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do calendário de 2011 
Sustentabilidade é um tema 

que faz parte do planejamento 
estratégico do INFRAPREV. A 
gestão considera as questões 
socioambientais em suas ações, 
inclusive na aplicação dos re-
cursos financeiros. 

Devido à importância na qua-
lidade de vida de seus participan-

tes e da sociedade, a sustenta-
bilidade é o tema do calendário 
de 2011, encartado nesta edição. 
Como investidor de longo prazo 
e com a função social de propi-
ciar uma aposentadoria tranquila 
e segura aos seus participantes, o 
Instituto tem que trabalhar para 
que o planeta seja saudável.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!  
Enquanto houver sorriso e sonho de criança, 
sempre existirá o Natal.
Deixemos florescer essa criança pura, inocente e 
cheia de esperança que mora em nosso coração. 
Desejamos neste Natal e no ano que se inicia, 
alegria, carinho, amor, esperança, paz, amizade, 
bonança, fraternidade e caridade.
Façamos da vida uma extensão da noite de Natal.

A inscrição dos re-
presentantes dos parti-
cipantes ativos nos con-
selhos Deliberativo e 
Fiscal, que começa em 8 
de dezembro, será pelo 
portal INFRAPREV. A elei-
ção é toda eletrônica, 
por isso é importante 
que todos os participan-
tes ativos estejam com 
login e senha atualiza-
dos, porque precisarão 
também para a votação.  
Página 3

Eleição dos 
conselheiros 
será no portal

Pâmela Emily Cavalcanti de Souza, 12 anos, do Paraná, 1º lugar no Concurso 
de Desenho, f ilha do participante Francisco Cavalcanti de Souza
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Contribuição
Solicito informações sobre 

descontos e contribuições do 

INFRAPREV, visto que existem qua-

tro descontos distintos em meu con-

tracheque. Não sei o que são nem 

qual a finalidade da Contribuição 

Especial, Administrativa e Específi-

ca. Gostaria de saber o que significa 

cada uma e principalmente, enten-

der porque existem participantes 

que pagam apenas duas contribui-

ções, enquanto eu pago quatro. 

Rafael Batista Visgueira Neto
Teresina – PI

Resposta: O Plano CV prevê qua-
tro tipos de contribuições. A Básica é 
para a formação do benefício de apo-
sentadoria. O percentual é escolhido 
pelo participante. A Administrativa 
destina-se à cobertura das despesas 
administrativas, necessárias ao fun-
cionamento do Instituto. A Específica 
é para o pagamento do pecúlio por 
morte aos beneficiários do partici-
pante. A Especial é para a cobertura 
dos benefícios de risco: aposentadoria 
por invalidez, auxílio-doença, auxílio-
reclusão e pensão por morte. Os par-
ticipantes que já pertenciam ao Plano 
de Beneficio Definido e que aderiram 
ao Plano de Contribuição Variável – 
CV, dentro do período de migração, 
são considerados participantes funda-
dores e efetuam apenas duas contri-
buições: a Básica e a Administrativa. 
 
Pensão

Sou divorciado e agora vou casar 

com uma mulher que estou junto há 

dez anos. (...) Vou casar com sepa-

ração de bens a minha dúvida é com 

quem ficará a pensão.

Antonio Salésio Felipe – Sombrio – SC

Resposta: O INFRAPREV paga 
pensão a quem o INSS reconhece 
como pensionista.  Como o senhor 
já é divorciado e irá se casar, a pen-
são será paga a sua futura esposa. O 
senhor deverá enviar a certidão de 
casamento para o INFRAPREV e pre-
encher um novo formulário de re-
cadastramento para regularizar sua 
situação no Instituto. 
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Estamos encerrando o ano com grandes desafios 
para 2011. Em julho a Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (PREVIC) aprovou o mul-
tipatrocínio do INFRAPREV. Isto permitirá que o Ins-
tituto possa estar preparado para administrar novos 

planos de previdência complementar, principalmente diante do forte cresci-
mento do setor de transporte aéreo no Brasil. Desde então, o Instituto está 
empenhado no desenvolvimento de novos produtos e serviços com vistas à 
ampliação de suas atividades e do nível de satisfação de nossos clientes.

