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5Aumento de 
contribuição no  
Plano CV reduz 
Imposto de Renda

O INFRAPREV completou 
30 anos em 29 de junho. Che-
ga aos 30 anos, consciente 
de seu papel no universo dos 
fundos de pensão brasileiros 
e disposto a cumprir a Visão 
de seu Planejamento Estraté-
gico – Ser reconhecido como 
um fundo de pensão inovador, 
competitivo e cada vez mais 

comprometido com os parti-
cipantes, assistidos, beneficiá-
rios, patrocinadores, institui-
dores e sociedade, com base 
nos princípios de sustentabi-
lidade. Esses 30 anos marcam 
a maturidade do INFRAPREV e 
seu posicionamento competi-
tivo no segmento dos fundos 
de pensão. 7 INFRAPREV:  

1º fundo de  
pensão do mundo  
a aderir a DCN

Familiares dos participantes 
ganham plano de benefícios

Os familiares dos empre-
gados da Infraero podem 
ter um plano de benefícios 
no INFRAPREV. O Instituto 
lançou em parceria com 
a Associação Nacional de 
Empregados da Infraero 
(Anei) o primeiro plano as-
sociativo, no seu aniversá-
rio de 30 anos. Página 3 30 anos de muita maturidade

O INFRAPREV entrou para o Facebook, 
maior rede social no mundo, com mais de 900 
milhões de usuários. O objetivo é ter mais 
um canal de comunicação e relacionamento 
com seus públicos, principalmente seus par-
ticipantes. Serão divulgados as vantagens dos 
planos de benefícios,  temas relacionados a 

previdência social e complementar, de forma 
a criar uma cultura previdenciária, economia 
e sustentabilidade. Jogos, vídeos e promoções 
também estarão disponíveis nesse novo canal. 
O endereço é www.facebook.com/infraprev. 
Curta essa página e receba os conteúdos do 
INFRAPREV em sua página pessoal.

INFRAPREV está no Facebook

ANOS
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Aposentadoria
Em caso de morte do participan-

te,  após a aposentadoria e tendo 

optado por  receber complemento 

mensal,  os dependentes não rece-

bem nada? Acaba a complementa-

ção? Grata.

Natália Alexandroni – Guarulhos – SP

Resposta: No Plano CV, o participante 

no ato da aposentadoria tem que efe-

tuar a opção por receber o benefício 

em renda certa ou renda mensal vitalí-

cia. Na renda certa, o participante opta 

por receber o benefício no período de 

cinco a 20 anos. Nesse caso, quando o 

aposentado falece a pensionista irá re-

ceber a pensão durante o período que 

o participante optou por receber o be-

nefício. Ex. Opção por cinco anos, se 

o aposentado falecer no 3º ano, a pen-

sionista receberá pensão até completar 

cinco anos, ou seja, mais dois anos. Já 

no caso da aposentadoria por renda 

mensal vitalícia, o aposentado que vier 

a falecer, a pensão será paga enquanto a 

pensionista estiver viva. No falecimento 

do participante, independentemente se 

ele é ativo ou aposentado, ainda haverá 

o pagamento do pecúlio.

Agradecimento
Prezados, renovo meus agradeci-

mentos pela sempre prestimosa 

colaboração.  

Paulo Henrique Silva – Brasília – DF

Resgate
Como se dá o resgate do saldo de 

conta e em que condições?

Verônica Alves de São José

Jaboatão – PE 

Resposta: O participante pode optar 

por receber o total da sua conta indi-

vidual, ou seja, tudo o que investiu no 

plano, descontado o Imposto de Ren-

da. A partir de cinco anos de contri-

buição, você ainda tem direito a 2% por 

ano da conta do patrocinador, até o li-

mite de 50%. Ou seja, pode retirar até 

metade dos investimentos da Infraero 

em seu nome. A solicitação de resgate 

do saldo de conta poderá ser solicitada 

quando terminar o vínculo empregatí-

cio com a Infraero.
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O INFRA-
PREV comple-
tou 30 anos 
em 29 de ju-

nho. São 30 anos de muito traba-
lho e dedicação. Uma trajetória de 
muito sucesso. E para coroar essa 
grande data, o Instituto lançou o 
primeiro plano associativo destina-
do aos familiares dos participantes.

