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Participante pode aumentar
valor da contribuição

O participante do Plano CD tem a possibilidade de mudar
o percentual da contribuição básica e o da específica,
anualmente, sempre no mês de julho. Mas a opção deve ser
enviada ao INFRAPREV até o dia 30 de junho. O valor
da contribuição básica somado à contribuição da INFRAERO
forma o saldo de conta de aposentadoria e o da específica
é destinado à formação do pecúlio. Na contribuição básica
não existe limite máximo de percentual.                     Página 3
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Muitos podem dizer
que parece que foi ontem.
Mas já se passaram 22
anos que o INFRAPREV
foi criado. Desde 29 de ju-
nho de 1982, não parou
e cada vez mais se aper-
feiçoa para poder oferecer
tranqüilidade e qualidade de vida
aos seus participantes na terceira
idade e nos imprevistos da vida.

Não estávamos todos aqui para
presenciar a criação, apenas o Dire-
tor de Administração e Finanças,
Paracy Mesquita, que participou do
grupo de  estudos e foi o primeiro
Diretor-Superintendente. Mas esta-
mos agora para consolidar essa ins-
tituição.

Os anos se passaram e o INFRAPREV
cresceu. No início das atividades, em
1º de novembro de 1982, eram 2.296
participantes. Hoje somam 10.038,
dos quais 8.028 são ativos e 2.010 as-
sistidos (aposentados e pensionistas).

O aniversário é do  INFRAPREV,
mas quem deve receber os parabéns
são vocês participantes, por terem
acreditado nessa idéia. Naquela
época era ARSAPREV. Com a incor-
poração da ARSA pela INFRAERO,
o nome mudou em 1998. No entan-
to, a essência e os propósitos conti-
nuam cada vez mais fortes.

Dois anos antes, em 1996, com
a transferência da TASA para a
INFRAERO, o número de partici-
pantes aumentou. Os empregados
da empresa extinta passaram a fa-
zer parte do Instituto.

Vamos repetir alguns assuntos já
comentados em outras edições,
mas é difícil não tocarmos em pon-

Parabéns para vocês!

Ffu
tu

ro

Publicação bimestral dirigida aos participantes do INFRAPREV: Rua da Assembléia, 10 / sl. 2413 – 20011-901 – Rio de Janeiro – RJ – Tel./Fax.: (21) 2531-1261 – www.infraprev.org.br.
Patrocinadora: Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária – INFRAERO  Diretoria Executiva: Carlos Frederico Aires Duque – Dir.-Superintendente; Francisco Ribeiro Alberto Brick – Dir. de Benefícios; Paracy
Cruz de Mesquita Filho – Dir. de Administração e Finanças  Conselho Deliberativo (Titulares): Marisa Santos Villagra – Presidente; Juvêncio Gomes da Silva; Jorge Costa Carneiro; Paracy Cruz de Mesquita Filho
(licenciado) (Suplentes): Ricardo de Castro Brum; Diblaim Carlos da Silva; José Orlando Passos Nunes; Margareth Lyses Rabelo Mendes  Conselho Fiscal (Titulares): Aramis da Silva Gomes – Presidente;
Paulo Roberto da Silva; Paulo Cesar Pacheco de Lima; Tânia Mara de Oliveira (Suplentes): Mauro Lucius Loretti Motta; Miguel Ferreira da Silva; Railton Edson dos Santos;  Cleudes Flauzino Garcia
Edição e Redação: Antônia Maynart (Mtb 16.184/RJ)  Colaboradora: Denise Marins  Conselho Editorial: Antônia Maynart, Denise Marins, José Jorge Magalhães Eusébio, Maria Aparecida Donô, Maurício Roberto
G. de Mello e Olivia Maria de Oliveira Correa  Diagramação: Marli Bibas  Fotos: Arquivo INFRAERO  Ilustração: Tiburcio  Impressão: MCE  Tiragem: 11.000 exemplares

tos que foram importan-
tes ao longo desses anos.

