
planos CD, BDI e BDII? 

Paulo Roberto – Como diretor e 
participante, prezo por administrar com 
segurança e competência os recursos que 
cada participante deposita no INFRAPREV. 
Anualmente o Instituto faz uma avaliação 
atuarial para verificar se os valores arre-
cadados durante o ano garantem o paga-
mento dos benefícios. Os resultados têm 
demonstrado um perfeito equilíbrio. Mas 
isso não coloca a direção do INFRAPREV 
numa posição de conforto. A Diretoria 

Como diretor  
e participante, prezo por 

administrar com segurança 
e competência os recursos 

do INFRAPREV.

A busca da melhoria constante
Paulo Roberto da Silva está acostumado a vencer desafios. Formado  
em Ciências Contábeis, ocupou na Infraero os cargos de coordenador 
Regional de Auditoria Interna da Superintendência Regional do Leste,  
de assessor da Gerência Jurídica da Regional do Leste e de chefe  
da Divisão de Programação Orçamentária na Sede. Para atuar como Diretor 
de Benefícios conta com sua bagagem de 2 anos no Conselho Fiscal  
do INFRAPREV, do qual foi também presidente. Seu objetivo principal  
na condução das três gerências que estão sob sua responsabilidade  
– Benefícios, Arrecadação e Cadastro e Empréstimos – é buscar a melhoria  
do atendimento e da qualidade de vida dos participantes.

busca a melhoria contínua, porque as 
adversidades do mercado são grandes. É 
bom ficar sempre alerta.

Futuro: O INFRAPREV possui 10.703 
participantes ativos e assistidos. Deste 
total, 10.437 estão no Plano CD. Qual 
a vantagem do plano de contribuição 
definida?

Paulo Roberto – São várias as van-
tagens que o Plano CD oferece aos seus 
participantes. Entre elas, podemos citar 
a opção pelo valor da sua contribuição, a 
programação do valor de aposentadoria e 
a forma de recebimento do benefício em 
renda vitalícia, período certo e recebimen-
to à vista de até 25% do saldo de conta do 
participante. Além disso, o participante 
tem a possibilidade de resgatar 100% das 
suas contribuições e até 50% do saldo da 
conta de contribuição da patrocinadora.

Futuro: A Gerência de Empréstimos agora 
faz parte da Diretoria de Benefícios. Qual 
foi o impacto da entrada de uma nova 
gerência na Diretoria? 

Paulo Roberto – O impacto da entra-
da dessa nova gerência na Diretoria foi 
positivo, representando um novo desafio. 
Apesar do caráter financeiro, o aspecto 
social de atendimento ao participante é 
preponderante. 

Futuro: Quais são os seus planos para a 
Diretoria de Benefícios? 

Paulo Roberto – Desenvolver em con-
junto com a Diretoria Executiva trabalhos 
voltados para a melhoria do atendimento 
e da qualidade de vida dos nossos partici-
pantes ativos e assistidos. 

E N T R E V I S T AE N T R E V I S T A
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Recadastramento 
do INSS: 2ª etapa 
começa em março

T E R C E I R A  I D A D ET E R C E I R A  I D A D E

Em março começa a 

segunda etapa do recadas-

tramento dos segurados 

do INSS. Os convocados 

que não se cadastrarem 

terão os seus benefícios 

suspensos.  

Quem não puder ir ao 

banco se recadastrar deve 

enviar um representante le-

gal, que esteja cadastrado 

no INSS. 

Se o recadastramento 

não for feito no banco den-

tro do prazo de 120 dias, o 

segurado terá que fazê-lo 

nas agências do INSS. 

Como fazer – O aposenta-

do será informado da data 

do recadastramento na hora 

de sacar o benefício no ban-

co. Poderá saber, também, 

através da Internet, pelo site 

da Previdência – www.pre-

videncia.gov.br. Basta clicar 

em Censo Previdenciário e 

em seguida digitar o número 

do benefício. A consulta 

também pode ser feita pelo 

PREVfone, 0800-780191.

Recadastramento 
do INSS: 2ª etapa 
começa em março

O Sistema de Previdência Complementar 
organizou uma homenagem na passagem do Dia 
do Aposentado, comemorado em todo o País em 
24 de janeiro. A solenidade já é uma tradição para 
os fundos de pensão. 

No evento realizado no Hotel Pestana, no 
Rio de Janeiro, o INFRAPREV marcou presença. 
Representando todos os aposentados do Instituto, 
Mirian Avancini Canedo recebeu do Diretor de 
Benefícios, Paulo Roberto da Silva, o certificado 
concedido pela ICSS/Abrapp/Sindapp.