Isso foi possível, porque a Infraero, 
como patrocinador-fundador, en-
tendeu que o Instituto precisava 
acompanhar a sua evolução insti-
tucional e deu apoio a questão do 
multipatrocínio, que se consolida 
com o plano de previdência da As-
sociação Nacional de Empregados 
da Infraero (Anei).

É o começo de um novo caminhar 
do INFRAPREV no segmento de pre-
vidência complementar, que se torna 
cada vez mais competitivo. Com o 
plano Anei, o Instituto atende as rei-
vindicações dos participantes regis-
tradas nas pesquisas anuais. 

Esse é o pontapé inicial de uma 
grande jornada. A administração tem 
para os próximos anos o desafio de 
expandir a atuação do Instituto aos 
setores de infraestrutura.

Neste ano, o Instituto ultrapas-
sou a marca de R$ 2 bilhões. De 
2003 a maio de 2012, o INFRAPREV 
teve um aumento de patrimônio de 
354% para uma meta atuarial no mes-

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

mo período de 196%.
Esse resultado é fruto do mo-

delo de gestão adotado em 2003. 
Houve aperfeiçoamento contínuo 
dos planos de previdência, com o 
objetivo de torná-los cada vez mais 
sólidos, modernos e aderentes às 
necessidades dos participantes. O 
Plano BDI está em processo de sal-
damento, para garantir os direitos 
dos participantes. 

Nos investimentos os critérios 
foram rígidos. O INFRAPREV ado-
tou um ritmo acelerado, com supe-
ração de metas e o uso de mecanis-
mos de controle e segurança. 

Um agradecimento especial aos 
valorosos e dedicados colaborado-
res que aceitaram as mudanças e 
acreditaram nas melhorias estabele-
cidas.  Sem eles o INFRAPPREV não 
teria chegado aos 30 anos com esses 
grandes resultados e com a qualida-
de dos serviços oferecidos.

A posição alcançada pelo Insti-
tuto, além dos esforços internos, se 
deve ao apoio dos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal e a um Sistema de 
Previdência Complementar muito 
bem estruturado. 

Mas sem os participantes, nada 
disso teria acontecido. Obrigado 
pela confiança.
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Previdência

Plano Anei é flexível e 
permite formar recursos 
para aposentadoria quanto 
para realização de sonhos

O INFRAPREV, em parceria com a 
Associação Nacional de Empregados da 
Infraero (Anei), criou um plano de be-
nefícios para atender aos familiares dos 
empregados da Infraero, participantes 
ativos e assistidos do Instituto.

O plano da Anei permite ao partici-
pante usar o saldo de conta para reali-
zar projetos de curto, médio ou longo 
prazo, como a complementação de apo-
sentadoria, a compra de um carro, uma 
viagem ou a faculdade do seu filho.

Por ser um plano associativo é pre-
ciso antes estar inscrito na Anei. O for-
mulário de inscrição está disponível no 
hotsite do plano no portal INFRAPREV 
no item Adesão e no site da Associação. 
Ele deve ser preenchido e encaminhado 

para a Anei. O valor da menor mensali-
dade é de R$ 5,00. 

Adesão – Feito isso, já é possível 
aderir ao plano. Basta preencher o ter-
mo de adesão com o nome do filho, 
neto, sobrinho ou outro beneficiário 
indicado e encaminhar ao INFRAPREV. 
A contribuição mínima para o plano é 
de R$100,00 mensais, valor equivalente 
a uma Unidade Previdenciária (UP) rea-
justada anualmente. 

