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Bater meta atuarial faz parte da nossa obrigação como admi-
nistradores de fundo de pensão. Ultrapassar a meta e garantir 
um conforto financeiro ao longo dos anos é a nossa luta diária e 
a vitória que almejamos a cada ano que se encerra.

Em 2004 a trajetória financeira não foi muito diferente de 
2003, embora os cenários econômico-financeiros tivessem 
mudanças significativas, mas nada que impactassem os nossos 
objetivos. A menor valorização da bolsa de valores e a queda dos 
juros foram fatores que dominaram boa parte do ano de 2004. Isto 
fez com que o crescimento ficasse abaixo do ano anterior, apesar 
de  superarmos todas as metas confortavelmente.

A segurança de um bom desempenho financeiro está atrelada 
às diretrizes da Política e dos Comitês de Investimentos. Existem 
várias instâncias de discussões e decisões até optarmos por uma 
determinada aplicação. 

No tocante à Seguridade, encerramos o processo de migração 
com o resultado de 97,5% dos participantes no Plano CD. Os ou-
tros 2,5% restantes ficaram distribuídos nos outros dois planos: 
BD I, 2,24% e BD II, 0,26%. Hoje o nosso carro chefe é o plano 
de contribuição definida.

Os planos de benefícios encontram-se equilibrados e fortaleci-
dos. Isto é demonstrado pelo fundo previdencial que foi da ordem 
de R$ 46.014.794,60, cuja destinação será para que no futuro o 
Instituto adote uma tábua atuarial que tenha maior aderência à 
expectativa de vida de nossos participantes e assistidos.

Efetuamos em 2004 o pagamento da segunda parcela do rea-
juste especial de benefícios, conforme autorização da Secretaria 
de Previdência Complementar, nosso órgão regulador e fiscaliza-
dor. O reajuste era uma reivindicação antiga dos assistidos, que 
consolidamos com pleno êxito no exercício.  

Além disso, houve mudança na assessoria atuarial. A troca foi 
efetuada para permitir uma nova reavaliação das premissas e das 
metodologias de cálculos atuariais do INFRAPREV, tornando-as 
cada vez mais precisas.

Todas essas melhorias na forma de gerir o Instituto foram 
adotadas para aumentar nossa produtividade e qualidade, man-
tendo-se os mesmos custos operacionais.

O trabalho em equipe dá consistência as nossas ações e isso 
está sendo comprovado nos resultados alcançados até o momento 
e será ainda mais percebido no futuro.
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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

Mais um 
ano de 
superação

Convênio e Desconto
Gostaria de saber qual os 

benefícios que eu posso ter com 
este cartão? Aqui em São Paulo 
em todas as correspondências 
que recebi nada achei de útil.

Penelope Marcelina 
 São Paulo – SP

Resposta: O cartão de identi-
ficação do participante é para ser 
apresentado nos estabelecimentos 
que possuem convênio com o 
INFRAPREV. A relação completa 
da rede credenciada pode ser 
consultada através do site (www.
infraprev.org.br). No momento não 
temos uma variedade de convênios 
em São Paulo. Mas os participantes 
podem fazer indicação de serviços 
em sua cidade, de cursos, escolas, 
clubes, clínicas, lojas, profissionais 
liberais, entre outros. 

Site
Olá! Muito obrigado por me 

enviar o login e a senha do site 
de forma tão rápida! Aproveito a 
oportunidade para parabenizar 
a equipe do INFRAPREV pela 
competência e agilidade em 
atender ao usuário.

Wilheim André Costa 
 Macapá – AP

Imposto de Renda
Eu já recebi o comprovante de 

rendimentos pagos e retidos 
de IR na fonte, ano 2004, pela 
Infraero. Diga-me se tem um 
outro comprovante por parte 
do INFRAPREV.

Wellington da Silva 
Resende

Brasília – DF

Resposta: Para você que 
é participante ativo não. O 
INFRAPREV só emite o com-

provante de rendimento para os 
seus aposentados e pensionistas. 
Mas observe no comprovante o 
qual você recebeu da Infraero, 
que consta um campo denomina-
do “Contribuição à Previdência 
Privada ao Fundo de Aposen-
tadoria Programada Individual 
– FAPI” contendo os valores das 
contribuições efetuadas para o 
INFRAPREV durante o ano de 
2004. As suas contribuições serão 
dedutíveis da base de cálculo do 
Imposto de Renda, observado o 
limite legal (12% do total de seus 
rendimentos no ano). 

