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�O Instituto aderiu ao Programa Carbon Free, da 

Iniciativa Verde para a compensação das suas emis-
sões de Gases de Efeito Estufa (GEE) realizadas em 
2008. Serão absorvidas 170,12 toneladas de CO2 
através do plantio de 1.075 árvores.  Página 5

INFRAPREV é primeiro fundo 
a compensar emissão de Co2
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Eleição: assistidos
têm até 2 de 
março para
votar no portal

Patrimônio tem crescimento
A crise econômica global afetou o resultado das 
empresas em 2008.  Isso não foi diferente no sis-
tema de previdência complementar. No entanto, 
o patrimônio do INFRAPREV teve crescimento 
no ano de 2,45% . A rentabilidade alcançada pelo 

Instituto foi negativa 0,24% , resultado superior a 
média prevista pela Abrapp. A Associação calcu-
la que a rentabilidade média dos fundos de pen-
são f ique em torno de -3% , dado negativo pela 
primeira vez em pelo menos 14 anos.  Página 7

O momento de dissipação da 
instabilidade econômica permi-
tiu a reavaliação das taxas de 
juros. A redução média foi de 
20%. A variação vai de 11% a 
35% de redução, em função dos 
prazos de concessão. Página 3

taxas de 
empréstimos 
são reduzidas
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Editorial

Depois de 
cinco anos de 
rentabilidade 
a l c a n ç a n d o 

quase o dobro da meta atuarial, o 
INFRAPREV registra um resultado 
negativo de 0,24% . O desempe-
nho é superior a rentabilidade mé-
dia dos fundos de pensão no ano, 
que segundo a Abrapp, deve fi car 
em torno de -3% .

A crise norte-americana foi a 
grande vilã do mercado. No ano 
passado não só os fundos de pen-
são, mas também grandes empre-
sas não tiveram ganhos. A renda 
variável que durante cinco anos 
alavancou o patrimônio foi a res-
ponsável pelo não cumprimento 
da meta atuarial.

Mesmo diante desse cenário, 
o Instituto continuou inovando na 
gestão e é por isso que podemos 
afi rmar que os impactos negativos 
foram minimizados. O patrimônio 
líquido cresceu 2,45%, comparado 
com o mesmo período do exercí-
cio anterior. 

Na edição 90 do Jornal Futuro 
de 2008, afi rmamos que superar 
resultados é o desafi o do Institu-
to e continua sendo da diretoria, 
conselhos e empregados. 2008 foi 
um ano difícil e devemos encará-
lo como uma boa experiência, que 

nos faz refl etir sobre as ações e 
aprimorar os rumos.

O patrimônio continua sólido, 
porque adotamos estratégias de 
investimentos defensivas que as-
seguram rentabilidade, liquidez e 
solvência necessárias ao cumpri-
mento da missão institucional. 

O INFRAPREV trabalha para 
obter resultados a longo prazo. 
Nos últimos cinco anos o Instituto 
teve um desempenho excelente 
que permite conforto e ameniza 
o resultado do ano passado. Isso 
foi possível porque a Política de In-
vestimentos está bem estruturada, 
dispomos de profi ssionais espe-
cializados e fazemos o acompa-
nhamento constante do mercado 
fi nanceiro.

As melhorias e inovações con-
tinuam, tanto em relacionamento 
com os par ticipantes quanto em 
tecnologia da informação. O rit-
mo adotado com o novo modelo 
de gestão dos investimentos f i-
cou mais acelerado. Vamos nos 
empenhar cada vez mais para 
manter o Instituto no patamar 
alcançado, de estar na vanguarda 
do pensamento estratégico das 
grandes empresas.

Carlos Frederico Aires Duque

Diretor-Superintendente
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INFRAPREV adota 
estratégias defensivas

Canal Aberto
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Taxa de Empréstimo
Mensagem do participante ao 
representante INFRAPREV:
Colegas, nós brasileiros que estamos 
envoltos em uma ciranda financeira, 
nada melhor do que sempre 
verificarmos a fidedignidade dos 
cálculos das financeiras, no tocante 
a taxas, valores totais, brutos e 
líquidos. E para isso, o site do Banco 
Central disponibiliza a Calculadora 
do Cidadão, uma ferramenta 
muito interessante nesse sentido. 
o endereço é www.bc.gov.br/
?PRESTFIXA. Fiz uma conferência 
com relação a taxa cobrada pelo 
INFRAPREV, tomando por base 
os valores de meu empréstimo, e 
realmente elas bateram. Mostra a 
seriedade do instituto.
Marcelo Castro
Campina Grande – PB