As opções para o pagamento das 
contribuições são por meio de boleto 
bancário ou por desconto em folha de 

O Centro de Vida Independente, 
no Rio de Janeiro, recebeu o pró-la-
bore gerado pelos seguros de carro 
firmados em 2011 pelos participan-
tes do INFRAPREV, em parceria com 
a Chibra Corretora e Porto Seguro. 
A  presidente da Associação, Lilia 
Pinto Martins, recebeu em junho o 
cheque entregue pelo o INFRAPREV, 
representado por Amanda Gomes, 
e pelo diretor da Chibra Corretora, 
Eduardo Barrientos. A instituição 
oferece serviços, exclusivamente, às 
pessoas com algum tipo de deficiên-
cia e seus familiares. A maioria dos 
atendimentos é para pessoas que re-
sidem na Baixada Fluminense. 

Pró-labore 
apoia ação de 
diversidade

INFRAPREV tem plano de 
previdência para familiares

Balancete Gerencial – O Balancete Gerencial do 1º trimestre de 2012 
encontra-se no portal do INFRAPREV para consulta dos participantes. Bas-
ta acessar o item Publicações. 
Pró-equidade – O INFRAPREV recebeu os integrantes do Fórum de Pró-
-Equidade de Gênero, Raça e Diversidade dos Fundos de Pensão: Geap, 
Petros, Real Grandeza e Serpros. 
Demonstrações Atuariais – As Demonstrações Atuariais (DA’s) dos 
planos CV, BDI e BDII de 2011 estão no portal INFRAPREV no item Planos. 

Fique por dentro

benefício do Instituto, caso o asso-
ciado seja um participante assistido.  

No plano associativo não exis-
te a figura do patrocinador, ou seja, 
a contribuição é exclusiva do parti-
cipante. O simulador permite fazer 
estimativa de valor da renda futura 
e a contribuição necessária.

Benefícios – Ao aderir ao 
Plano Associativo Anei ao invés 

dos planos oferecidos por bancos e se-
guradoras, o participante faz um investi-
mento e paga taxa administrativa menor, 
porque o Instituto não possui fins lucrati-
vos. Há ainda a vantagem fiscal, já que as 
contribuições podem ser deduzidas no 
Imposto de Renda até o limite de 12% 
dos rendimentos tributáveis ao ano.

Veja as informações detalhadas so-
bre contribuição, rentabilidade, ade-
são e tributação no hotsite no portal 
INFRAPREV ou ligue para a Central de 
Atendimento – 0800-7071273 e fale 
com um dos atendentes. 

O diretor-superintendente, Car-
los Frederico Aires Duque, foi eleito o 
dirigente da regional sudeste de 2012. 
60% dos fundos de pensão associados à 
Abrapp participaram da votação. Segun-
do a Abrapp, os dirigentes eleitos em 

suas regiões traduzem com perfeição o 
desejo das associadas de, ao votar, dis-
tinguir e homenagear executivos cujas 
atitudes e pensamentos servem de inspi-
ração e exemplo, ajudando a desenvolver 
no sistema suas melhores características.

INFRAPREV: dirigente 
sudeste Abrapp 2012
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Educação Previdenciária

O espaço de educação previdenciária e financeira do 
INFRAPREV, o INFRAEDUCA, ganhou seu segundo jogo: o de 
caça-palavras. Participe com login e senha e no final do mês 
ganhe um brinde do Instituto.

Para finalizar o jogo virtual é preciso encontrar sete pa-
lavras ligadas à previdência e finanças. Conforme as palavras 
são encontradas a ferramenta mostra uma definição simples 
de cada uma delas. Ao completar o jogo é possível visualizar 
o ranking dos participantes que jogaram e o tempo realizado.

O espaço INFRAEDUCA contém ainda um glossário, com 
a definição dos principais termos financeiros, uma planilha de 
orçamento familiar, que pode ajudar a família no controle dos 
gastos, um espaço de noticias, que reúne textos sobre previ-
dência, administração de gastos e investimentos e ainda, um 
vídeo  publicado no Youtube.