Rentabilidade
Após ter feito uma simulação 

do meu plano, observei na nota 
do rodapé que a rentabilidade 
projetada era de 6% ao ano. 
Gostaria de saber qual tem sido 
esta rentabilidade anual. Pelo 
menos dos últimos 3 anos.

Márcio Luiz Neves
Macaé – RJ

Resposta: O INFRAPREV ob-
teve uma rentabilidade de seus 
ativos financeiros acumulada nos 
últimos três anos de 80,11%. Para o 
mesmo período sua meta atuarial 
acumulada foi de 60,08%. Assim, o 
Instituto vem cumprindo sua meta 
mínima de rentabilidade. (Ver 
tabela abaixo.)

ANO META  RENTABILIDADE 
 ATUARIAL (*) (**)

2002 21,61 21,90

2003 17,01 24,32

2004 12,50 18,85

ACUMULADO 60,08 80,11

(*) Meta Atuarial – Estimativa de rentabilidade 
mínima dos investimentos que compõem os 
recursos garantidores das reservas técnicas e que 
garantirão a cobertura dos planos de benefícios do 
Instituto.  Atualmente, a meta atuarial está definida 
como a variação do INPC mais 6% ao ano. 
(**) Rentabilidade – Obtida sobre as aplicações que 
compõem a carteira de investimentos.
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E L E I Ç Ã OE L E I Ç Ã O

Foram eleitos os novos in-
tegrantes dos Conselhos 

Del iberat ivo e Fiscal do 
INFRAPREV, que exercerão 
mandato de quatro anos. 
Para o Conselho Fiscal foram 
escolhidos José Francisco 
Marinho Freire como represen-
tante dos assistidos (titular), 
com 469 votos e Edson Antonio 
Cavalcante como representante 
dos participantes (suplente), 
com 396 votos. No Conselho 
Deliberativo, os candidatos 
vencedores foram Aramis da 
Silva Gomes (titular), eleito 

com 341 votos, e Jorge Costa 
Carneiro (suplente), reeleito 
com 192 votos.

A apuração foi realizada 
pela Comissão Eleitoral do 
INFRAPREV, composta pelo 
Diretor de Benefícios, Francisco 
Brick, Jorge Fortunato e Ed-
naldo Fonseca. A contagem 
dos votos terminou no dia 3 de 
março às 16 horas e contou com 

INFRAPREV adotou duas metas 
para motivar sua equipe a 
superar a rentabilidade dos 
compromissos previdenciários

A rentabilidade dos investimentos em 

2004 foi de 18,85%, batendo a meta 

atuarial de 12,5% e a da Política de Inves-

timentos, de 14,9%.

A Diretoria Executiva resolveu tra-

balhar com duas metas para motivar 

a equipe a superar os compromissos 

atuariais. Para cumprir com os paga-

mentos de benefícios a meta atuarial é 

de INPC+6% e para aumentar o ativo 

é de INPC+ 7,5%, meta da Polít ica 

de Investimentos. “Batemos as duas”, 

comemora o Diretor-Superintendente, 

Carlos Frederico Aires Duque.

Este resultado fez com que o Instituto 

se destacasse entre os maiores fundos de 

pensão. Pesquisa realizada pela Consul-

toria Risk Office constatou que a rentabili-

dade do INFRAPREV superou a média de 

200 fundos de pensão analisados, que foi 

de cerca de 16%.

Carlos Frederico Duque explica que o 

resultado demonstra consistência técnica 

do trabalho, apesar do cenário econômico, 

por vezes, se apresentar desfavorável aos 

fundos de pensão. “As ações desempe-

nhadas continuadamente resultarão no 

crescimento patrimonial sustentável ao 

longo dos anos”, enfatiza.

Mesmo com a oscilação da Bolsa, a 

rentabilidade dos investimentos foi influen-

ciada pelo bom desempenho da renda 

variável que atingiu 16,9%. A renda fixa 

alcançou 15,71%.

A reavaliação dos imóveis, primeira fase 

do projeto de reestruturação da carteira 

imobiliária, repercutiu na sua rentabilidade, 

que foi de 34,86%.

O ref lexo no patrimônio foi o au-

mento de 18,52%, o que equivale a  

R$ 101.807.459,46, fechando o patrimônio 

em dezembro em R$ 651.633.818,98. 

Isso significa que houve uma evolução de 

18,52% em relação a 2003, e um cresci-

mento real de 11,67%, acima do INPC.

a presença do representante dos 
candidatos, Jurandyr Machado 
da Cunha, e de dois auditores da 
Boucinhas e Campos + Soteconti 
Auditores Independentes. 
Graças ao bom desempenho 
da Comissão Eleitoral e à ex-
periência adquirida na eleição 
passada, não houve nenhum 
contratempo ou atraso na 
apuração dos votos.