O planejamento estratégico de marketing foi elaborado para embasar 
as equipes técnicas do Instituto, de como será o novo modelo corporativo 
do multipatrocínio. Foram quatro meses de trabalho, pesquisas e reuniões. 
Queremos ter um posicionamento mais competitivo, que possibilite o forta-
lecimento do fundo de pensão para os participantes atuais e futuros. 

Os participantes do patrocinador INFRAERO são fundamentais para essa 
nova fase do INFRAPREV. Estamos estudando a ampliação do portfólio de pro-
dutos de previdência e queremos amparar também seus familiares.

A estratégia adotada visa fortalecer o INFRAPREV, permitindo maximi-
zar seu crescimento através da captação das empresas privadas que atuam 
e venham atuar na administração de aeroportos no País. Todos os planos 
serão administrados garantindo a segregação patrimonial de cada plano e 
ampliando o nível de customização em função das diferentes característi-
cas de cada grupo populacional.  

O multipatrocínio dará mais segurança para o futuro. O nosso objetivo 
é a busca do crescimento continuado no segmento de previdência com-
plementar.

Agradecemos a confiança depositada nesses 28 anos de trabalho e solici-
tamos o apoio de todos para esta nova fase. Diante de um mercado cada vez 
mais competitivo é inevitável a abertura que está sendo promovida agora.

Que em 2011 consigamos bater todas as metas e alcancemos o nosso 
objetivo final que é honrar os compromissos previdenciários, proporcio-
nando segurança, qualidade de vida e alegria aos participantes ativos, assis-
tidos e seus familiares.

Desejamos a todos um Natal de muita união familiar e um ano novo 
próspero.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
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como presidente; Ednaldo Fonseca, vice-
presidente; Sérgio Ferreira, Jaqueline 
Pereira e Flavia Vieira, como membros.

Inscrição e requisitos – O can-
didato deverá preencher o registro de 
sua inscrição diretamente no portal do 
INFRAPREV e encaminhar à sede do Insti-
tuto os documentos obrigatórios, no pra-
zo estabelecido no Regulamento Eleitoral.  

Os requisitos básicos para concor-
rer aos cargos são: possuir formação de 
nível superior e experiência comprova-
da no exercício de atividade nas áreas 
financeira, administrativa, contábil, ju-
rídica, de fiscalização, atuarial ou de 
auditoria; não ter condenação criminal 
transitada em julgado; não ter sofrido 
penalidade administrativa por infração à 
legislação de seguridade social, da pre-
vidência complementar ou como servi-

Gestão

Portal está pronto para 
inscrições dos candidatos
Os participantes ativos podem concorrer às vagas de titular e suplente  
para o Conselho Deliberativo e para o Conselho Fiscal do INFRAPREV

Participante: responda 
pesquisa no portal

A pesquisa de satisfação de 2010 
poderá ser respondida por todos os 
participantes ativos e assistidos. O 
questionário está disponível no portal 
INFRAPREV até 9 de janeiro de 2011. 
Aqueles que participarem estarão con-
correndo ao sorteio de uma TV LCD 
de 19 polegadas.

Os participantes poderão dar a sua 
opinião sobre a gestão, a comunicação, 
o atendimento e as ações de 2010. A 
pesquisa vai conferir, ainda, o conheci-
mento dos participantes sobre questões 
previdenciárias, financeiras e de susten-
tabilidade desenvolvidas pelo Instituto. 

É importante a participação de to-

dos. Quanto maior o número de ques-
tionários respondidos melhor será o 
resultado final. Não haverá a identifica-
ção dos participantes.

Existe uma quantidade mínima de 
pessoas que precisam participar, tan-
to no geral como por região. Caso um 
dos objetivos não seja atendido, have-
rá uma complementação por telefone, 
que será feita pela Retrato Consultoria 
e Marketing. 

A pesquisa com os representantes 
também será pelo portal e o prêmio 
a ser sorteado aos que responderem 
ao questionário é uma máquina foto-
gráfica.

dor público; não estar com prestação 
de contas já submetida à aprovação do 
Conselho Deliberativo, como ex-mem-
bro da Diretoria Executiva, pendente 
de aprovação; não estar enquadrado na 
hipótese de pessoa politicamente ex-
posta,  estar inscrito como participante 
do INFRAPREV há pelo menos 60 meses 
e estar em dia com suas obrigações.