Caça-palavras testa conhecimento
INFRAPREV publicou novo jogo no espaço de educação previdenciária, INFRAEDUCA. 
Caça-palavras informa, diverte e distribui brindes aos participantes ativos e assistidos

Uma entidade multipatrocinada é 
aquela habilitada a administrar planos 
de benefícios de diversas empresas 
(patrocinadores) e entidades associa-
tivas (instituidores). Os planos são 
contabilizados separadamente. Cada 
um tem a sua conta. 

O INFRAPREV tornou-se um fundo 
multipatrocinado em 2010, com o ob-
jetivo de aumentar a receita e reduzir 

as despesas administrativas. Para os 
participantes o aumento dos recur-
sos financeiros fortalecem o fundo de 
pensão no mercado de previdência e 
aumentam a rentabilidade, uma vez 
que o patrimônio aumenta.

O multipatrocínio já domina o 
mercado de fundos de pensão. Se-
gundo levantamento realizado pela 
Abrapp, hoje existem 221 entidades 

multipatrocinadas em funcionamento 
no País. 

É importante entender que cada 
plano de benefício é independente. 
Possui o seu próprio regulamento, com 
uma contabilidade totalmente desvin-
culada dos demais planos. Os recursos 
de cada plano são investidos conforme 
padrões determinados pela política de 
investimentos de cada um deles.

O INFRAPREV participou de dois importantes seminá-
rios organizados pela Abrapp, em maio, no Rio de Janeiro. 
No 3º Encontro Nacional de Comunicação e Relaciona-
mento dos Fundos de Pensão e no seminário “A sustenta-
bilidade e o papel dos fundos de pensão”, o diretor-supe-
rintendente, Carlos Frederico Aires Duque, apresentou a 
experiência do Instituto.

As ações de comunicação e relacionamento do 
INFRAPREV foram um dos cases na programação do En-
contro Nacional de Comunicação e Relacionamento.  O 
diretor-superintendente participou do painel “Investin-
do na relação fundo de pensão e patrocinador: a busca 
do alinhamento”. 

Destacou no evento que o processo de comunicação 

no Instituto é uma questão estratégica. Frederico Duque 
ressaltou, ainda, que “os fundos de pensão vivem da ima-
gem e a comunicação integra, portanto, o conjunto de fer-
ramentas fundamentais”. Disse que o INFRAPREV  busca 
realçar a relação de confiança com seus públicos e de fixar 
a imagem como fundo multipatrocinado. 

No seminário de sustentabilidade, falou das ações 
objetivas adotadas por fundos de pensão e gestores de 
ativos. Citou as ações do Instituto e frisou que a sustenta-
bilidade também é uma questão estratégica.

Apresentou os pilares da Política de Sustentabilidade 
do INFRAPREV e, ao abordar os investimentos responsá-
veis, deu uma visão geral de como está estruturada a Polí-
tica de Investimentos nessa questão. 

Saiba mais sobre multipatrocínio

INFRAPREV participa de seminários da Abrapp
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Os participantes do Plano CV po-
dem aumentar o percentual de contri-
buição no portal INFRAPREV. Acesse o 
hotsite em destaque na página do Ins-
tituto na internet e antes de alterar 
confira as principais informações sobre 
contribuições básica e específica e a 
vantagem fiscal. 

Ao aumentar a contribuição, o par-
ticipante tem a garantia de um benefí-
cio maior no futuro. Mas, também, se 
beneficia com o desconto no imposto 
de renda. É permitida a dedução do 
montante das contribuições até o limi-
te de 12% no IR sobre os rendimentos 
brutos recebidos no ano.

Participantes podem deduzir 
contribuição ao plano CV no IR 
Aumento da contribuição melhora benefício e o participante tem ainda a vantagem 
de desconto no Imposto de Renda de até 12% dos rendimentos recebidos no ano

Seguridade

Confira condições para aposentadoria
A aposentadoria para alguns ainda está distante, 

mas para outros nem tanto. No entanto, independente 
do período é importante conhecer melhor o benefício 
do Plano CV. 