A eleição computou 2.303 
envelopes, resultando num to-
tal de 3.173 votos apurados.

Conselheiros 
O novo representante dos 

participantes no Conselho 
Fiscal, Edson Cavalcante, é 
formado em Ciências Contá-
beis e têm pós-graduação em 
contabilidade e finanças pela 
FGV. Já José Marinho, repre-
sentante dos assistidos é eco-
nomista e foi Gerente Regional 
Comercial e de Logística na 
Regional Nordeste, Recife. 

Houve reeleição de can-
didatos no Conselho De-
liberativo. O advogado Jorge 
Carneiro foi Assessor Jurídico 
do INFRAPREV e, de 2002 a 
2004, membro do Conselho 
Deliberativo. Já Aramis da Sil-
va, que ocupou a presidência 
do Conselho Fiscal de 2002 
a 2004, eleito para um novo 
de sa f io,  membro t itu l a r 
do Deliberativo. Aramis é 
formado em Administração 
e aposentado pela Infraero 
como Chefe do Departamento 
de Carga Aérea Industrial e 
Comercial. 

Participantes e 
assistidos elegem 

conselheiros

Participantes e 
assistidos elegem 

conselheiros

Diretor Francisco Brick (D), 
Presidente da Comissão Eleitoral, 

acompanhou a apuração

Rentabilidade supera metas atuarial e de investimentoRentabilidade supera metas atuarial e de investimento
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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

Emiliana Milanez Ramos, 
do Rio de Janeiro, re-

presentou todos os apo-
sentados do INFRAPREV 
n o  e v e n t o  p r o m o v i d o 
pelo Instituto Cultural de 
Seguridade Social (ICSS), em 
parceria com a Associação 
Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência 

O Presidente da Abrapp, Fernando  
Pimentel, entregou o diploma à aposentada  
do INFRAPREV, Emiliana Milanez 

Um pequeno detalhe pode fazer uma 
grande diferença. Esquecer de informar 
a mudança de endereço pode causar pro-
blemas aos participantes. 

A troca de correspondência é uma das 
práticas mais antigas do mundo. Mas 
só é possível se a parte que envia sabe 
para onde deve enviar. Como o correio 
é o principal veículo de comunicação de 
muitas instituições com seus clientes, se o 
endereço estiver incorreto este elo é que-
brado. Comunicados relevantes podem 
ser perdidos e cartas urgentes podem ser 
desviadas.

Por este motivo, é de extrema impor-
tância que sempre que o participante 
mudar de endereço, avise ao INFRAPREV. 
Todos, com certeza, querem receber cor-
retamente extratos de conta, folhetos, o 
Jornal Futuro e, os assistidos, os contra-
cheques. 

Mantenha o seu endereço atualizado 
no cadastro do Instituto. A atualização 
pode ser feita através do Fale Conosco 
do site (www.infraprev.org.br) ou com 
um representante mais próximo. Para que 
não ocorra erros, o endereço deve estar 
completo: rua ou avenida, número, com-
plemento, cidade, estado e CEP. Atualize 
também o seu telefone.

Extrato Anual – A Gerência de Arreca-

dação e Controle enviou, em fevereiro, o 

extrato anual de 2004 aos participantes. 

No documento constam todas as contribui-

ções do participante, além das efetuadas 

pela patrocinadora com a rentabilidade no 

período. O extrato já pode ser consultado 

também no site do Instituto, o do ano 

passado como de períodos anteriores. O 

extrato fica no acesso restrito. Entre com 

login e senha e percorra o seguinte caminho 

– clicar em Plano de Benefícios, Plano CD, 

Seus Números e Extrato de Conta.

Fale Conosco – O Fale Conosco é um ca-

nal de comunicação disponível no site. Ele 

permite um contato rápido e eficiente entre 

os participantes e o Instituto. Através dele, 

é possível esclarecer dúvidas, pedir senha 

e login para o acesso restrito, além de dar 

sugestões. Para agilizar o atendimento, 

deverão ser fornecidos o nome completo e 

matrícula INFRAPREV ou Infraero.

Seminário – O Diretor-Superintendente do 

INFRAPREV, Carlos Frederico Aires Duque, 

foi um dos palestrantes do Seminário de 

Previdência Complementar 2005, organi-

zado pela Assprevisite, que aconteceu em 

São Paulo, no dia 18 de fevereiro. Dirigentes 

de fundos de pensão e especialistas do 

segmento de previdência complemen-

tar discutiram os grandes temas que se 

apresentam neste momento: criação da 

PREVIC, gestão e controles, investimentos 

e responsabilidade de conselheiros. 