Mais informações – Os inte-
ressados devem acessar o portal do 
INFRAPREV www.infraprev.org.br para ob-
ter detalhes sobre, regulamento, regis-
tro de inscrição e Declaração e Termo 
de Responsabilidade. 

Informações sobre a eleição podem 
ser solicitadas à Comissão Eleitoral, 
através do email comissaoeleitoral@in-
fraprev.org.br e dos telefones (21) 2156-
8193, (21) 2156-8164 e (21) 2156-8156.

Foi publicado no Diário Oficial da 
União o edital de Convocação das Elei-
ções para os cargos de membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal do 
INFRAPREV. O edital já está no portal 
no hotsite Eleição dos Conselhos.

A adoção de processo eletrônico 
para a eleição atende pedido dos par-
ticipantes. Para que o processo seja um 
sucesso, é importante que todos os 
participantes ativos estejam com login 
e senha atualizados. A inscrição começa 
em 8 de dezembro de 2010.

Os participantes ativos podem con-
correr às vagas de titular e suplente para 
o  Conselho Deliberativo e também de 
titular e suplente para o Conselho Fiscal. 

A Comissão Eleitoral é a condutora 
de todo o processo, composta pelos se-
guintes membros: Diblaim Carlos da Silva, 

Aqueles que responderem ao questionário da pesquisa de 
satisfação vão concorrer ao sorteio de uma TV LCD 19”

Balancete Gerencial – O 
Balancete Gerencial do 3º tri-
mestre de 2010 encontra-se no 
portal do INFRAPREV para con-
sulta dos participantes. Basta 
acessar o item Publicações. O 
Balancete é composto do Ativo, 
Passivo, Demonstrativos de Re-
ceitas e Despesas e da Composi-
ção do Passivo Atuarial.

Palestras – Em outubro e 
novembro, os novos empregados 
dos aeroportos de Recife, Porto 
Alegre e Campinas assistiram a 
palestra do INFRAPREV sobre o 
Plano CV. Eles puderam tirar dú-
vidas sobre contribuição, benefí-
cios, portabilidade entre outros 
assuntos. O objetivo desse tra-
balho é conscientizar os novos 
empregados da importância de 
ter um plano de previdência.

Fique por dentro



Menção Honrosa 
Micaela Freitas 
Abad Gonzaga, 
filha da 
participante 
Marcia Abad 
Gonzaga

Torceu para ficar 
na terceira posição 
porque queria ganhar 
o seu primeiro par 
de patins. Ficou an-

siosa para saber do resultado, mas valeu 
a pena porque conquistou o seu objetivo. 
“Ela sempre me perguntava se haviam li-
gado do INFRAPREV”, conta Cristina Mosquetta de Morais, da Sede, em Brasília.

Uma bicicleta foi 
o prêmio da segunda 
colocada, que mis-
turou o tema Natal 
com o dia a dia do 
trabalho dos pais. 
Como desde muito 
pequena a filha vai 
visitá-los no trabalho, ela fez questão de desenhar um avião, a pista e até a torre de 
controle, já que ambos são controladores de tráfego aéreo. “Ela demorou 20 dias para 
finalizar o desenho, cada hora acrescentava um detalhe” diz a mãe, Nazaré Guimarães 
Pini, que trabalha no Aeroporto de Joinville –SC, ao lado do marido, Marcelo Pini. 

A primeira co-
locada ganhou um 
Playstation 3. Cursa a 
6ª série do ensino fun-
damental e desenhar 
é um de seus hobbies. 
“Ela estava confiante. 
Primeiro ela fez um 
rascunho, depois passou para o papel original e levou dias para pintar”, conta a mãe 
orgulhosa. O pai, Francisco Cavalcanti de Souza, trabalha no Aeroporto de Curitiba.

Relacionamento

Os desenhos vencedores e a menção honrosa compõem o cartão de Natal do INFRAPREV

Pâmela de Souza fica em 1º 
lugar no concurso de desenho

O 1º lugar do I Concurso de Dese-
nho do INFRAPREV, com o tema “Dese-
nhe seu Natal” foi de Pâmela Emily Ca-
valcanti de Souza, de 12 anos, São José 
dos Pinhais – PR. O 2º lugar foi para Isa-
bella Fava Pini, 10 anos, Joinville – SC e 
o 3 ºlugar de Sophia Mosquetta de Mo-
rais, de seis anos, Brasília – DF.  