A aposentada Mirian Canedo ficou muito 
emocionada. Agradeceu a indicação de seu nome 
e disse que o Instituto sempre atendeu as suas 
expectativas. “É uma felicidade ser lembrada. 
Uma homenagem é sempre uma coisa gratifican-
te”, enfatizou a aposentada que hoje se dedica à 

Fundos de 
Pensão prestam 
homenagem a 

seus aposentados

Aposentadoria hoje representa um novo re-
começo. Aqueles que encaram como uma nova 
fase da vida, com atitude positiva, vivem melhor 
e feliz. Confira os exemplos de aposentados que 
cuidam da saúde, fazem uma atividade física e 
desenvolvem outra atividade apenas por prazer.
 Helena Yoshioka – Está muito satisfeita com a 

condição de aposentada. “Tenho um bom padrão 
de vida e agradeço a Deus”, afirma a ex-gerente de 
Administração da Superintendência de São Paulo. 
Helena se dedica a trabalhos manuais como a 
tapeçaria. Reside em São Paulo, na capital.
 Francisco de Assis Figueiredo – É de Brasília. 

Está muito feliz, principalmente porque ganha 
mais do que esperava como aposentado. Gosta de 
ouvir música e administra seu tempo entre sua 
família e atividades físicas como a caminhada. 
Militar, trabalhou durante 32 anos na Aeronáu-
tica e 15 anos na Infraero. 
 Paulo Contioso de Franceschi – Adepto da vida 

saudável, este morador de Porto Alegre faz cami-
nhadas diárias. Trabalhou na Infraero como Su-
perintendente Regional do Sul e foi Presidente do 
Conselho de Curadores do INFRAPREV. Atualmen-
te trabalha como administrador de empresas.

 Iara Benvinda da Silva – Cuida da saúde fazendo 
caminhadas diárias e realiza um trabalho voluntá-
rio como vice-presidente do Grupo Espírita Paz e 
Caridade de Salvador, que administra uma creche 
com 83 crianças carentes. Iara foi chefe de Admi-
nistração de Pessoal no aeroporto de Salvador.
 José Jorge Monteiro Barbosa – Aproveita o 

seu tempo para se dedicar às netas Vitória e 
Rebeca e também para caminhar. Faz elogios 
ao INFRAPREV e destaca o aumento dos canais 
de comunicação com o Instituto. Monteiro 
mora em Manaus. Foi supervisor de Negócios 
nos aeroportos de Ponta Pelada e Internacional 
Eduardo Gomes de Manaus.
 Josué Teixeira – Depois de aposentado resolveu 

dedicar parte de seu tempo ao Acervo do Marco da 
Proteção ao Vôo, como voluntário. Gosta de ouvir 
música clássica e adora navegar na Internet. Traba-
lhou como gerente de Navegação Aérea em Belém. 
 Ivanildo Torres – Preocupado com a saúde, 

depois de aposentado Ivanildo escolheu a ca-
minhada como atividade física para manter a 
forma e ter uma vida saudável. Pernambucano, 
residente em Olinda, foi fiscal do Aeroporto 
Internacional Gilberto Freyre.

Um novo olhar dos aposentados para a vida
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Diretor Paulo Roberto da Silva entrega 
certificado à aposentada Mirian Canedo

leitura, à caminhada e aos seus três filhos. 
Prestigiaram o evento, além de aposentados, 

dirigentes de fundos de pensão e de associações 
de aposentados, os presidentes do Instituto 
Cultural de Seguridade Social (ICSS), Wagner 
Pinheiro; da Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (Abra-
pp), Fernando Pimentel e do Sindicato Nacional 
das Entidades Fechadas de Previdência Privada 
(Sindapp) Jarbas Antonio de Biagi. 

Os presidentes ressaltaram a importância 
do trabalho desenvolvido para o bem-estar do 
aposentado. O evento teve como patrocinador 
o Banco Real ABN AMRO e foi encerrado com 
uma mensagem que dizia que a cada dia é preciso 
renascer e viver.

Já está disponível no site 
um novo simulador 
de aposentadoria.  

Agora você pode efetuar 
simulações a partir 

de 48 anos de idade. 
É que o regulamento 

do Plano CD foi alterado. 
Na aposentadoria 

antecipada as idades 
mínimas de 53 e 50 anos 
de idade foram reduzidas 
para 48 anos. Entre no 
www.infraprev.org.br e 

faça sua simulação. Basta 
digitar login e senha.

Você Sabia!
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ao INFRAPREV ou a um dos representan-
tes lotados nas unidades administrativas 
da Infraero. A lista de todos os represen-
tantes está no site www.infraprev.org.br, 
em Fale Conosco. 