Cadastro Nacional – O Secretário de 

Previdência Complementar, Adacir Reis, 

lançou, em 15 de fevereiro, o Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios das 

Entidades Fechadas de Previdência Com-

plementar (CNPB). A criação do CNPB 

tem como principal objetivo aprimorar os 

mecanismos de controle dos planos de 

benefícios administrados pelos fundos de 

pensão, propiciando identidade própria 

para cada plano. 

Infraero – A Infraero ampliou o investimen-

to na atração de turistas estrangeiros para 

o Brasil. A estatal investirá em um ano, até 

agosto de 2005, R$ 21 milhões em feiras 

internacionais para divulgar os destinos 

turísticos do país. 

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

Complementar (Abrapp) e do Sindicato 
Nacional das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (Sindapp), 
em 24 de janeiro, Dia do Aposentado.

A cerimônia foi realizada no Centro 
Empresarial Cidade Nova – Teleporto, 
no Rio de Janeiro. Foram outorgados 
diplomas a 70 aposentados indicados 
pelos fundos de pensão.

Prestigiaram o evento, além dos 
dirigentes dos fundos de pensão e 
convidados, os Presidentes do ICSS, 
Wagner Pinheiro, da Abrapp, Fernando 
Pimentel, e do Sindapp, Jarbas Antonio 

de Biagi. Outra autoridade a participar da 
solenidade foi o Diretor de Atuária da Se-
cretaria de Previdência Complementar, 
José Valdir Gomes, que parabenizou os 
aposentados pelos anos de luta.

O ICSS, fundado em 1992 pelos 
fundos de pensão, promove no País o 
desenvolvimento da cultura da Segu-
ridade e de uma consciência coletiva 
acerca do papel insubstituível que 
desempenha como fator do desen-
volvimento nacional. O Instituto tem 
cumprido a sua missão por meio de 
ações culturais e educacionais. 

Sistema 
homenageia 
aposentados

Sistema 
homenageia 
aposentados

Mantenha  endereço 
atualizado

Mantenha  endereço 
atualizado

Luiz Duailibe 
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DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
Dezembro/2004 (%)

A  carteira de investimentos do 
INFRAPREV comportava em dezembro 
de 2004 R$ 649.075.020,35. A maior parte 
desses recursos, 58,50%, está aplicada em 
Renda Fixa, um segmento de baixo risco 
formado por aplicações que proporcionam 
rentabilidade segura. Em seguida, vem a 
Renda Variável com 28,01%, representada 
por ações de empresas listadas na Bolsa de 
Valores. Os valores restantes são aplicados 
em Imóveis e Empréstimos aos participantes, 
respectivamente 8,85% e 4,64%.

Os fundos de investimentos fazem par-
te da Renda Fixa. Dos R$ 380.147.089,36 
da carteira, 38,46% estão aplicados em 
fundos, R$ 146.218.749,51. Os fundos 
são uma alternativa fácil e prática para 
investir. Eles permitem ao Instituto, assim 
como a outros investidores, diversificar o 
portfólio e participar de mercados com-
plexos e avançados. 

Para entender melhor o seu funciona-
mento, o fundo de investimento pode ser 
comparado a um condomínio, formado 
por investidores, que contrata os serviços 
de um administrador profissional para 
gerir uma carteira de investimento. Dessa 
forma, as aplicações em fundos passam a 
ser administradas por especialista (cor-
retora, distribuidora de títulos e valores, 
banco ou pessoa física), que acompanha e 
analisa o mercado diariamente em busca 

Saiba o que é um fundo de investimento

Por Plano

Plano CD R$ 615.822.600

Plano I R$ 30.307.380

Plano II R$ 5.503.838

N Ú M E R O SN Ú M E R O S

 Cota do Plano CD

Patrimônio (Dezembro/2004):  

R$ 651.633.818

Dezembro/04 ............ 1,99381520

Janeiro/05 ................. 1,94255990

Fevereiro/05 .............. 2,02315500

CRONOGRAMA DE EMPRÉSTIMO 
ATENDIMENTO INÍCIO *TÉRMINO CRÉDITO

MARÇO/05 9 18 31

ABRIL/05 11 18 29

MAIO/05 9 20 31

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

CALENDÁRIO DE 
PAGAMENTO 2005

MARÇO 31

ABRIL 29

MAIO 31

JUNHO 30

JULHO 29

AGOSTO 31

SETEMBRO 30

OUTUBRO 31

NOVEMBRO 30

DEZEMBRO 29

ABONO ANUAL/ 13º BENEFÍCIO

DEZEMBRO 12

F I N A N Ç A SF I N A N Ç A S

de boas oportunidades de investimento. 
O INFRAPREV utiliza o Citibank co-

mo administrador dos fundos geridos 
pelo Banco do Brasil, Bradesco Asset 
Management, ABN Asset Management e 
Globalvest  Asset Management.