A comissão julgadora, formada pela 
participante do Aeroporto Santos Du-
mont – RJ, Ana Lúcia Esteves, da designer 
Rossela Conti, do gerente de Benefícios 
do Instituto, José Eusébio e do conselheiro 
deliberativo Oscar Julio Muraro, escolheu 
ainda como menção honrosa a ilustração 
de Micaela Freitas Abad Gonzaga, quatro 
anos, pelo caprichado desenho. A menina 
é filha de Márcia Freitas Abad Gonzaga, 
do Aeroporto de Guarulhos – SP.

Os três desenhos selecionados fo-
ram usados no cartão eletrônico do 
INFRAPREV, assim como no impresso que 
consta ainda a menção honrosa. Todas as 
crianças que participaram do concurso 
receberam um certificado e um brinde do 
Instituto. Os 50 desenhos inscritos podem 
ser vistos no flickr.com/photos/infraprev.

JANEIRO 31

FEVEREIRO 28

MARÇO 31

ABRIL 29

MAIO 31

JUNHO 30

JULHO 29

AGOSTO 31

SETEMBRO 30

OUTUBRO 31

NOVEMBRO 30

DEZEMBRO 30

Adiantamento do Abono Anual 
/13º Benefício 
JUNHO 30

Abono Anual /13º Benefício
DEZEMBRO 12

CALENDÁRIO DE 
PAGAMENTO 2011

1º Lugar Pâmela de Souza, filha do participante Francisco Cavalcanti

2º Lugar Isabella Fava, filha dos participantes Nazaré e Marcelo Pini

3º Lugar Sophia de Morais, filha da participante Cristina de Morais
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Educação Previdenciária

Sistema de previdência no Brasil 
está estruturado em três pilares
Os fundos de pensão são 
as entidades fechadas da 
previdência complementar 

A previdência social é um seguro 
que garante a renda do contribuinte e 
de sua família na velhice ou em casos 
de doença, invalidez e morte. No Bra-
sil, é composto por três pilares: o Regi-
me Geral de Previdência Social (INSS), 
os Regimes Próprios de Previdência 
dos Servidores Públicos e o Regime de 
Previdência Complementar. 

Os dois primeiros são administra-
dos por órgãos públicos, que recolhem 
as contribuições obrigatórias e pagam 
os benefícios aos aposentados e pen-
sionistas. Já o Regime de Previdência 
Complementar é facultativo, contribui 
quem quiser. É uma proteção previden-
ciária adicional, uma renda a mais na 
aposentadoria.

A previdência complementar é in-
tegrada pela previdência fechada, os 
chamados fundos de pensão, no qual 

Rozana Soares Barbosa é uma 
participante ativa e insistente. A en-
carregada da gerência comercial do 
Aeroporto de Manaus foi a vencedora 
da terceira etapa do quiz de Educação 
Previdenciária e Financeira. Na 1ª eta-
pa ficou no 3º lugar.

Dessa vez, Rozana leva para casa 
um prêmio que faz jus a pontuação 
máxima. Ganhou um refrigerador. E 
mais uma vez um casal leva os prêmios 
de 2º e 3º colocados. Manoel é casado 
há 36 anos com a 3ª colocada, Iracina 
Pessoa. São de Olinda – PE.

Os prêmios da última etapa do 
quiz foram patrocinados pela Mabe, 
parceira do INFRAPREV no Clube de 
Vantagens. A empresa mexicana é 
a detentora das marcas GE, Bosch, 
Mabe, Continental e Dako, líder em 

eletrodomésticos na América Latina 
e maior exportadora de fogões. Veja 
os descontos dos produtos para os 
participantes no hotsite do Clube de 
Vantagens.  

Rozana Soares 
Barbosa 
Manaus (AM)

“Após con-
quistar o 3º lu-
gar, fiquei mais 
interessada no 
assunto”, conta 
a ex-represen-

tante do INFRAPREV. Fez cursos on line 
disponíveis na área de educação previ-
denciária no portal INFRAPREV e teve 
o auxílio das informações da cartilha 
do participante.