Resposta: Na posição de Representan-
te do INFRAPREV,  agradeço em nome 
do Instituto, pela análise sensata e sugi-
ro que a sua informação e sugestão seja 
passada aos participantes do SBKG, haja 
vista que a informação vem realmente 
ratifi car a idoneidade e seriedade do 
Instituto, ao qual somos participantes.
Representante Ednaldo Silva

Pesquisa
recebi um telefonema de uma 
empresa que efetuava um 
questionário sobre a satisfação 
dos produtos oferecidos pelo 
INFRAPREV. Trata-se de um 
extenso questionário... Quanto ao 
atendimento do 0800, fiquei muito 
tempo para ser atendida, causando 
irritação..., pois necessito saber se 
procede ou não esse serviço usando 
o telefone residencial do associado. 
Sahdra Lira
Fortaleza – CE

Resposta: O INFRAPREV divulgou, na úl-
tima edição do Jornal Futuro, a realização 
da pesquisa. É importante a avaliação 
dos participantes sobre a administração, 
para futuras melhorias. Por isso a quan-
tidade de perguntas. O Instituto Retra-
to tem a responsabilidade de apenas 
usar os telefones para esse tipo de servi-
ço.  Quanto a Central de Atendimento 
0800-707-1273, funciona de segunda a 
sexta, das 8h30 às 17h. Sábado, domin-
go e feriado  não há atendimento.
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Gestão

A Diretoria Executiva, após avaliar o 
comportamento do mercado financeiro 
nos últimos meses, decidiu reduzir as taxas 
de empréstimos. A redução média foi de 
20%. A variação vai de 11% a 35% de redu-
ção, em função dos prazos de concessão.

A taxa de juros inicial passou de 1,28% 
para 1,15%, em janeiro. Mas para a con-
cessão do empréstimo a taxa aplicada é a 
composta, que contempla correção mone-
tária e taxa de administração. 

Em outubro do ano passado, o Insti-
tuto precisou adequar as taxas ao merca-
do financeiro, devido à crise econômica 
desencadeada nos Estados Unidos e que 
repercutiu no mundo inteiro e, conseqüen-
temente, no Brasil.

As medidas adotadas foram de prote-
ção do patrimônio, uma vez que a carteira 
de empréstimos é um dos investimentos 

INFRAPREV reduz 
taxas de empréstimos
Em outubro o Instituto precisou adequar as taxas ao mercado, mas 
agora o momento permite a reavaliação da carteira de empréstimos

A campanha de alteração de con-
tribuição do Instituto teve um balan-
ço muito positivo em 2008. De 534 
participantes que fizeram a alteração 
da contribuição, 89% aumentaram a 
contribuição básica, destinada à apo-
sentadoria. 

Apenas 11% preferiram reduzir 
o percentual. O que significa que a 
INFRAERO também reduzirá a sua 
parte. Porque quando o participante 
melhora o percentual de contribuição, 
a patrocinadora também aumenta a 
sua, respeitando o teto de 8% . 

Aqueles que aumentaram a con-
tribuição querem garantir um valor 
maior para aposentadoria e aumentar 
o valor de dedução no imposto de 
renda. A contribuição básica pode ser 
deduzida no IR em até 12% do total 
do rendimento anual.

Participantes 
investem na 
aposentadoria

do Instituto. Como informado à época, as 
regras eram mais conservadoras em fun-
ção da crise e também transitórias.

O mercado encontra-se no momento 
em processo de dissipação da instabilidade 
econômica, dando a oportunidade para rea-
valiação da carteira global de investimentos. 

Confira as taxas de fevereiro:

Meses
Taxa  

de juros
Taxa 

composta*

6 a 12 1,15% 1,53%

13 a 24 1,20% 1,58%

25 a 36 1,25% 1,63%

37 a 48 1,30% 1,68%

49 a 60 1,35% 1,73%

61 a 72 1,40% 1,78%

* Mais correção monetária e taxa 
administrativa 

Atualize 
endereço
Mantenha seu endere-

ço atualizado no INFRA-
PREV. Ligue para 0800-
707-1273 e informe nome 
de rua, número, comple-
mento, CEP e telefone. 
Aproveite para informar 
o seu e-mail e se quer re-
ceber o jornal pelo cor-
reio ou pelo endereço 
eletrônico.