Formas de Recebimento – O participante po-
derá optar pelo recebimento da aposentadoria normal 
ou antecipada na forma de renda mensal vitalícia ou 
renda mensal por um período certo (de 5 a 20 anos). 
Independente da forma escolhida pode, ainda, no ato 
do requerimento da aposentadoria normal ou anteci-
pada, sacar até 25% do saldo da conta. O saque não é 
permitido na aposentadoria por invalidez.

Se tiver dúvidas, ligue para 0800-707-1273 ou entre 
em contato pelo Fale Conosco do portal INFRAPREV.

Tipos Condições

Aposentadoria 
Normal

• 58 anos de idade.
• 5 anos de contribuição.
• Término do vínculo empregatício com o patrocinador.

Aposentadoria 
Antecipada

• 48 anos de idade.
• 5 anos de contribuição.
• Término do vínculo empregatício com o patrocinador.

Aposentadoria 
por Invalidez

• Concedido ao participante que se invalidar após 
12 meses de contribuição para o INFRAPREV e será 
pago durante o período em que lhe for garantida a 
aposentadoria por invalidez pelo INSS.
• Não há carência no caso de invalidez ocasionada por 
acidente de trabalho.

• Entrar com login e senha no hotsite, os mesmos do portal;    
• Ir na guia Requerimento e acessar Clique Aqui;   
• Preencher as informações (email, matrícula Infraero, fundador, percentuais 
de contribuição básica e específica) e clicar em Enviar;
• Automaticamente aparecerá o comprovante da alteração;
• No rodapé tem a opção de imprimir o comprovante;
Atenção às datas. As alterações efetuadas até o dia 10 serão processadas 
no próprio mês. Após essa data, só no contracheque do mês seguinte.
O hotsite tem, ainda, a novidade de disponibilizar ao participante o valor da 
última alteração realizada em 2012. A visualização tem o objetivo de facilitar 
os participantes que alteram o percentual de contribuição mais de uma vez 
durante a campanha.  

Como alterar:

O INFRAPREV desenvolveu um si-
mulador de Imposto de Renda que foi 
disponibilizado no hotsite de Altera-
ção de Contribuição. Na ferramenta 
o participante pode identificar qual a 

redução que terá no IR ao aumentar a 
contribuição para o Plano CV.

Ao clicar no simulador, o partici-
pante deverá digitar o valor da remu-
neração bruta e o percentual de con-

tribuição desejado. Caso o participante 
tenha dependentes e pague pensão ali-
mentícia, esses dados também serão 
necessários para efetuar a simulação. 
Feito isso, basta clicar em Simular.   

Simulador de dedução de IR
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Seguridade

Outras medidas são a adoção do INPC como índice 
de rejuste e a possibilidade de adesão ao Plano CV

O INFRAFREV está efetuando o sal-
damento do Plano BDI. O processo, já 
aprovado pelos órgãos de governança 
do Instituto e a diretoria executiva da 
Infraero, encontra-se em análise na Se-
cretaria de Aviação Civil (SAC) e no De-
partamento de Governança e Controle 
das Empresas Estatais (DEST). Após 
aprovação desses órgãos, será enviado à 
Superintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar (Previc) para delibe-
ração final.

O pagamento dos benefícios aos 
atuais assistidos do Plano BDI não será 
afetado. O saldamento consiste para os 
participantes ativos a garantia de um va-
lor proporcional de benefício. O partici-
pante deixa de contribuir para o plano, 
seus recursos são rentabilizados e no 
momento que preencher os requisitos 
para aposentadoria passa a receber o be-
nefício. A formação de um benefício pro-
porcional não foi a única medida sanea-
dora do Plano BDI. O índice de reajuste 
dos benefícios passa a ser o INPC e será 
facultado aos participantes a adesão ao 
Plano CV, com o objetivo de criar uma 
renda adicional.

Os estudos atuariais constataram 
que a estruturação atual do plano pro-

voca novos déficits. Desde 2009, o plano 
apresenta desequilíbrio ocasionado pela 
adequação da tábua de mortalidade de-
corrente do aumento da expectativa de 
vida em atendimento à obrigação legal, 
pela aderência do crescimento salarial às 
práticas da Infraero, pelo número reduzi-
do de participantes no plano e pelo baixo 
volume de contribuições.