Manoel e 
Iracina Pessoa 
Olinda (PE)

O 2º lugar tra-
balhou 27 anos na 
INFRAERO em 
Recife e mesmo 
depois de aposentado é interessado 
em assuntos sobre previdência e finan-
ças. As principais fontes de consulta fo-
ram: Jornal Futuro, hotsite de educação 
previdenciária, cartilha e pesquisas na 
internet. O acerto de 29 questões lhe 
rendeu um fogão. A participante da su-
perintendência do Aeroporto de Recife 
teve o auxílio do marido e completou 
28 pontos. Ficou no 3º lugar e ganhou 
o cooktop. Os dois responderam jun-
tos em casa, primeiro o questionário 
dela e depois o dele.

Rozana Barbosa vence 3ª etapa do quiz

o INFRAPREV faz parte, e a previdência 
aberta. Cabe às entidades que adminis-
tram o regime complementar recolher 
as contribuições, aplicar o patrimônio 
acumulado e pagar os benefícios aos 
assistidos. 

A previdência fechada serve exclu-
sivamente aos empregados e a sua famí-
lia, ligados a uma determinada empresa 

ou entidade, chamada de patrocinador. 
Além da contribuição do participan-
te, há ainda a contribuição mensal do 
patrocinador - maior diferencial entre 
ambas, já que na previdência aberta, 
administrada por bancos e segurado-
res, há somente a contribuição do par-
ticipante para a constituição da reserva 
e pagamento do benefício.

Fonte: Guia do Participante MPS e PREVIC 

Regime Geral 
(INSS)

Regimes Próprios 
(servidores públicos)

EAPC 
Entidades ABERTAS de  

Previdência Complementar
 Sociedade anônima
 Natureza contratual
 Fins lucrativos
 Acessíveis a qualquer pessoa física
 Planos individuais ou coletivos

EFPC 
Entidades FECHADAS de 

Previdência Complementar
 Fundação ou sociedade civil
 Fins não lucrativos
 Acessível a grupos específicos, com 

base no vínculo empregatício ou 
associativo
 Planos coletivos

Previdência 
Complementar

PrevidênciA no BrAsiL
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Relacionamento

Paisagem baiana dá vitória a 
carioca no concurso de fotos
O concurso bateu recorde  
de inscritos e a qualidade  
das obras resultaram  
em menção honrosa para 
nove participantes

O 1º lugar no concurso de fotografia foi 
para o carioca Fernando Gonçalves Júnior, há 
21 anos no Aeroporto do Galeão. Na opi-
nião dos jurados sua foto em Arraial d’Ajuda, 
Bahia, reuniu ótimo enquadramento, boa luz 
e beleza da paisagem. O 2º lugar foi de José 
Francisco de Souza Filho, de Minas Gerais, do 
Aeroporto de Confins e o 3º lugar de Felipe 
Souza Santos, do Aeroporto Internacional 
do Recife.   

A IV edição do concurso bateu recorde 
de inscrições, 196 fotos. O tema “Esse é o 
Brasil que eu conheço” inspirou os partici-
pantes que postaram fotos de quase todos os 
estados brasileiros. A comissão de jurados foi 
composta pelo participante Hilton Jandres do 
Aeroporto Santos Dumont, pelo fotógrafo 
Marco Gambôa, pela chefe do Setor de Con-
tabilidade, Renata Ferretti e pelo conselheiro 
fiscal Jurandyr Machado da Cunha.

A comissão conferiu, ainda, menção hon-
rosa para Alexandre Ordine Del Rey, José Jo-
aquim de Almeida, Rodrigo Krutzmann, He-
lena Valéria da Silva, Evaldo Reggiani Martins, 
João Carlos Menezes, Erasmo Aparecido de 
Oliveira, Robson Fernandes Dombrosky e 
Rosany dos Santos Ventura. 

Todas as fotos podem ser vistas no hotsite 
do concurso na página do INFRAPREV na inter-
net. Os prêmios do concurso foram patroci-
nados pela Chibra Corretora/Porto Seguro.