As informações atu-
alizadas de endereço re-
sidencial e de e-mail ga-
rantem ao participante 
o recebimento dos infor-
mativos do INFRAPREV, 
extratos, e avisos de pa-
gamento, bem como agili-
dade na hora de requerer 
a aposentadoria ou até 
mesmo empréstimos.

Aposentado recebe homenagem
O assistido Antonio Claudio Louzada 

Camilher recebeu o diploma do Sistema de 
Previdência Complementar em homena-
gem ao Dia dos Aposentados. A entrega foi 
feita pela chefe da assessoria de Comuni-
cação do INFRAPREV, Antônia Maynart, na 
cerimônia realizada na Academia Brasileira 
de Letras no Rio de Janeiro, em 23 de ja-
neiro. O evento é organizado pelo Instituto 
Cultural de Seguridade Social (ICSS), As-
sociação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar (Abrapp) e 
Sindicato Nacional das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar (Sindapp) e 
teve o apoio institucional da Previ.

O Balancete Gerencial do 4º trimestre de 2008 encontra-se no portal 
do INFRAPREV para consulta dos participantes. Basta acessar o item 
Publicações. O Balancete é composto do Ativo, Passivo, Demonstrati-
vos de Receitas e Despesas e da Composição do Passivo Atuarial.

Balancete Gerencial 
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Eleição começa em fevereiro

Gestão

A eleição para a escolha dos repre-
sentantes dos assistidos, aposentados e 
pensionistas, nos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal do INFRAPREV começa no dia 2 
de fevereiro. A votação será eletrônica e 
pelo correio.

Para votar pelo correio o assistido tem 
até 20 de fevereiro e pelo portal INFRAPREV 
até 2 de março às 17 horas. O prazo da vo-
tação pelo correio é menor, porque nesse 
caso a apuração é manual. 

Para a votação pelo correio, foi enviada 

à residência dos eleitores correspondência 
com informações sobre o processo eleito-
ral, envelope carta resposta e cédula.

O assistido deve utilizar apenas uma 
das modalidades de votação (eletrônica ou 
correio).  Em caso de duplicidade, o voto 
pelo correio será desconsiderado, prevale-
cendo o registro eletrônico, conforme es-
tabelece o Regulamento Eleitoral.

Estão inscritos quatro candidatos, dois 
para o Conselho Deliberativo e dois para 
o Conselho Fiscal. 

Ao votar em um dos candidatos, o 
assistido estará escolhendo o seu repre-
sentante nos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal. Por isso, avalie muito bem o breve 
currículo e vote consciente. 

A participação de todos assistidos é de 
extrema importância para que seus repre-
sentantes possam colaborar efetivamente 
nas políticas do Instituto e na fiscalização 
da gestão dos recursos financeiros do seu 
fundo de pensão.

Dúvidas, ligue para 0800-707-1273.

Os participantes assistidos poderão votar nos candidatos pelo portal INFRAPREV ou pelo correio

ConsELho DELiBErATivo
José Marinho – É oficial da Aeronáutica, 

graduado em economia, com MBA em For-
mação de Executivos pela Fundação Getúlio 
Vargas. Foi Gerente de Administração, de Fi-
nanças e Comercial da Regional Nordeste da 
INFRAERO e Assessor da Diretoria Comercial 
na Regional Leste. Atualmente ocupa a pre-
sidência do Conselho Fiscal do INFRAPREV. Como conselheiro, 
pretende defender os interesses do INFRAPREV e dos assistidos, 
utilizando a experiência acumulada ao longo de quatro anos na 
presidência do Conselho Fiscal.

oscar Muraro – Tem formação em ad-
vocacia. Exerceu as funções de Superinten-
dente no Aeroporto de Campos – RJ, Geren-
te de Carga Aérea no Aeroporto de Guaru-
lhos – SP, Chefe do Armazém de Importação 
do Aeroporto do Galeão – RJ. Ocupou ainda 
o cargo de Gerente Adjunto de Desenvolvi-
mento Geral na Prefeitura de Campos. Seu objetivo como mem-
bro do Conselho Deliberativo é unir para servir.