Providências – A primeira provi-
dência para conter o déficit foi a cobran-
ça de contribuições extraordinárias para 
os participantes ativos e assistidos e para 
o patrocinador, a Infraero. No entanto, 
os valores começaram a pesar no orça-
mento dos participantes. Mesmo com a 
rentabilidade do INFRAPREV nos últimos 
anos ter sido superior à esperada, não foi 
suficiente para compensar os impactos 
negativos das adequações obrigatórias. 
O saldamento se mostrou a solução mais 
viável para garantia dos benefícios.

Na migração para o Plano CV em 
2000 e nas duas reaberturas de migra-
ção, o Instituto já havia alertado sobre 
as consequências de permanecer em um 
plano de modalidade de benefício defini-
do com um número muito reduzido de 
participantes e sem a possibilidade de 
novos entrantes.

Saldamento do Plano 
BDI garante direitos Almir Barbosa 

de Souza – Rio de 
Janeiro/RJ 

Sempre trabalhou 
no Aeroporto Santos 
Dumont, no Rio de 

Janeiro, prestando suporte à área de 
segurança. Após 30 anos de serviço, de-
cidiu se aposentar e garantir uma renda 
confortável. “Contei com o Instituto 
para complementar a renda do INSS”, 
informa. Hoje, Almir é auxiliar de admi-
nistração da academia do seu filho. “O 
mais importante é a cabeça não ficar pa-
rada. Faço aula de pilates e caminho na 
esteira da academia”, conta orgulhoso.  

Carlos Alberto 
Noer  – Camboriú/
SC 

Trabalhou no servi-
ço de tráfego aéreo no 
Aeroporto de Nave-

gantes, Santa Catarina. Embora Carlos 
Noer afirme que muitos considerem 
uma atividade estressante, diz sem-
pre ter tido muito prazer em exercê-
-la. Contribuiu com valor significativo 
para o plano do INFRAPREV. O objetivo 
era obter um benefício que garantisse 
mais conforto no futuro. E conseguiu. 
Tem um apartamento em Balneário de 
Camboriú, onde mora com a esposa. 
Realizou o sonho antigo de montar uma 
rádio de música pop com os amigos. 

Luiz Carlos 
Vasconcelos Comin 
– Brasília/DF 

Alegre e brinca-
lhão. São as duas carac-
terísticas do aposenta-

do Luiz Carlos Vasconcellos. Foram 42 
anos de serviço entre as áreas de Admi-
nistração, na sede, em Brasília e Ope-
rações, no Aeroporto Salgado Filho, 
em Porto Alegre. Luiz Carlos conta ter 
voltado a ser garoto ao praticar trilhas 
de jipe. Passeio com seus cachorros no 
Lago Paranoá e viagem ao lado da es-
posa também estão entre os programas 
preferidos. “Tenho curtido bastante a 
vida e o benefício do INFRAPREV pro-
porciona isso”, afirma.

Por onde anda?

Regras principais para saldamento do Plano BDI
As contribuições para o Plano BDI 

são interrompidas, mantendo-se os di-
reitos e obrigações acumulados pelos 
participantes desde a entrada no plano 
até o saldamento;

O benefício decorrente do salda-
mento corresponde a um benefício pro-
porcional ao tempo de serviço calculado 
na data do saldamento, cujo montante 
será atualizado até a data de início do seu 
pagamento pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor – INPC (IBGE);

Não haverá contribuição antes do 
início do pagamento do benefício. As-
sim, o participante ficará dispensado do 
pagamento das contribuições enquan-
to não estiver recebendo benefício do 

INFRAPREV; ou seja, o desconto de con-
tribuição ocorrerá somente a partir do 
início de recebimento do seu benefício;

Fica mantido o direito ao Pecúlio por 
Morte, bem como aos benefícios de inva-
lidez e de pensão por morte;

O pagamento dos benefícios aos 
atuais assistidos do Plano BDI não será 
afetado, ficando mantido o recebimento 
do benefício que terá  reajuste anual pela 
variação do INPC.