3º lugar  
Felipe Souza 
Santos – 
Recife, PE

1º lugar : Fernando Gonçalves Júnior – Rio de Janeiro, RJ

2º lugar  
José Francisco  

de Souza Filho – 
Lagoa Santa, MG
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Nossos resultados

Patrimônio 
Outubro/2010 

R$ 1.646.017.502,24

Por Plano

Plano CV: R$    1.580.541.975,45 
Plano I:  R$       57.131.465,34
Plano II:  R$       8.344.061,45

Cota do Plano CV
Outubro/2010 

4,211767059 

Entrevista

de nossos atuais participantes através da 
preservação dos direitos previdenciários 
acumulados. No entanto, sendo multipa-
trocinado, o INFRAPREV tem flexibilidade 
de oferecer novos planos de benefícios 
para os empregados de outras empre-
sas. O aumento do patrimônio com o 
multipatrocínio proporciona economias 
de escalas, reduzindo as despesas ope-
racionais, com a diluição dos custos fixos 
através dos novos planos de benefícios.  

Haverá novos planos de benefícios?
O INFRAPREV está estudando planos 

de benefícios para patrocinadores, quan-
do tem a contribuição da empresa e seus 
empregados, e para instituidores, onde 
só o participante contribui que é a cha-
mada previdência associativa. Os planos 
serão estruturados e adaptados à política 
de recursos humanos de cada empresa e 
ao perfil de seus empregados.

Explique melhor o que é previdência 
associativa?

Desafios e oportunidades 
do multipatrocínio

O INFRAPREV vai criar planos institu-
ídos onde não existe a figura do patroci-
nador. O instituidor pode ser sindicato, 
associação e cooperativa de trabalhado-
res. Com os planos instituídos, o Institu-
to poderá atingir, também, os familiares 
dos próprios participantes.

Como os planos e os recursos 
financeiros serão administrados?

Cada plano de benefício terá regula-
mento, patrimônio, contabilidade, inves-
timentos e aspectos atuariais próprios, 
que não se comunicam com os demais 
planos.

Que tipo de empresas interessa  
ao INFRAPREV?

A nossa estratégia neste primeiro 
momento é ampliar nossa atuação em 
todo o setor de infraestrutura aeropor-
tuária, transporte de carga e até mesmo 
de passageiros. São setores inerentes 
a atuação da INFRAERO onde temos 
maior tradição.

O que é multipatrocínio?
É a oportunidade do fundo de pensão 

administrar planos de previdência para 
mais de uma empresa. A autorização dos 
fundos de pensão de se tornarem multi-
patrocinados surgiu com a Lei 109/2001.

Por que o INFRAPREV tornou-se 
multipatrocinado?

O objetivo principal é estar aderen-
te as estratégias de transformação ins-
titucional da INFRAERO. Desde que se 
levantou a possibilidade de abertura de 
capital da empresa ou concessão dos ae-
roportos à iniciativa privada, o Instituto 
começou a analisar em seu planejamen-
to estratégico o impacto destas alter-
nativas, como ficaria a sua situação dos 
participantes em função desses cenários. 
Independente da configuração, o multi-
patrocínio se mostrou mais adequado, 
porque o Instituto fica preparado e habi-
litado para operar com novas empresas 
do setor aeroportuário. Esta estratégia 
foi aprovada por todas as instâncias deci-
sórias do INFRAPREV e INFRAERO, com 
anuência do Ministério da Defesa, DEST/
MP e PREVIC/MPS.

Quais as vantagens do 
multipatrocínio para os atuais 
participantes?

O multipatrocínio garante a prote-
ção aos participantes, porque permite 
que o INFRAPREV administre planos de 
benefícios para outras empresas. Em um 
cenário de eventual privatização poderia 
ocorrer migrações de empregados/parti-
cipantes para as novas empresas. Esse foi 
o primeiro objetivo, garantir a proteção 
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Inv.  
Estruturados

8,86%

Imóveis
3,62%

Op. com 
Participantes
6,85%

O diretor-superintendente, Carlos Frederico Aires Duque, assumiu  
o INFRAPREV em 2003 com um patrimônio de R$ 480 milhões. Decorridos  
sete anos, depois de imprimir uma gestão mais profissionalizada, o patrimônio 
mais que triplicou e em outubro atingiu R$ 1.646 bilhão. 
Nesses sete anos houve investimentos em tecnologia, capacitação de pessoas, 
comunicação e relacionamento com os empregados, participantes, segmento  
de previdência complementar e a sociedade. Depois da casa arrumada,  
é o momento de alçar novos voos. O INFRAPREV decola para um novo desafio, 
que é o multipatrocínio que irá fortalecer o fundo de pensão ao longo dos anos. 
Carlos Frederico Duque fala sobre essa nova estratégia.



e brincadeiras com água são sem 
dúvida divertidas, mas passam a 
equivocada idéia de que a água é um 
recurso infinito. Não deixe que seus 
filhos brinquem com água, ensine a 
eles o valor desse bem tão precioso 
bem que é finito.   