ConsELho FisCAL
Cel. Aramis Gomes – Graduado em 

Administração. Na FAB exerceu as funções 
de chefias nas áreas administrativa e financei-
ra. No Superior Tribunal Militar foi Diretor 
de Finanças e Controle Interno e na INFRA-
ERO, Chefe dos Departamentos de Admi-
nistração, Pessoal, Comercial e Carga Aérea. 
Tem como objetivo dar continuidade aos trabalhos desenvolvi-
dos como membro e Presidente do Conselho Fiscal e membro 
do Conselho Deliberativo do INFRAPREV.

Délio santos Lima – Graduado em 
economia , foi Chefe do Depar tamento de 
Custos e Orçamento da Tasa e Chefe da 
Divisão de Custos da INFRAERO. Tem ex-
per iência em programação e execução de 
atividades orçamentár ias e de supervisão 
e controle de custos e estudos tar ifár ios . 
Como membro do Conselho Fiscal terá a opor tunidade de 
aplicar o seu conhecimento e de se atualizar prof issional-
mente.

Os participantes do INFRAPREV podem deduzir no Imposto 
de Renda o total das contribuições vertidas para o plano de pre-
vidência, até o limite de 12% . Gastos com saúde, educação com 
dependentes, doações a determinadas entidades, pagamento de 
pensão alimentícia são outras despesas dedutíveis.

O INFRAPREV vai enviar a partir da segunda quinzena de 
fevereiro o informe de rendimento para os assistidos. Além 
de receber em casa, os aposentados e pensionistas poderão 
acessar o portal do Instituto (www.infraprev.org.br) e visualizar o 
informe, que servirá de base para a declaração do Imposto de 
Renda 2008.

Quanto aos ativos, a INFRAERO é a responsável pelo infor-
me, onde consta o total das contribuições ao Instituto.

nova tabela de ir
O governo divulgou uma nova tabela de Imposto de Renda 

para Pessoa Física. Nela, foram criadas duas novas faixas de im-
posto, uma de 7,5% e outra de 22,5% . Agora, quem recebe até 
R$ 1.434,59 está isento.

Para simular o novo Imposto de Renda, o site da Receita Fede-
ral disponibilizou uma calculadora bem simples. Basta acessar www.
receita.fazenda.gov.br e clicar no link Alíquota Efetiva do IRPF 2009.

Prepare-se para a declaração de IR

Conheça os candidatos
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Responsabilidade socioambiental

Prepare-se para a declaração de IR
Base de 
Cálculo (R$)

Alíquota 
(%)

Parcela a deduzir 
do IR (R$)

Até 1.434,59 – –

De 1.434,60 
até 2.150,00 

7,5 107,59

De 2.150,01 
até 2.866,70

15 268,84

De 2.866,71 
até 3582,00

22,5 483,84

Acima de 
3.582,00

27,5 662,94

O INFRAPREV recebeu da ONG 
Iniciativa Verde o selo “Carbon 
Free”, que atesta a sua contribuição 
para a redução do aquecimento glo-
bal e para a recuperação e conser-
vação da Mata Atlântica.

Ao aderir ao programa Carbon 
Free, o INFRAPREV tornou-se o pri-
meiro fundo de pensão a compensar 
as suas emissões de CO2, f irman-
do-se na vanguarda do pensamento 
sustentável das grandes empresas.

O selo é o resultado de uma 
parceria com a Iniciativa Verde. O 
I n s t i t u t o 
aderiu ao 
P r o g r a m a 
C a r b o n 
Free para a compensação das suas 
emissões de Gases de Efeito Estu-
fa (GEE) realizadas em 2008. Se-
rão absorvidas 170,12 toneladas de 
CO2 através do plantio de 1.075 
árvores.

Para estimar a quantidades de 
CO2, a Iniciativa Verde fez um in-
ventário de emissões no Instituto, 
considerou vários aspectos como 
consumo de luz, de material des-
car tável, de escritório e divulgação, 
produção de lixo, meio de trans-
por te dos empregados, transpor te 
aéreo e frota operacional.

As árvores serão plantadas em 

áreas degradadas localizadas dentro 
dos limites da Mata Atlântica. A in-
tenção é a formação de uma nova 
f loresta que visa a proteção da bio-
diversidade brasileira .