Na edição do Futuro,
de julho/agosto de 1994,
a matéria de capa foi os
12 anos do ARSAPREV, re-
cordando os primórdios.
E uma frase sintetiza o tra-

balho executado por todas as dire-
torias que passaram pelo Instituto “o
ARSAPREV tem preocupação cons-
tante de modernizar sua postura, no
afã de atender seus participantes”.

Esse é o nosso objetivo. Precisa-
mos dar continuidade aos traba-
lhos e mudar para acompanhar a
evolução. Em 1996 foi a aquisição
da TASA, em 1998 a mudança de
nome para INFRAPREV, em 2000 a
criação de um novo plano e 2004
ficará marcado pelo redesenho da
marca e mudança de sede. Vamos
para instalações novas, para poder-
mos aperfeiçoar e ampliar os ser-
viços oferecidos.

Tudo isso para que vocês se sin-
tam seguros, amparados por um
fundo de pensão sólido, eficiente,
transparente e moderno.

As transformações são gradativas
e a maturidade é evidente. O bom
desempenho alcançado ao longo des-
ses anos espelha o empenho da equi-
pe, o comprometimento com os re-
sultados e a preocupação de ampliar
a satisfação de nossos participantes.

A gestão é transparente e participa-
tiva, com foco no cliente, o participan-
te. Garantir um futuro tranqüilo aos
participantes e seus beneficiários é e
sempre será o nosso compromisso.

Seminário Internacional – O 2º Seminário Inter-

nacional dos Fundos de Pensão vai se realizar este

ano entre os dias 7 e 9 de julho, no Rio de Janeiro,

coincidindo com a 10º Conferência Anual da ICGN –

International Corporate Governance Network. O su-

per evento, que contará com a presença do Presi-

dente Luiz Inácio Lula da Silva, terá entre seus expo-

sitores e na platéia dirigentes de fundos de pensão

e fundos de investimento do exterior, especialistas

estrangeiros e brasileiros e investidores de modo

geral. O tema central é “Mercados Emergentes, Po-

lítica Fiscal, Investimentos e Desenvolvimento Sus-

tentado – A Experiência do Brasil e a Visão do BID”.

Resultados em 2003 – – – – – Segundo dados conso-

lidados da Associação Brasileira das Entidades

Fechadas de Previdência Complementar (ABRA-

PP), 2003 foi significativo para os fundos de pen-

são, que registraram um salto de 28,3% nos re-

sultados comparado ao ano anterior, registrando

um ganho global de R$ 48 bilhões – a melhor per-

formance das carteiras nos últimos 10 anos. 

Novo fundo de pensão – – – – – O Sistema de Previdên-

cia Complementar ganhou um novo fundo de pen-

são. A Secretaria de Previdência Complementar

(SPC) aprovou em fevereiro a criação do fundo de

pensão dos empregados do Serviço Brasileiro de

Apoio às Pequenas e Micro Empresas (Sebrae). O

Sebrae-Previdência – Instituto Sebrae de Seguri-

dade Social - reúne mais de quatro mil participantes

de suas 28 unidades (são 27 estaduais e a repre-

sentação nacional) e uma capitalização inicial de R$

35 milhões. O plano de benefícios da nova entidade

será de contribuição definida e a patrocinadora irá

cobrir benefícios de risco, como morte e invalidez.

Rigor na administração – – – – – Desde janeiro está

em vigor o novo decreto que autoriza a SPC, em

caso de irregularidade, a multar os dirigentes dos

fundos de pensão e a aplicar penalidades admi-

nistrativas. As penalidades poderão ser adver-

tência, suspensão temporária do dirigente, inabi-

litação para o exercício em cargos de direção em

fundos de pensão, em seguradoras, em institui-

ções financeiras e inclusive no serviço público.

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 OEditorialEditorial

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
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Prazo para alterar valor da
contribuição termina em junho

Básica
O valor da contribuição básica somado à

contribuição da INFRAERO forma o saldo de
conta de aposentadoria.

A escolha do percentual adequado é muito im-
portante, porque o benefício está ligado direta-
mente ao valor da contribuição e da rentabilida-
de ao longo dos anos. Quanto maior for a contri-
buição, maior será o benefício. A Contribuição
Básica não tem limite máximo de percentual.