Sempre haverá risco
O fundo normalmente é composto 

por títulos do governo, certificados de 
depósitos bancários, ações de empresas, 
entre outros tipos de investimentos. 
Pode ser classificado como conservador 
(baixo risco), moderado (médio risco) e 

agressivo (alto risco). O INFRAPREV, de 
acordo com a Política de Investimentos, 
opta por aplicar nos fundos classificados 
como moderados. 

Em se tratando de investimentos, sem-
pre haverá riscos. Os fundos podem se 
expor em maior ou menor grau a alguns 
tipos de risco, dentre os quais os prin-
cipais são o risco de crédito e o risco de 
mercado. O risco de crédito está associado 
à capacidade do emissor do ativo honrar 

seu compromisso financeiro. Já o risco de 
mercado está relacionado a oscilações no 
valor diário dos ativos que compõem as 
carteiras dos fundos, em virtude de alte-
rações de diversos fatores que influenciam 
determinado mercado.

Por exemplo, ao aplicar em um fundo com 
perfil agressivo, os administradores buscam 
alcançar a maior rentabilidade, assumindo 
um maior risco. Dessa forma, a ocorrência 
de algum evento político ou econômico pode 
levar a uma rentabilidade negativa. 

Para escolher o melhor fundo de investi-
mentos também é fundamental atentar para 
a consistência das decisões dos gestores (os 
fundos de investimentos), já que estes são os 
responsáveis pelas aplicações financeiras, 
uma vez que ao tomarem alguma decisão 
precipitada poderão causar muitos prejuí-
zos. Esse é o chamado risco operacional.

Mesmo tendo um bom gestor, é feita 
consulta à Comissão de Valores Mobiliário 
(CVM), órgão regulador dos mercados de 
capitais do governo, para saber se o fundo 
tem autorização de funcionamento. 

Para minimizar ainda mais os riscos, 
o INFRAPREV conta com os serviços da 
Consultora Risk Office, e segue rigoro-
samente os critérios determinados na 
sua Política de Investimentos anual. A de 
2005 pode ser consultada no site (www.
infraprev.org.br).

“Minimização de riscos faz 
parte de esforços constantes

dos investidores. “

Renda Fixa
58,50

28,01
Renda Variável

Imóveis
8,85

4,64
Empréstimos
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G E N T EG E N T E

Como já foi amplamente divulgado, o 
sistema penitenciário brasileiro está em 

crise. Superlotação, falta de higiene, violência 
e abuso de poder são freqüentes nos presí-
dios do país. Os presos vivem em condições 
subumanas e a maioria não consegue, após o 
cumprimento da pena, reingressar no merca-
do de trabalho. 

Para tentar modificar esse quadro algu-
mas pessoas enfrentam o preconceito e se 
dedicam para que os detentos tenham con-
dições de vida minimamente dignas de um 
ser humano. Uma delas é João Carlos Beça, 
médico do trabalho na Regional Recife, que 
é voluntário na enfermaria do presídio Pro-
fessor Aníbal Bruno, considerado atualmente 
um dos maiores do Brasil.

João Beça iniciou seu trabalho no presídio 
quando um amigo que trabalhava no local 
insistiu para que fosse visitar a enfermaria. Por 
medo de entrar em um presídio e por preconcei-
to em relação aos presos, o médico, que já havia 
trabalhado como voluntário nos Alcoólicos Anô-
nimos, relutou em aceitar o convite. Mas logo 
na primeira visita chocou-se com as péssimas 
condições de vida dos presidiários e ficou tocado 
com a reação dos apenados. “Foi uma grande 
surpresa a forma carinhosa e amigável com 
que os detentos me receberam. Fiquei marcado 
naquele dia e decidi iniciar meu novo trabalho 
voluntário naquele local”, conta. 

Atendimento médico 
Com a ajuda do colega José Antônio de 

Castro, Gerente de Engenharia da Regional 
Recife, e dos próprios presos, o médico me-
lhorou as condições da enfermaria, colocan-
do um novo piso. Mesmo assim, o estado das 
salas onde são atendidos os pacientes ainda é 
precário. São sete salas com capacidade para 

40 detentos, mas atualmente comportam 
mais de 200. Beça é o único médico voluntá-
rio e atende uma vez por semana, em média 
15 pacientes por dia, colaborando com a 
equipe médica do presídio.