O INFRAPREV começou a tra-
balhar as questões socioambientais 
em 2007 ao aderir aos Princípios 
para Investimento Responsável, ela-
borados pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) e, no mesmo 
ano, ao Carbon Disclosure Project 
(CDP) ou Projeto de Informações 
sobre a Emissão de Gases de Efei-

to Estufa. 
Em função 
desses no-
vos con-

ceitos na gestão, o Instituto inseriu 
critérios socioambientais na sua Po-
lítica de Investimentos. 

A Iniciativa Verde está engajada 
em assuntos relativos às mudanças 
climáticas desde 1992. Trabalhando 
em estudos e aplicações de pesqui-
sas científ icas, desenvolve projetos 
nacionais e internacionais de Meca-
nismos de Desenvolvimento Limpo 
(MDL), para governos, indústrias e 
instituições como Banco Mundial, 
Banco Inter-Americano de Desen-
volvimento (BIRD) e Programas de 
Desenvolvimento das Nações Uni-
das (PNUD).

INFRAPREV recebe selo 
Carbon Free por compensar 
emissão de Co2
Selo é resultado da parceria com a Iniciativa Verde, que irá plantar 
1.075 árvores para compensar a emissão de gases de efeito estufa

Instruções de voto

PELo PorTAL
 Basta acessar www.infraprev.
org.br ;

 Clicar no banner Eleição de 
Conselheiros 2008-2009 e depois 
no item Votação;

 Na área Votação será solicita-
do a digitação do login e senha; 

 Aparecerão duas opções: Conse-
lho Deliberativo e Conselho Fiscal. É 
necessário votar nos dois Conselhos. 

 Após fi nalizar a votação em um 
conselho, automaticamente aparece 
a tela dos candidatos do outro con-
selho. Exemplo: Se começar com o 
Conselho Deliberativo, após a fi na-
lização do voto aparecerá automa-
ticamente a tela com os candidatos 
ao Conselho Fiscal. Abaixo do botão 
VOTAR nos candidatos, aparecem 
as opções BRANCO e NULO.

PELo CorrEio
 Escolha apenas um candidato 
para o Conselho Deliberativo e um 
candidato para o Conselho Fiscal, 
assinalando de forma correta na 
cédula e evitando qualquer rasura 
para que seu voto não seja anulado;

 Dobre a cédula e coloque no 
envelope carta-resposta;

 Não é necessário preencher o 
campo do remetente;

 Não é necessário selar, o porte 
será pago pelo INFRAPREV;

 Deposite o seu voto em qualquer 
agência dos Correios, até o dia 20 de 
fevereiro (vale a data de postagem).
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AUTOPATROCÍNIO
BENEFÍCIO 
ProPorCionAL DiFEriDo

PorTABiLiDADE rEsGATE

O participante tem o 
direito de permanecer 
no plano de benefícios, 
efetuando as contribuições 
dele e da patrocinadora.  
Os benefícios de risco: 
auxílio-doença, pensão e 
aposentadoria por invalidez, 
assim como o pecúlio, estão 
assegurados.  Quando 
preencher as condições 
de aposentadoria, poderá 
solicitar o benefício.

Após completar três anos 
de contribuição ao plano, o 
participante poderá permanecer 
no plano de benefícios efetuando 
somente a contribuição 
administrativa, até que seja  
elegível a uma aposentadoria. 
Os benefícios de risco: 
auxílio-doença, pensão e 
aposentadoria por invalidez,  
assim como o pecúlio, estão 
assegurados.

O participante tem  
a possibilidade de portar 
seus recursos para outra 
instituição. É preciso 
preencher os requisitos 
obrigatórios, que são:  
não possuir mais vínculo 
com a patrocinadora,  
ter três anos de 
contribuição ao plano e  
não esteja em gozo de 
benefício no INFRAPREV.

Desde que não esteja em gozo 
de benefício no INFRAPREV, o 
participante poderá receber, 
na forma de pagamento único 
ou em até 12 meses, o valor 
correspondente à sua Reserva 
de Poupança (Plano BD) ou 
parte do Saldo de Contas (Plano 
CV). No Plano CV, o resgate 
corresponde a 100% do que o 
participante contribuiu e até 50% da 
Patrocinadora, desde que tenha mais 
de cinco anos de vínculo ao plano. 

Seguridade

Dinheiro na mão é muito bom. Mas será que resolve os 
problemas a longo prazo? Essa deve ser a pergunta que deve 
passar na cabeça dos participantes, se houver o desligamento da 
INFRAERO antes da aposentadoria.