O participante pode fazer simulação, aces-
sando a home page www.infraprev.org.br, Consul-
te seus números, ou procurar o representante.

Quanto maior for a contribuição maior
será o benefício. A contribuição básica
não tem limite máximo de percentual

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

Específica
A contribuição específica é destinada

à formação do pecúlio, que é concedido
aos benefíciários do participante, quando
de seu falecimento. É um benefício de pa-
gamento único.

O Regulamento do Plano CD permite a alte-
ração do percentual da contribuição básica e o
da específica anualmente, no mês de julho.

Os participantes que estiverem interessados
em aumentar sua contribuição devem preencher
o requerimento de alteração, especificando o
percentual e enviá-lo ao INFRAPREV até o dia
30 de junho. O documento deve estar assinado.

A área de Cadastro encaminhou aos parti-
cipantes um folder contendo todas as infor-
mações necessárias e o requerimento para pre-
enchimento, no final de maio. O documento
pode ser enviado pelo correio ou entregue di-
retamente ao representante mais próximo.

Para maiores esclarecimentos, entre
em contato com a área de Cadastro do
INFRAPREV, (21) 2531-1261, ramais
235 ou 236 e com o representante mais
próximo.

Salário de Participação Percentual Mínimo

Até R$ 841,75 1%

De R$ 841,76 à R$ 1.683,50 2%

De R$ 1.683,51 à R$ 3.367,00 4%

Acima de R$ 3.367,01 5%

Para definir o valor da Básica,
observe a tabela

Para definir o valor da Específica,
observe a tabela

Quantidade SRB’s Percentual

5 SRB’s 0,21%

6 SRB’s 0,25%

7 SRB’s  0,29%

8 SRB’s 0,33%

9 SRB’s 0,37%

10 SRB’s 0,41%

SRB = Salário Real de Benefício
(Média dos 12 últimos salários de participação)

Salário de Participação – Remuneração mensal paga pela
INFRAERO sobre a qual incide contribuição para a Previdência
Social. Consultar regulamento, capítulo III, artigo 17.

Contribuindo para o Plano CD,

o participante terá direito a uma

vantagem fiscal significativa. As

contribuições são dedutíveis da

base de cálculo do Imposto de

Renda até o limite legal de 12%

do total dos rendimentos no ano.

Com o aumento da contribui-

ção, o participante pode apro-

veitar o benefício fiscal. Só have-

rá tributação quando o partici-

pante passar a receber o benefí-

cio, se sujeito a esse desconto.

Outro ponto importante, é

que a patrocinadora acompa-

nha o percentual escolhido pelo

participante até o limite de 8%

do Salário de Participação ou

8% de três vezes o valor máxi-

mo do salário de contribuição

para a Previdência Social.

Pague menos IRPague menos IR

Foi enviado um folder à residência dos
participantes ativos do Plano CD, contendo
explicações e formulário para preenchimento
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No dia 18 de maio, o IN-
FRAPREV organizou um café
da manhã para os aposenta-
dos e pensionistas do Rio de
Janeiro, ocasião em que fo-
ram esclarecidas dúvidas so-
bre os planos de benefícios
administrados pelo Instituto.

Como o término da migra-
ção está marcado para 30 de
agosto, a direção criou uma
oportunidade para os partici-
pantes assistidos dos Planos I e
II conhecerem melhor as van-
tagens e os benefícios assegu-
rados no Plano CD.

O Diretor-Superintendente,
Carlos Frederico Aires Duque,
abriu a apresentação, dando uma
visão macro do sistema, falando
rapidamente sobre a importân-
cia da previdência privada no
Brasil e no mundo e as mudan-
ças ocorridas ao longo dos anos.

Reforçou a necessidade de

mudança de plano, em virtude das
transformações do mercado de
trabalho. Explicou que hoje as
pessoas trocam mais de empre-
go, vivem mais, e os planos con-
cebidos há alguns anos atrás não
atendem mais a esse mercado.

Em seguida, o chefe da área
de Benefícios, José Eusébio,
apresentou o Plano CD, as van-
tagens, fez comparações com os
outros planos e esclareceu as
dúvidas dos aposentados.