As condições da enfermaria refletem o 
estado em que o presídio em geral se encon-
tra: são mais de 3.700 presos em um prédio 
que foi construído para abrigar apenas 800. 
Por causa da superlotação, alguns presos são 
forçados a dormir amarrados, as condições de 
higiene são péssimas e a freqüência de brigas 
entre os detentos faz com que os apenados 
vivam em condições subumanas. É por achar 
que qualquer ser humano, sendo branco ou 
negro, pobre ou rico, apenado ou não, mereça 
o mínimo de dignidade, que João Beça realiza 
seu trabalho no presídio.

Reintegração à sociedade 
Mas mesmo realizando um trabalho volun-

tário denso, que consome muito de sua energia, 
diz que só o tratamento médico é pouco. Para 
ele, criar oportunidade para que os presos 
consigam se reintegrar na sociedade é funda-
mental. Isto por que existem estudos que mos-
tram que cerca de 70% dos que saem da prisão 
retornam para ela um dia, já que o preconceito 
dos que estão fora do sistema penitenciário os 
exclui e torna praticamente impossível a sua 
volta ao mercado de trabalho. 

Por isso, o médico está atualmente envol-
vido na elaboração de um projeto que visa 
estimular as empresas a contratarem ex-pre-
sidiários, já que para ele, as parcerias entre 
a iniciativa privada e os presídios podem ser 
muito benéficas para ambas as partes.

É dessa forma que João Beça procura fazer 
a sua parte na tentativa de construir uma 
sociedade mais justa.

João Carlos Beça venceu o 
preconceito. Cuida da saúde 
de presidiários e luta pela 
reintegração dessas pessoas 
na sociedade

Com base na sua missão de 

“Administrar planos de benefícios 

com eficiência e transparência, 

para atender continuamente às 

expectativas dos participantes” 

o INFRAPREV vai realizar uma 

pesquisa de opinião. 

A partir de março, o Instituto 

Sensor Pesquisa estará entrevis-

tando os participantes e assisti-

dos para verificar a imagem que 

eles têm do fundo de pensão, a 

eficácia dos meios de comunica-

ção, avaliar a importância con-

ferida às ações promovidas em 

2004 e detectar os seus hábitos 

de lazer, mídia e consumo.

O INFRAPREV, com esse 

trabalho, quer ficar mais sinto-

nizado com os seus participan-

tes. O resultado da pesquisa 

irá subsidiar as futuras ações, 

principalmente de comunica-

ção, possibilitará aprimorar o 

planejamento estratégico de 

2005, adotando medidas que 

possam melhorar ainda mais o 

relacionamento. 

A entrevista será telefônica, 

através de questionário aplica-

do por uma equipe de profissio-

nais especializados neste tipo 

de abordagem.

Um olhar 
humano

Um olhar 
humano

Beça é médico 
do trabalho na 
Regional Recife

Participantes 
avaliam 

 INFRAPREV

Participantes 
avaliam 
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E C O N O M I A

Os participantes de planos 
de previdência, tanto fechados 
(fundos de pensão) como abertos 
(bancos), poderão escolher o re-
gime tributário pelo qual recolhe-
rão o Imposto de Renda (IR). 

Desde janeiro de 2005, os 
participantes passaram a ter 
duas alternativas de tributação. 
Uma é o regime regressivo de 
cobrança do IR, que reduz a 
alíquota de acordo com o tem-
po de aplicação dos recursos. 
A outra é a que já existe, o pro-
gressivo, com pagamento de 
imposto com as faixas de renda 
do IR de pessoa física.

A opção do regime para os 
participantes de planos adqui-
ridos até dezembro de 2004 
deverá ser feita até 1º de julho. 
Se o participante mudar para 
o regime regressivo, o prazo 
de investimento é zerado e 
passa a contar a partir de 1º de 

Até 1º de julho os 
participantes poderão 
optar em permanecer 
com o regime tributário 
progressivo ou trocar 
pelo novo, o regressivo

janeiro de 2005, mesmo para 
quem optar em 1º de julho. Os 
novos, aqueles que decidirem 
fazer parte de um plano de pre-
vidência a partir deste ano, vão 
escolher no momento da ade-
são o regime tributário que for 
mais vantajoso. Feita a opção, 
nenhum participante poderá 
depois fazer alteração.