O Plano CV prevê quatro opções do destino dos recursos 
acumulados. Duas são de permanência no plano, autopatrocínio 
e benefício proporcional, diferido e as outras duas de saída, 
resgate e portabilidade. 

Resgatar os recursos pode ser a primeira idéia. Mas é pre-
ciso ver se vale a pena retirar o dinheiro e ficar sem a possibili-
dade de usufruir do benefício de aposentadoria e de garantir a 
pensão a seus dependentes.

No caso do resgate, o participante pode sacar 100% de 
tudo o que contribuiu e mais 50% da contribuição da patro-
cinadora, desde que tenha mais de cinco anos de vínculo ao 
plano. Isto significa que perde 50% dos recursos recolhidos pela 
INFRAERO. Vai resgatar 2% para cada ano de contribuição até 

Vantagens de permanecer no INFRAPREV

No caso de reclusão ou detenção do participante, o INFRA-
PREV concede auxílio-reclusão. É um benefício de renda mensal 
sem carência, assegurado somente aos beneficiários do partici-
pante ativo, autopatrocinado ou vinculado. 

O beneficiário deverá requerer o auxílio-reclusão ao INFRAPREV 
e comprovar a concessão pelo INSS. Para ter a continuidade do pa-
gamento, trimestralmente deverá ser apresentado atestado de que 
o participante permanece recluso ou detento, bem como, de que 
continua recebendo o pagamento do benefício pelo INSS.

No caso de falecimento do participante detento ou recluso, o 
benefício é convertido automaticamente em pensão por morte.

O que fazer com o seu saldo do Instituto no caso de 
desligamento da INFRAERO antes da aposentadoria?

Participante tem direito 
a auxílio-reclusão

o máximo de 50% . Para retirar esse percentual máximo preci-
sará de 25 anos de contribuição. Além disso, serão descontados 
o Imposto de Renda e o saldo devedor de empréstimo, se tiver 
contrato.

Conheça as vantagens
 Preservação do saldo integral (contribuição do participan-

te e contribuição da patrocinadora);

 Proteção familiar, com os benefícios de pensão e pecúlio;

 Cobertura em caso de imprevistos, com os benefícios de 
risco (auxí lio-doença; aposentadoria por invalidez e auxí lio-re-
clusão);

 Flexibilidade no recebimento da aposentadoria, com sa-
que de até 25% do saldo e renda por prazo determinado de 
cinco a 20 anos ou renda mensal vitalícia ;

 Flexibilidade no valor da contribuição, que pode ser alte-
rada de acordo com a necessidade do participante;

 Rentabilidade dos recursos com transparência e segurança;

 A partir dos 48 anos e com cinco anos de contribuição ao 
plano já é possível solicitar benefício.

informe de Empréstimos – A partir da segunda 
quinzena de fevereiro, os participantes receberão em 
casa o informe do saldo devedor de empréstimo para 
fins de Imposto de Renda. Irão receber apenas os par-
ticipantes com saldo devedor acima de R$ 5 mil. 

Extrato de Conta – Será enviado na primeira sema-
na de março o extrato de conta com as contribuições 
dos participantes e da patrocinadora durante o exercí-
cio de 2008. A correspondência trará também a renta-
bilidade e o saldo de conta dos planos de aposentado-
ria do INFRAPREV atualizados até 31 de dezembro.  

Fique por dentro

INstItutos lEgAIs
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Finanças

A crise econômica afetou realmente 
o resultado das empresas em 2008.  Isso 
não foi diferente no sistema de previdência 
complementar. No entanto, o patrimônio 
do INFRAPREV teve crescimento no ano de 
2,45% e nos últimos seis anos de 59,79%, 
em relação a meta atuarial.

A rentabilidade alcançada foi de -0,24%. 
O resultado é superior a média prevista 
pela Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar 
(Abrapp). A Associação projeta que a ren-
tabilidade média do setor fi que em torno 
de -3%. Os fundos de pensão apresentam 
resultado negativo pela primeira vez em     
pelo menos 14 anos. 