Participaram também do
encontro os Diretores de Bene-
fícios, Francisco Brick; de Ad-
ministração e Finanças, Para-
cy Mesquita; o conselheiro Di-
blaim Carlos da Silva e técni-
cos da área de Benefícios.

Na qualidade de representan-
te dos assistidos no Conselho De-
liberativo, Diblaim Silva ressal-
tou a importância do plano e a
utilização de um indicador de

mercado para atualização das
aposentadorias e pensões. Desta-
cou que a recomposição dos be-
nefícios oferecida para quem mi-
grar para o Plano CD representa
os anos em que a INFRAERO
não pôde dar aumento aos seus
empregados. Decisão que reper-
cutiu nos benefícios, porque o
reajuste dos assistidos do Plano

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

I está atrelado ao aumento con-
cedido pela empresa no acordo
coletivo de trabalho.

Os participantes assistidos,
que ainda permanecem nos
Planos I e II, receberão orien-
tações através de carta e dois
termos: de adesão e de não ade-
são. Um dos dois deverá ser en-
caminhado ao INFRAPREV.

Aposentados e pensionistas do Rio
tiveram oportunidade de esclare-
cer dúvidas em encontro na sede
do INFRAPREV

As pensionistas Jumenice Santos Salvador (de branco) e Nubia R
(de verde) aderiram ao Plano CD no dia do encontro, que teve a p

O prazo dos participantes ati-
vos de transferência para o Plano
CD também termina no dia 30
de agosto. O INFRAPREV vai en-
caminhar correspondência aos
participantes dos Planos I e II, que
ainda não migraram, contendo as
vantagens do plano e dois termos:
de adesão para o Plano CD e ou-
tro de não adesão ao plano.

Os participantes que optarem
por trocar de plano deverão as-
sinar o termo de adesão e entre-
gá-lo a um representante local
ou enviá-lo para o INFRAPREV,
área de Cadastro. O mesmo pro-
cedimento deve ser seguido por
aqueles que decidirem perma-
necer no plano atual, sendo que
o termo será o de não adesão.

Vantagens da migração
Participantes dos Planos I
e II de Benefício Definido

 Direito aos mesmos be-
nefícios do participante fun-
dador

 O tempo de contribuição
no plano atual é considerado
para o Plano CD

 A INFRAERO arca com

2/3 das despesas administra-
tivas (a lei só obriga que a em-
presa pague a metade)

 Os benefícios de risco
Invalidez, Morte e Pecúlio
serão integralmente pagos
pela INFRAERO (a lei só obri-
ga que a empresa pague a me-
tade)

 Ausência de jóia

Migração dos participantes ativos

Jorge dos Santos (acima
a E) já estava decidido
a migrar e Manoel Ferreira
Rebello (ao lado) assinou
o termo de migração após
a apresentação

Assistidos
conhecem melhor

o Plano CD

Assistidos
conhecem melhor

o Plano CD
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O INFRAPREV enviou, em
maio, o extrato anual aos seus
participantes. O documento per-
mite o acompanhamento e con-
trole do saldo das contas.

No extrato constam também
dados pessoais e funcionais. Se
eles estiverem por algum motivo
desatualizados, o participante po-
de pedir a correção ao represen-
tante local ou à área de Cadastro.

Extrato anual
apresenta saldo

de conta

O INFRAPREV oferece

aos empregados da Pa-

trocinadora INFRAERO e

do próprio Instituto um

Plano de Contribuição De-

finida (Plano CD), criado

em dezembro de 2000. O

Plano CD atualmente pos-

sui 9.669 participantes,

do total de 10.038.

Os 369 restantes estão

distribuídos pelos Planos

I (325) e II (44). São os

participantes que ainda

não migraram para o Pla-

no CD. Esses dois planos

estão fechados à entrada

de novos participantes.

Contribuição
definida

A modalidade foi ado-

tada pelo INFRAPREV,

com a aprovação da

INFRAERO, por ser mais

flexível. O participante tem

uma conta individual e

pode escolher o valor das

contribuições de aposen-

tadoria e pecúlio, a partir

de um percentual mínimo.