O Gerente Jur ídico do 

Fundos de pensão têm nova regra de IR

Vai até o dia 30 de abril o 
prazo de entrega do Imposto de 
Renda de 2004. Os participan-
tes dos planos de previdência 
privada têm uma vantagem na 
declaração: o benefício fiscal. 
Eles podem deduzir de sua base 
de cálculo o total dos valores 
depositados durante o ano, até 
o limite de 12%. 

A declaração de 2004 ainda 
será feita com base na tabela 
anterior à correção. As novas 
regras vão valer para a decla-

ração ano-base 2005, que será 
entregue pelos contribuintes 
em 2006. 

A Gerência de Benefícios 
já encaminhou, no final de 
fevereiro, o informe de ren-
dimento dos aposentados e 
pensionistas.

Formas de envio – O en-
caminhamento das declara-
ções pode ser feito pela Inter-
net (www.receita.fazenda.gov.
br), pelo Receitafone (0300-
780300), além de poder ser 
entregue por meio de disquete 
no Banco do Brasil e na Caixa 
Econômica Federal ou em for-

mulário impresso nas agências 
dos Correios.

Formulário – Aqueles que 
têm despesas com saúde, de-
pendentes, filhos em escolas 
particulares, planos de pre-
vidência  privada o modelo 
completo é o mais vantajoso. 
O simplificado é indicado para 
quem teve poucos gastos dedu-
tíveis em 2004, tendo direito 
ao desconto-padrão de 20%, 
limitado a R$ 9.400,00, sobre a 
renda bruta (tabela antiga).

Aposentadoria – As normas 
variam de acordo com a saúde e a 
idade do segurado. Se tinha me-

nos de 65 anos em 31/12/2004, 
o aposentado seguirá o mesmo 
critério usado pelos demais 
contribuintes, em relação aos 
rendimentos recebidos. Mas, se 
tinha 65 anos ou mais em 2004, 
terá direito à isenção adicional 
do Imposto de Renda.

Doenças graves – Os porta-
dores de doença grave, como 
esclerose múltipla, neoplasia 
maligna, hanseníase, mal de 
Parkinson, AIDS, entre outras 
moléstias, têm direito à isenção 
total do Imposto de Renda sobre 
o valor recebido como aposenta-
doria, independente da idade.

Prepare-se para 
declaração anual

E C O N O M I A

INFRAPREV, Ednaldo Fonse-
ca, explica que o regime es-
colhido permanece o mesmo 
em caso de portabilidade ou 
transferência de recursos entre 
planos. No entanto, o prazo 
de acumulação também é 
transferido. “Se o participante 
já tinha quatro anos na tabela 
regressiva de IR no plano 
anterior, no novo esse tempo 
será considerado”, informa.

Nova regra – No regime re-
gressivo, quanto mais tempo o 
dinheiro permanecer aplicado, 
menor será o imposto a pagar. 
A alíquota de 35% cai para 
10% para quem contribuir por 
mais de 10 anos para o novo 
regime.

Mas não haverá cobrança de 
imposto durante o período de 
acumulação dos recursos. Isto 
significa que durante o tempo em 

que o participante do fundo esti-
ver apenas colocando dinheiro, o 
governo não vai cobrar o IR.

A novidade para os partici-
pantes é a retenção antecipada de 
15% de IR nos resgates parciais 
e totais, independente do valor e 
do regime escolhido. Isso signifi-
ca que mesmo a faixa isenta (até 
R$ 1.164,00) que era livre de re-
tenção, passará a pagar imposto 
por antecipação. A compensação 
do IR retido será feita na decla-
ração de ajuste anual.

A opção será feita por meio 
de Termo de Opção, aprovado 
pela Instrução Normativa nº 
497, divulgada pela Receita 
Federal, em 9 de fevereiro. 
No momento, o INFRAPREV 
aguarda a normatização con-
junta das Secretarias de Pre-
vidência Complementar e da 
Receita Federal. 

Ednaldo Fonseca, Gerente 
Jurídico do INFRAPREV 

TABELA REGRESSIVA DO IR

 Contribuição               Desconto
 Até  2 anos 35%

 2 a 4 anos 30%

 4 a 6 anos 25%

 8 a 10 anos 15%

 Acima de 10 anos 10%

COMPARE AS TABELAS
TABELA PROGRESSIVA DO IR

 Base de Cálculo Anual
 Até R$ 13.968,00

 De R$ 13.968,01  

 até R$ 27.912,00

 Acima de R$ 27.912,00

* A isenção não se aplica no caso de resgate. 