No caso de beneficiários menores de 
18 anos, o requerimento será feito pelo 
seu responsável legal e o pecúlio será pago 
por meio de depósito em conta poupança 
bloqueada até a sua maioridade.

O valor do pecúlio não é fixo. Ele é 
calculado com base 
no Salário Real de 
Benefício (SRB). Para 
os participantes do 
Plano CD o valor do 
pecúlio será de no 
mínimo 5 vezes e de 
no máximo 10 vezes 
o SRB. A escolha será 
do participante. No 
caso de participan-
tes dos Planos BDI e 
BDII o valor será de 
10 vezes o SRB. 

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

O pecúlio é um benefício que o par-
ticipante deixa aos seus beneficiários no 
caso do seu falecimento. O pagamento é 
efetuado de uma única vez e divido em 
partes iguais entre todos os beneficiários 
inscritos até a concessão do benefício. 

Podem ser beneficiários cônjuge, 
companheiro(a) e filhos. Na falta de bene-
ficiários poderão ser indicados quaisquer 
pessoas sem vínculo familiar com o parti-
cipante. Na inexistência de beneficiários, 
o pecúlio será pago 
aos herdeiros legais 
do participante. Para 
agilizar o pagamento 
do benefício é im-
portante que o par-
ticipante mantenha 
sempre seus dados 
pessoais e dos seus 
beneficiários atuali-
zados.

Para receber o 
pecúlio o beneficiá-
rio deverá solicitá-lo 

Saiba mais sobre PecúlioF I Q U E  P O R  D E N T R O

N Ú M E R O SN Ú M E R O S

Patrimônio (Dezembro/2005):  R$ 758.759.887

Cota do Plano CD: 
Dezembro/05  
2,271599

Plano I
R$ 33.867.846

Plano II
R$ 5.997.042

Plano CD
R$ 718.894.999

Por Plano

Renda Fixa
61,25%

Renda Variável

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
Dezembro/2005 (Em %)

Imóveis
7,59%

Empréstimos
6,02%

25,14%

CRONOGRAMA DE EMPRÉSTIMO 
ATENDIMENTO INÍCIO *TÉRMINO      CRÉDITO

FEVEREIRO/06 7 16     24

MARÇO/06 9 21     31

ABRIL/06 7 19     28

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

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

CALENDÁRIO DE 
PAGAMENTO 2006

FEVEREIRO  24

MARÇO  31

ABRIL  28

MAIO  31

JUNHO  30

JULHO  31

AGOSTO  31

SETEMBRO  29

OUTUBRO  31

NOVEMBRO  30

DEZEMBRO  28

ABONO ANUAL/ 13º BENEFÍCIO

DEZEMBRO 12 

Salário Real de Benefício 
É a média aritmética dos salários de 

participação (remuneração normal 

considerada para desconto da Previ-

dência Social) nos 12 meses anteriores 

ao início do benefício, ajustados pelo 

índice de reajuste (variação do INPC/

IBGE no período) até o mês da conces-

são. Para o aposentado, o salário de 

participação corresponde à soma do 

valor da aposentadoria do INSS com o 

valor do benefício do INFRAPREV.

Política de Investimentos – Desde 

10 de janeiro, está disponível no site a 

Política de Investimentos de 2006, para 

consulta dos participantes. Basta aces-

sar a seção Investimentos. O documento 

determina a filosofia e as práticas de 

investimentos do INFRAPREV.  

Central de Atendimento – O partici-

pante está recebendo, encartado nesta 

edição, um imã com o telefone da Central 

de Atendimento e com calendário. Ele 

pode ser fixado na geladeira ou qual-

quer outro lugar de destaque, para que 

o participante tenha a mão o telefone 

0800-7071273, quando precisar.

Alteração de telefone – O número do 

telefone do INFRAPREV mudou. Com a 

implantação do sistema de Discagem 

Direta ao Ramal (DDR) o número agora 

é (21) 2156-8150. O número de fax per-

manece o mesmo (21) 2531-1694.

Convênios e Descontos – A rede cre-

denciada de Convênios e Descontos 

pode ser incrementada com a ajuda 

dos participantes. Podem ligar para o 

0800-7071273 e indicar pousadas, lojas, 

academias, escolas, cursos e profissio-

nais liberais de sua cidade. Para isso, 

basta informar o tipo de serviço pres-

tado, telefone, e-mail e o nome de uma 

pessoa para contato. Com as sugestões 

dos participantes, o INFRAPREV espera 

aumentar o número de conveniados em 

todo o Brasil e fornecer uma vasta rede 

credenciada de boa qualidade.