Ainda tem o direito de al-

terar essas contribuições

anualmente.

Hoje os planos de con-

tribuição definida são mai-

oria no País, por estarem

respondendo mais ade-

quadamente ao mercado.

Mas o Plano CD do Insti-

tuto é misto, porque os

participantes têm assegu-

rado os principais benefí-

cios de risco: aposentado-

ria por invalidez, pensão e

pecúlio por morte.

Os novos empregados

da INFRAERO que ingres-

sarem no Instituto terão os

seguintes benefícios e ser-

viços assegurados no Pla-

no CD:

Participantes
 Aposentadorias

    Normal

    Especial

    Antecipada

    Por invalidez

 Auxílio-doença

 Benefício Proporcional

   Diferido

 Abono Anual (13º salário)

Beneficiários
 Pensão por Morte

 Auxílio-Reclusão

 Pecúlio por Morte

 Abono Anual (13º salário)

Serviços
 Empréstimos

 Extrato Anual

 Convênio e Descontos

 Atendimento Pessoal

   (na sede ou com

   representantes nas

   unidades da INFRAERO)

 Atendimento por Escrito

   (e-mail e carta)

 Consulta de

    contracheque (home page)

 Simulações (home page)

Plano CD assegura
benefícios de risco

Instituto administra três planos de
benefícios, mas somente o Plano CD está

aberto aos novos participantes

S E R V I Ç OS E R V I Ç O

Regina de Santana Santos
participação da Diretoria

 Participantes do Plano II
 Direito ao auxílio-doença

DISTRIBUIÇÃO DOS
PARTICIPANTES POR PLANO

Tipo de Plano Participantes
Plano CD 7.891
Plano I 129
Plano II 8

Total 8.028

Vantagens da migração
Assistidos dos Planos I e II
de Benefício Definido

 Manutenção do valor líqui-
do do seu benefício

 Transferência das reservas
para o Plano CD

 Recebimento de abono equi-
valente a um benefício mensal

Assistidos do Plano I
Tem ainda:
 Suspensão da contribuição

para o plano
 Reajuste anual do benefí-

cio pelo INPC

DISTRIBUIÇÃO DOS ASSISTIDOS
POR PLANO

Tipo de Plano  Participantes
                                 Assistidos
Plano CD 1.778
Plano I 196
Plano II 36

Total 2.010

O INFRAPREV reajustou em
maio os benefícios do Plano CD,
pela variação do INPC dos 12 úl-
timos meses, conforme determi-
na o Regulamento.

TABELA DE REAJUSTE
Início do Benefício Reajuste (%)
Até Mai/03 5,60
Jun/03 4,57
Jul/03 4,63
Ago/03  4,59
Set/03 4,40
Out/03 3,55
Nov/03 3,15
Dez/03 2,77
Jan/04 2,22
Fev/04 1,38
Mar/04  0,98
Abr/04 0,41
Mai/04 0,00

Reajuste de
benefícios do

Plano CD

”
“ Seu futuro

é o nosso
compromisso.

Fotos: Denise Marins
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Gerontologia, na Faculdade Estácio de Sá, no
Rio de Janeiro.

Depois de 34 anos de trabalho, 26 só de
INFRAERO, a assistente social Oscarina resol-
veu descansar da vida profissional, mas não da
luta pela vida. Decidiu enfrentar um novo desa-
fio. Voltou aos bancos universitários porque pre-
cisava reagir a uma nova situação, que foi a per-
da da mãe e tendo assim que morar sozinha.

Geriatria
A opção geriatria não foi por

acaso. A sua experiência fami-
liar com idosos influenciou a
escolha. Sempre esteve cerca-
da por idosos: bisavó, tia e mãe.
O convívio sempre a fez refletir sobre a neces-
sidade de atenção que requer o idoso. “É fácil
se interessar em fazer trabalhos com crianças,
porque elas ainda estão em formação, o que já
é mais difícil com os idosos”, explica.