O desempenho dos investimentos 
apresentou os seguintes resultados:  Em-
préstimos com 22,77%; Imóveis com 
11,88% e Renda Fixa com 10,74%, respec-
tivamente. A grande vilã foi a Renda Va-
riável com -32,63%, enquanto o Ibovespa 
registrou -41,22%.

sistema sólido – Em reportagem do 
jornal O Estado de S. Paulo, a Abrapp informa 
que o patrimônio dos fundos de pensão en-
colheu R$ 20 bilhões no ano passado, cain-
do para cerca de R$ 415 bilhões. A redução 
foi atribuída à crise fi nanceira global e à forte 
queda das bolsas de valores.

Mas o desempenho de 2008 não deve 
ser motivo de preocupação, de acordo com 
a Abrapp. “Não há motivo para nervosismo: 
a indústria é sólida, tem liquidez e está capi-
talizada para honrar os compromissos”, diz 
o coordenador da comissão de investimen-
to da instituição, Antonio Jorge da Cruz. 

Segundo a Abrapp, o superávit de R$ 
76 bilhões acumulado nos últimos anos as-
segurou com folga a cobertura de todos 

Patrimônio cresce, apesar da crise
Rentabilidade f ica abaixo da meta atuarial em função da crise, mas o resultado dos últimos  
cinco anos oferece a segurança necessária contra a incerteza do cenário internacional

os compromissos estimados. Em 2007, por 
exemplo, houve um ganho médio de 25,9%, 
enquanto que em 2006 e 2005, a alta foi de 
23,5% e 19,1%, respectivamente.

A tranquilidade diante das estimati-
vas da Abrapp também é ostentada entre 
analistas que acompanham o setor. Para 

Política de Investimentos 2009 está no portal

o economista José Cechin, que foi minis-
tro da Previdência no governo Fernando 
Henrique Cardoso, o resultado negativo 
não signifi ca necessariamente perda de di-
nheiro. “Isso só teria ocorrido se os fundos 
tivessem liquidado suas posições no merca-
do acionário”, afi rmou ele ao Estado. 

Anos anteriores equilibram patrimônio

A Política de Investimentos do INFRAPREV de 2009, apro-
vada pelo Conselho Deliberativo, está disponível no portal. A 
Política é a bússola dos fundos de pensão nos investimentos. 
Dita as diretrizes das aplicações dos recursos fi nanceiros. 

O documento contempla as metas de alocação e refe-
rencial de rentabilidade para cada segmento de investimento: 

renda fi xa, renda variável, carteira imobiliária e empréstimos 
aos participantes, bem como o cenário macroeconômico que 
norteou a sua elaboração.

Os participantes podem consultar a Política a qualquer mo-
mento. O arquivo fi ca no item Investimentos e é preciso entrar 
com login e senha para ter acesso.

O resultado positivo dos últimos cin-
co anos dá equilíbrio ao patrimônio do 
INFRAPREV. A carteira que alavancou o 
patrimônio é a mesma que infl uenciou o 
mercado em 2008, que é a renda variável. 

De 2003 a 2007, a rentabilidade da 
renda variável foi de 386,90% . Nesse 
período a rentabilidade acumulada 

chegou a 151,27% e a meta atuarial 
(INPC+6%) foi de 78,05% . 

Mesmo considerando 2008, o 
crescimento da rentabilidade acumu-
lada foi de 47,25% em relação a meta 
atuarial. Os fundos de pensão devem 
sempre pautar suas ações consideran-
do uma perspectiva de longo prazo.

Rentabilidade Acumulada X Meta Atuarial Acumulada – %
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Patrimônio Líquido X Meta Atuarial (Acumulado) – Últimos 6 anos (%)  
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Saúde

Chuvas abundantes são 
indícios de doenças
Após enchentes, é preciso 
fazer a desinfecção e limpeza 
da casa, móveis e utensílios

O Clube de Vantagens está de cara 
nova. Agora fi cou mais fácil pesquisar 
os estabelecimentos conveniados para 
conseguir bons negócios. Além disso, é 
possível indicar no próprio portal no-
vos estabelecimentos ou prestadores 
de serviços.

O novo espaço alia um visual mo-
derno a uma navegação fácil e rápida. 
O objetivo atual do Instituto é ampliar 
a rede de conveniados e oferecer, 
cada vez mais, bons serviços e des-
contos atrativos.

Confi ra as promoções do novo 
Clube de Vantagens no portal e apro-

veite para indicar estabelecimentos e prestadores de serviços.  