Os participantes do Plano BDI po-
dem conferir os documentos, em fase de 
aprovação, pelo portal – www.infraprev.
org.br, no item Planos – Saldamento BDI. 
Basta inserir login e senha. Outras infor-
mações, ligue 0800-707-1273.
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Sustentabilidade

Nossos resultados

O INFRAPREV foi o primeiro fundo de 
pensão no mundo e a primeira empresa 
brasileira a aderir à Declaração do Capi-
tal Natural (DCN), lançado no dia 16 de 
junho na Rio+20. Com essa iniciativa o Ins-
tituto assume compromisso de promover 
no Brasil o desenvolvimento econômico 
através do uso sustentável dos ativos e ser-
viços ambientais do planeta. 

Até o momento 38 instituições finan-
ceiras do mundo, incluindo o Instituto, as-
sinaram a Declaração do Capital Natural, 
em que o setor financeiro se compromete 
em investir em empresas comprometidas 
com práticas de sustentabilidade. A inicia-
tiva global é da United Nations Environment 
Programme Finance Initiative (UNEP-FI) e 
Global Canopy Programme, com a parceria 
no Brasil do Centro de Estudos em Susten-
tabilidade (GVces) da Escola de Adminis-
tração de Empresas da Fundação Getulio 
Vargas (FGV-EAESP).

O diretor-superintendente do 
INFRAPREV, Carlos Frederico Aires Duque, 
único representante brasileiro no evento, 
informou que a previdência, como ramo 
de negócio, não pode se dissociar das boas 
práticas socioambientais. “É inerente ao 
negócio dos fundos de pensão perseguir 
qualidade de vida para seus participantes, 

INFRAPREV é primeiro fundo de 
pensão no mundo a aderir a DCN

Patrimônio 
Maio/2012

R$ 2.057.665.184,87

Por Plano

Plano CV:    R$ 1.981.936.357,90
Plano BD I:     R$ 65.668.479,54
Plano BDII:   R$ 10.060.347,43

Cota do Plano CV
Maio/2012 

4,983113505

Distribuição dos Ativos 
Maio/2012

Renda Fixa
60,71%Renda Fixa
55,51%

Renda 
Variável

18,57%

Investimentos  
Estruturados

14,26%

Imóveis
5,08% Empréstimos

6,57%

Patrimônio Líquido X Meta Atuarial  
2003 a Maio/2012 – %

Disponível
0,01%

Com a Declaração de Capital Natural, lançada na Rio+20, o Instituto e o setor financeiro 
se dispõem a investir em empresas comprometidas com práticas de sustentabilidade

em um meio ambiente equilibrado, de eco-
nomia saudável e sociedade justa”, justifi-
cou.

O capital natural incorpora todos os 
ativos naturais da Terra (solo, ar, água, 
flora e fauna) e os serviços ecossistêmicos 
a eles associados e que tornam possível a 
existência da vida humana. 

Ao aderir a essa iniciativa, o INFRA-
PREV reafirma seu compromisso com o 
meio ambiente e a sociedade. 

Aproximadamente 17% do patrimônio 
do Instituto já estão alocados em ativos e 
setores econômicos que têm entre seus 
princípios a governança corporativa e a 
responsabilidade socioambiental. 

A Global Reporting Initiative (GRI) declarou que o Relatório Anual 
e de Sustentabilidade de 2011 do INFRAPREV atendeu aos requisitos 
exigidos do Nível de Aplicação C. O exame confirmou que o conjunto 
de itens de divulgação foram cobertos pelo relatório e que o Sumário 
de Conteúdo da GRI é uma representação válida das informações.

No portal do INFRAPREV, no item Publicações – Relatório Anual 
estão disponíveis a Declaração do GRI e a relação completa dos indi-
cadores com as observações. Todos os dados fornecidos pelas gerên-
cias contribuíram para o resultado final desse trabalho. 