Segundo Oscarina o idoso não é chato como
muitos pensam. Ela esclarece que os anos só
reforçam a personalidade. O ser humano não
muda porque envelhece. Em todas as suas eta-
pas da vida ele foi crítico ou autoritário, por
exemplo. Mas na terceira idade essas caracte-
rísticas se acentuam.

As suas observações levaram ao tema da mo-
nografia “O Lazer do idoso e a família”. Oscari-
na afirma que o lazer evita o isolamento e uma
futura ociosidade e com a presença da família
proporciona qualidade de vida.

G E N T EG E N T E

Oscarina está concluindo pós-
graduação em Gerontologia

A assistente social Oscarina
Rodrigues resolveu descansar
da vida profissional e enfrentar
novos desafios

Aniversário – No dia 30 de

maio, a INFRAERO comple-

tou 31 anos.Três décadas

voltadas para a melhoria dos

serviços, prestando atendi-

mento aos usuários dos ae-

roportos: passageiros e em-

presas parceiras. É responsá-

vel pela administração de 65

dos principais aeroportos do

Brasil e de 83 Estações de

Apoio à Navegação Aérea,

agrupados em sete Superin-

tendências Regionais, com

sede nos aeroportos Interna-

cionais em Bélem, Brasília,

Manaus, Porto Alegre, Recife,

Rio de Janeiro e São Paulo.

Operação Aeroportuária – A

INFRAERO executa importan-

te serviço na Segurança Aero-

portuária, o qual compreende

ações de monitoramento ele-

trônico de todos os ambientes

do aeroporto e operação com

aparelhos de raios X para ba-

gagem de mão e de porão, bem

como detectores de metais,

sempre em perfeita sintonia

com as autoridades policiais.

Além disso, possui 100 carros

contra-incêndio – adquiridos no

exterior –, destinados a diver-

sos aeroportos da Rede, para

atendimento a acidentes aero-

náuticos e resgate de vítimas.

Navegação Aérea – A empre-

sa fornece às companhias aé-

reas os serviços necessários

ao atendimento de suas ae-

ronaves, tripulações, passa-

geiros e corpo técnico. A pro-

teção ao vôo e o auxílio à na-

vegação aérea são integrados

por 15 controles de aproxi-

mação, 17 torres de contro-

le, 71 estações de telecomu-

nicações, 64 salas de infor-

mações aeronáuticas e 68 es-

tações de meteorologia.

P A T R O C I N A D O R AP A T R O C I N A D O R AUm projeto
de vida

Um projeto
de vida

Quem pensa que estudar é coisa de
gente mais jovem, que está com a ca-
beça mais tranqüila, está redondamen-
te enganado. Um exemplo de que a afir-
mativa não procede é da recente apo-
sentada Oscarina Rodrigues, atual-
mente concluindo Pós-Graduação em

Voluntariado
Os conhecimentos adquiridos na pós-gradu-

ação associados às recomendações da mãe, que
influenciou muita a sua vida profissional, ela
pretende aplicar em trabalho voluntário de as-
sistência a asilos. Quer tornar o ambiente mais
humano e aconchegante.

A sua recompensa por esse trabalho será a
alegria de um idoso. “Não posso ser paga para

dar um sentimento, porque aci-
ma de tudo, as pessoas merecem
carinho e atenção”, reforça.

Profissional
Antes de entrar na ARSA em

setembro de 1977, que depois foi
incorporada pela INFRAERO, trabalhou como
assistente social no SESC e nas Casas da Banha.
Respondeu a um anúncio de jornal, participou
da seleção e foi admitida no Serviço Social da
Superintendência do Rio de Janeiro, no Galeão.
Antes de se aposentar, a cerca de dois meses, es-
tava lotada no aeroporto Santos Dumont.

Aprendeu a amar a empresa, porque sempre se
sentiu participante. O relacionamento sempre foi
a base de seu trabalho. “Como assistente social
sempre segui os conselhos de minha mãe de saber
ouvir e levei isso também para minha vida pes-
soal”, esclarece. Nesses 26 anos de empresa fez
muitos amigos e carrega todos em seu coração.

Quanto ao INFRAPREV, só tem a agradecer
os serviços oferecidos e agora, com o pedido de
aposentadoria, a agilidade do processo.