O Clube de Vantagens está de cara 
nova. Agora fi cou mais fácil pesquisar 
os estabelecimentos conveniados para 
conseguir bons negócios. Além disso, é 
possível indicar no próprio portal no-
vos estabelecimentos ou prestadores 
de serviços.

derno a uma navegação fácil e rápida. 
O objetivo atual do Instituto é ampliar 
a rede de conveniados e oferecer, 
cada vez mais, bons serviços e des-
contos atrativos.

Clube de Vantagens no portal e apro-
veite para indicar estabelecimentos e prestadores de serviços.  

O verão é a estação do ano preferida 
por uma boa parte dos brasileiros. Porém, 
com o calor vêm as chuvas, que em poucos 
minutos alagam grandes áreas e trazem 
diversas possibilidades de doenças para 
aqueles que mantêm contato com a água. 

As mais conhecidas e freqüentes são: 
leptospirose, hepatite, diarréias e cólera. 
São conhecidas como doenças de veicu-
lação hídrica, já que a transmissão ocorre 
através de água contaminada por vírus, 
bactérias e outros agentes infecciosos. 

Leptospirose: Transmitida pelo con-
tato da água contaminada pela urina de ra-
tos com a pele. Arranhões e cortes podem 
facilitar, mas o simples contato já pode cau-
sar a doença, que em alguns casos pode 
levar à morte. Para evitar a doença, desin-
fete bem a casa, utensílios, caixas d’água e 
móveis após o período de enchente.

hepatite tipo A: É uma infl amação 
no fígado causada por vírus e também 
ocorre em episódios de alagamentos. A 
principal forma de contágio é através de 
alimentos, água e utensílios contaminados. 

Diarréias: Podem ser causadas pela 
água contaminada por vírus, parasitas e/
ou bactérias. 

Cólera: Água contaminada pela bac-

Nossos resultados

JANEIRO 30

FEVEREIRO 27

MARÇO 31

ABRIL 30

MAIO 29

JUNHO 30

JULHO 31

AGOSTO 31

SETEMBRO 30

OUTUBRO 30

NOVEMBRO 30

DEZEMBRO 30
ADIANTAMENTO DO ABONO ANUAL 
1ª PARCELA (13º BENEFÍCIO)
JUNHO 30
QUITAÇÃO DO ABONO ANUAL 
2ª PARCELA (13º BENEFÍCIO)
DEZEMBRO 11

CAlENDÁRIo DE
PAgAMENto 2009

Patrimônio
Dezembro/2008

R$ 1,195.047.032,04

Por Plano

Plano CV: R$  1.143.151.625,85

Plano I:  R$       44.948.393,66

Plano II: R$        6.947.012,53   

Cota do Plano CV
Dezembro/2008

3,239297588

Renda 
Variável

20,�9%

Renda Fixa
��,�5%

Empréstimos
7,5�%

Imóveis
5,�0%

Distribuição dos Investimentos 
Dezembro/2008 

Disponível
0,01%

téria Vibrio cholerae provoca a infecção 
intestinal aguda conhecida como cólera, 
uma forma gravíssima de diarréia. 

Os sintomas de todas essas doenças 
são semelhantes: febre, mal-estar, vômito, 
diarréia. A principal recomendação é que 
a pessoa procure o serviço de saúde mais 
próximo, assim que surgirem os primeiros 
sintomas. É importante que a pessoa não 
se automedique, o que pode agravar o 
quadro das doenças.

Medidas simples
É preciso fazer a desinfecção e lim-

peza da casa, móveis e utensílios. E, para 
isso, proteger a pele do contato direto 
com a água é muito importante. O ideal 
é utilizar luvas e botas. Mas também se 
pode usar sacos plásticos duplos.

Além disso, é necessário colocar duas 
gotas de água sanitária para cada litro 
d’água, esperando 30 minutos para beber. 
Na desinfecção de todos os objetos, casa, 
caixas d’água, móveis deve-se utilizar 200 
ml água sanitária para cada 20 litros de 
água, caso não seja possível fervê-la antes. 

Em hipótese alguma deve ser usado 
cloro utilizado na limpeza de piscinas por-
que possui outras substâncias em sua com-
posição. Alimentos e remédios que foram 
atingidos por alagamentos e enchentes não 
devem ser consumidos, mesmo se estive-
rem embalados ou forem lavados.

(Fonte : www.jusbrasi l .com.br)

Clube de Vantagens ganha nova cara