Declaração de IR – Para declaração de 

Imposto e Renda, o INFRAPREV informa 

a todos os seus assistidos que os com-

provantes de rendimentos pagos e de 

retenção de IR na fonte serão postados 

até o dia 24 de fevereiro.

Site da Previdência – A Previdência 

Social oferece facilidades aos segurados 

pela Internet. O site www.previdencia.

gov.br tem links para segurados, não 

segurados e empresários. Calcular 

aposentadoria, conferir o calendário de 

pagamento de benefícios, consultar os 

vínculos empregatícios, atualizar o en-

dereço de aposentados e pensionistas, 

requerer auxílio-doença, pensão e salá-

rio-maternidade são alguns serviços.



Entra ano, sai ano e milhares de 
pessoas desejam ter uma boa forma. 
São muitas as tentações que adiam 
para a semana seguinte o início da 
mudança alimentar e de atividades 
físicas. Para emagrecer e manter-
se magro é preciso, antes de tudo, 
começar a seguir algumas dicas sau-
dáveis como, por exemplo, a prática 

S A Ú D ES A Ú D E

Dicas para começar 2006 em forma

O Papai Noel das crianças de Bangu
C I D A D A N I AC I D A D A N I A

Natal é tempo de doação, de compartilhar amor. E o 

espírito natalino contagiou, mais uma vez, os empregados 

do INFRAPREV. Ao presentearem as crianças da Obra 

de Assistência à Infância de Bangu, Rio de Janeiro, os 

empregados doaram um pouco de amor.

Para as 37 crianças amparadas pela Instituição, 

os empregados representaram o Papai Noel. Os brin-

quedos fizeram a festa das crianças. No rostinho de 

cada uma delas estava estampado um olhar de alegria e 

esperança, não só pelos brinquedos, mas pela presença 

das pessoas.

A Obra de Assistência funciona desde 1949. São 56 

anos de luta para construir um alicerce para os futuros 

homens e mulheres. As dificuldades são grandes, mas a 

vontade de ajudar faz com que a Instituição se mantenha 

até hoje. Há 30 anos a frente da instituição, Santclair da 

Silva falou emocionado do trabalho que realiza com 

um grupo de profissionais e voluntários que se 

revezam no cuidado das crianças.

A instituição necessita de doações. Aque-

les que quiserem ajudar podem entrar em 

contato pelos telefones: (21) 3331-0038 e 

3331-6650. O endereço: Rua Silva Cardoso, 

346 – Bangu – Rio de Janeiro – RJ.

Mudanças de hábitos alimentares
 A maioria dos especialistas afirma que dietas restritas não funcionam, 

 Aprenda a comer direito, 

 Evite ingerir muito carboidrato (pizza, massas em geral, arroz, feijão, etc.),

 Estipule horários para as refeições,

 Beba muita água,

 Deixe o seu prato colorido com saladas e legumes, 

 Troque o doce pela fruta de sua preferência.

Dicas para quem não tem tempo
 Transforme as atividades cotidianas em uma forma de exercício,

 Vá a pé à padaria ou banca de jornal, 

 Levante-se da cadeira no trabalho ao invés de usar as rodinhas,

 Opte pela escada ao invés do elevador,  

 Saia para dançar ao invés de sair para jantar,

 Evite ficar parado o máximo de tempo que puder.

de exercícios aeróbicos (corrida e 
caminhada) e de musculação.

A adoção de exercícios físicos 
melhora a qualidade de vida, o de-
sempenho no trabalho e em casa, e 
ajuda a queimar calorias. O ideal para 
quem não pode ou não quer entrar na 
academia, é começar caminhando 30 
minutos, de três a quatro vezes por 

semana, e aumentar gradativamente 
o tempo e a freqüência. 

Tempo e paciência
O sono também é importante. O 

mínimo de seis horas a noite, sem 
interrupção, colabora no controle do 
percentual de gordura do corpo. Mas 
é necessário ter paciência porque os 
resultados aparecem com o tempo. 

Pular uma refeição e ficar em 
jejum não emagrece. A alimentação 
após o jejum é marcada pela compul-
são alimentar e faz com que a pessoa 
ataque os doces e gorduras. 

Comer e mastigar devagar aju-
dam na digestão. A mastigação lenta 
aciona o mecanismo de saciedade do 
cérebro. O cansaço contribui para 
que a pessoa queira comer rápido. É 
melhor descansar antes da refeição e 
comer com mais calma. 

Com a adoção de algumas dessas 
dicas, a pessoa pode conseguir entrar 
em forma e melhorar a qualidade de 
vida a longo prazo. É importante lem-
brar que a consulta a um especialista 
é recomendável.
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