No hotel, 
economize toalhas
Em alguns hotéis, 
o hóspede tem a 

opção de não ter as toalhas trocadas 
diariamente, para economizar água e 
energia. Faça uso dessa recomendação.

Participe de ações 
virtuais
A Internet é uma 
arma poderosa na 

conscientização e mobilização das 
pessoas. Um exemplo é o site 
ClickArvore, que planta árvores com a 
ajuda dos internautas. Informe-se e aja. 

Não troque o seu 
ipod ou celular
Pelo menos 
enquanto estiverem 

em bom estado. Se o problema 
é a bateria, troque e descarte 
adequadamente, em postos de 
coleta. Ipods e celulares trouxeram 
muita comodidade, mas utilizam 
derivados de petróleo em suas 
peças e metais pesados nas baterias. 
Além disso, na maioria das vezes 
sua produção é feita utilizando 
mão de obra barata em países em 
desenvolvimento. 

Sustentabilidade

Preserve os recursos naturais

Os participantes sugeriram e escolheram 
a instituição por votação no portal do 
Instituto, dentre 80 entidades cadastradas

Desligue o ar 
condicionado uma 
hora antes do final 
do expediente 

Em um período de 8 horas, isso 
equivale a 12,5% de economia diária, 
o que representa quase um mês de 
economia no final do ano. E no final 
do expediente a temperatura começa 
a ser mais amena. 

Não permita que as 
crianças brinquem 
com água
Banho de mangueira 

Instituição de 
caridade mineira vai 
receber o pró-labore 

O desenvolvimento sustentável depende do 
planejamento e do reconhecimento por parte da 
população de que os recursos naturais são finitos.  
O cuidado com o meio ambiente é parte primordial 
do processo de preservação. Confira mais cinco dicas 
sustentáveis que ajudam a conservar o planeta Terra. 

A Creche Bom Pastor de Minas Gerais foi a mais votada 
pelos participantes no portal para receber o pró-labore dos 
seguros de carro efetuados em 2010.

Ao fazer o seguro de carro por meio da parceria 
INFRAPREV/Porto Seguro/Chibra Corretora os participantes 
ajudaram 50 jovens portadores de necessidades especiais, 
que são amparados pela Creche Bom Pastor, localizada em 
Ibirité em Minas Gerais. 

A Creche foi a mais votada de 80 instituições de caridade 
cadastradas pelos participantes do INFRAPREV. Foi indicada 
pelo participante de Minas Gerais Márcio Marangon Viegas.

Os recursos financeiros servirão para manter a qualidade 
de vida dos internos, como a compra de alimentos, fraldas e 
material de limpeza. O atendimento é realizado em tempo 
integral a jovens carentes que contam exclusivamente com o 
apoio e o afeto da equipe da instituição. 

A Creche Bom Pastor fica na Rodovia Renato Azeredo, 
750, Piratininga, Ibirité – MG, tel: (31) 3598-1811/3598.

O diretor-su-
perintendente do 
INFRAPREV, Carlos 
Frederico Aires Du-
que, participou do 
painel sobre o “Re-
latório Social e seus 
Reflexos no Processo 
de Governança dos Fundos de Pensão”, no 31º 
Congresso da Associação Brasileira das Enti-
dades Fechadas de Previdência Complementar 
(Abrapp), realizado em Recife de 17 a 19 de no-
vembro.

Membro da Comissão Técnica Nacional de 
Sustentabilidade da Abrapp, Frederico Duque 
falou que os novos paradigmas determinam um 
mundo mais sustentável e revelam os valores 
impostos pela necessidade de integração dos 
interesses dos stakeholders e das entidades. 

Ainda em novembro, o diretor-superinten-
dente fez palestra no Congresso da Associação 
Brasileira de Responsabilidade Social (ABRA-
RES), representando a Abrapp. 

Diretor faz palestra no 
Congresso da Abrapp
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