Base de Cálculo Mensal
Até R$ 1.164,00

R$ 1.164,01 a R$ 2.326,00 

com dedução de R$ 174,60

Acima de R$ 2.326,00 

com dedução de R$ 465,35

Desconto
Isenção*

15%

27,5%

Fernanda Chinelli 



C I D A D A N I AC I D A D A N I A

Muitas pessoas apresentam cansaço generalizado, apa-
tia, palidez e falta de ânimo para as atividades diárias. O 
que elas não sabem é que estes são sintomas que indicam 
a possibilidade de serem portadoras da doença conhecida 
como anemia ferropriva, causada pela falta de ferro no 
organismo. Esse tipo de anemia é considerado o principal 
problema relacionado à deficiência nutricional, tanto no 
Brasil quanto no mundo. No entanto, muitas vezes a doença 
passa despercebida e demora para ser diagnosticada.

A anemia ocorre quando a concentração de hemoglobi-
na do sangue está abaixo do índice considerado normal, 
o que traz como conseqüência a limitação das trocas de 
oxigênio e gás carbônico entre o sangue e as outras células 
do corpo. Antigamente a anemia por carência de ferro era 
mais encontrada nas famílias de baixo poder aquisitivo. 
Hoje esse quadro mudou. A doença está presente em 
todas as classes sociais brasileiras. Uma das causas da 
abrangência é a disseminação de dietas para emagrecer 
que eliminam do cardápio diário alimentos ricos em ferro, 
como feijão e carne vermelha.

A deficiência de ferro pode provocar anorexia, baixo 
ganho de peso, taquicardia, alterações no desenvolvimen-
to motor e cognitivo, além de palidez, apatia e cansaço. 
Nas crianças, pode prejudicar o crescimento e até o 
aprendizado na escola.

Prevenção – A melhor forma de prevenção da anemia é uma 
dieta rica em alimentos considerados fontes de ferro, como 
carne vermelha, frango e peixe. O ferro também está presente 
em leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico, e em 
folhas verdes, açúcar mascavo e rapadura. Há outros alimen-
tos, entretanto que interferem negativamente na absorção do 
ferro, tais como o café, mate, chá, leite, alguns refrigerantes e 
cereais. E para facilitar, já existe no mercado leite enriquecido 
com ferro, sendo também uma boa opção.

Assim, fique atento! Se você quer emagrecer procure 
uma nutricionista para garantir uma dieta balanceada, 
com alimentos ricos em ferro, para que sua saúde e ren-
dimento profissional não sejam prejudicados.

(Fonte: Conselho Federal de Nutricionistas)

S A Ú D ES A Ú D E

Dietas para emagrecer que eliminam do cardápio 
diário alimentos ricos em ferro, como feijão e 
carne vermelha, podem desencadear a doença

Deficiência de 
hemoglobina 
provoca anemia

Muitas vezes as pessoas querem 

ajudar, mas não sabem como. A cultura 

do voluntariado no Brasil ainda está em 

desenvolvimento, e por este motivo, há 

pouca organização no sentido de criar 

um elo entre aqueles que precisam e 

aqueles que têm vontade de ajudar ao 

próximo. Mas já existem várias iniciati-

vas que têm o objetivo de disseminar 

e organizar tais informações, como o 

Portal do Voluntário, que formou uma 

verdadeira rede solidária na internet.

O portal foi lançado em 2000, Ano 

Internacional do Voluntário da ONU, 

através de uma parceria entre o Pro-

grama Voluntários da Comunitas, IBM 

e TV Globo. É um meio através do qual 

o interessado em participar de alguma 

ação social pode encontrar a instituição 

necessitada. Nele, o voluntário em 

potencial pode conhecer melhor as 

grandes campanhas nacionais, como 

a Ação da Cidadania, o Adotei um Sor-

riso, o Amigos da Escola, entre outros 

grandes programas nacionais. 

O site disponibiliza o Mapa de Ação, 

onde o internauta escolhe sua área de 

interesse e se informa sobre as institui-

ções que oferecem oportunidades e 

aceitam doações em seu estado. 

No Portal do Voluntário também 

estão disponíveis os endereços, 

telefones e outros meios de contato 

para os Centros de Voluntários, que 

são um grande passo em direção à 

disseminação da cultura do volunta-

riado no Brasil. Estes centros dialogam 

e colaboram com os programas já 

existentes, além de estimularem o sur-

gimento de novas iniciativas em cada 

cidade. Para acessar, o endereço é 

www.portaldovoluntario.org.br.

Agora você que já sabe como obter 

as informações para participar de uma 

ação social, não deixe para depois.

Portal do voluntário abre portas para trabalhos solidários