GRI atesta nível C no relatório anual

353,70%
Evolução do PL Acumulada

Meta Atuarial Acumulada
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196,21%

Para Carlos Frederico Duque (ao centro) 
os fundos de pensão devem perseguir 
qualidade de vida para os participantes  
em um meio ambiente equilibrado



Espaço Gente

Paixão pela aviação 
transcende Infraero
José Almir de Oliveira tem prazer em monitorar 
mudanças climáticas, pousos e decolagens dos aviões

José Almir de Oliveira Filho é um 
entusiasta quando o assunto é aviação. 
Trabalha no Aeroporto de Campina 
Grande, na Paraíba, na Estação Meteo-
rológica de Superfície. É responsável 
por monitorar as mudanças climáti-
cas, pousos e decolagens dos aviões e 
informá-las à Rede de Meteorologia do 
Comando da Aeronáutica. 

Sua formação em piloto comercial 
de aeronaves e a experiência de longos 
anos na Infraero, ingressou em 1988 no 
Aeroporto de Jacareacanga, abriram 
portas para tornar-se professor da Es-
cola Superior de Aviação Civil, no cur-
so de Ciências Aeronáuticas. José Almir 
ensina aos alunos os procedimentos 
técnicos de operação de aeronaves e 

aeroportos, para formação de pilotos 
profissionais. “Sabe uma pessoa feliz 
com o que faz? Essa pessoa sou eu” 
orgulha-se.   

Realiza com prazer as atividades de 
rotina. “Gosto muito de acompanhar o 
voo dos aviões e aproveito a oportuni-
dade de trabalhar próximo deles para 
conhecer o interior das aeronaves no-
vas”, revela entusiasmado. 

Nas horas de lazer e descanso com 
a família o participante do INFRAPREV 
não deixa de lado a paixão pelas aero-
naves. Seu hobby é voar pelo simulador 
de voo que possui em casa. Simula voos 
reais com detalhes de pistas, sinaliza-
ções, iluminação, inclinação, dentre 
uma série de outros itens. 

Saúde

Reduzir o consumo de embutidos, enlatados  
e refrigerantes diet, que contém sal, é um grande 
passo na adoção de hábitos saudáveis

Os brasileiros usam muito sódio 
na alimentação. Muito mais que a re-
comendação de 5g por dia. O cloreto 
de sódio é chamado popularmente de 
sal de cozinha. 

A maior parte do sal consumida 
não está nos alimentos preparados em 
casa e sim nos produtos industrializa-
dos, dificultando ainda mais o controle 
da porção de ingestão diária. 

A elevada ingestão de sódio faz 
o organismo reter mais líquido e au-
mentar de volume, podendo elevar a 
pressão sanguínea e causar hiperten-
são, responsável por infarto e acidente 

vascular cerebral.
Reduzir o consumo de sal é uma 

das medidas mais benéficas no que diz 
respeito à qualidade de vida. Diminuir 
o consumo de embutidos, enlatados e 
refrigerantes diet, que contém sódio, é 
um grande passo na adoção de hábitos 
saudáveis. 

Massas instantâneas, pães e bis-
nagas contêm agora nas embalagens, 
informações nutricionais de forma 
clara, destacando que o consumo em 
excesso pode trazer males à saúde. A 
ideia é estimular a população a ingerir 
menos sal.

Males do sódio 
na alimentação

Evite a ingestão 
de muito sódio

• Não utilize saleiro na mesa 
durante a refeição;

• Prepare os alimentos com 
uma quantidade mínima de sal;

• Invista em temperos 
alternativos como: orégano, 
hortelã, salsinha, cebolinha, 
limão, alho, cebola ou azeite;

• Evite alimentos 
industrializados, dê preferência 
por consumir alimentos 
naturais;

• Leia sempre os rótulos 
dos produtos e verifique 
a quantidade de sódio dos 
alimentos industrializados;

• Ande com uma garrafinha 
de água sem gás para manter a 
hidratação e consequentemente 
reter menos sódio, porque a 
com gás também tem sódio.