Pretende aplicar
o conhecimento em

trabalho voluntário de
assistência a asilos”

“

Antônia Maynart



futuro  maio/junho 2004 7

O INFRAPREV possui dois comitês que
apóiam a gestão de aplicação do patrimônio

I N V E S T I M E N T O SI N V E S T I M E N T O S

Não basta ter uma Política
de Investimentos nos fundos de
pensão. É preciso operaciona-
lizá-la. Para isso, o INFRAPREV
tem Comitês de Investimentos
que auxiliam a Diretoria de Ad-
ministração e Finanças a geren-
ciar o patrimônio de forma
transparente e segura.

Criados em 2003, o Comitê
Diretor de Investimentos (CDI)
e o Comitê Executivo de Inves-
timentos (CEI) fundamentam
as decisões. “Várias cabeças
pensando e discutindo propos-
tas e critérios proporcionam
melhores resultados” destaca o
Diretor de Administração e Fi-
nanças, Paracy Mesquita.

 O Comitê Diretor de Inves-

As estratégias
definidas no Comitê

Diretor são conduzidas
pelo Comitê Executivo”
“

Comitês de
Investimentos

auxiliam processo
de decisão

timentos se reúne mensalmen-
te e é formado por todos os di-
retores (Superintendente, Ad-
ministração e Finanças e Be-
nefícios) e pelos  assessores de
Finanças e de Planejamento e

dos segmentos de renda fixa,
renda variável, imóveis e em-
préstimos a participantes.

O Comitê Executivo de Inves-
timentos tem uma atuação mais
técnica com reuniões diárias.
Coordenado pelo Assessor de
Planejamento e Controle, sua
composição se alterna conforme
o segmento de aplicação. Sem-
pre estará presente na reunião o
Diretor-Superintendente, o Dire-
tor de Administração e Finanças
e o Coordenador do Comitê.

Quando o tema abordado for
os investimentos em renda fixa
e variável, participa a Assesso-
ra de Finanças. A avaliação dos
investimentos em imóveis re-
quer a presença da Chefia da

Diretor de
Administração e
Finanças, Paracy
Mesquita, afirma
que comitês
proporcionam
melhores resultados

Controle. Sua função principal
é elaborar as diretrizes para a
gestão dos investimentos. Ele
coordena as atividades de pla-
nejamento e avalia os resulta-
dos e desempenho das opera-
ções de investimento dentro

!

ATENDIMENTO INÍCIO *TÉRMINO CRÉDITO

JUNHO/04 09 17 30

JULHO/04 12 20 30

AGOSTO/04 10 19 31
*Data limite para recebimento dos pedidos de empréstimos na sede do Instituto.

N Ú M E R O SN Ú M E R O S

Seção de Administração, res-
ponsável por este segmento.
Para os investimentos em em-
préstimos, o titular da área de
Empréstimo participa para fa-
zer a abordagem técnica.

As estratégias definidas no
Comitê Diretor são conduzidas
pelo Comitê Executivo e todas
as ações e resultados são regis-
trados em relatórios.

O Comitê de Investimentos
já faz parte da rotina de vários
fundos de pensão. “Quem já uti-
liza essa ferramenta, já não sabe
mais trabalhar sem ela, porque
permite o acompanhamento
dos investimentos. Ela propor-
ciona conforto e segurança”
afirma Paracy Mesquita.

Cota do Plano CD
CALENDÁRIO DE

PAGAMENTO 2004
JUNHO 30

JULHO 30

AGOSTO 31

SETEMBRO 30

OUTUBRO 29

NOVEMBRO 30

DEZEMBRO 30

ABONO ANUAL/13º BENEFÍCIO

DEZEMBRO 10

Patrimônio
R$ 563.034.979,25
(Março/2004)

Janeiro
1,71794550

Fevereiro
1,72594270

Março
1,74067200

CRONOGRAMA DE EMPRÉSTIMO

Antônia Maynart



Muitas vezes as pessoas ficam na
dúvida se tiveram gripe ou resfriado.
Na verdade, essas doenças são bem di-
ferentes uma da outra, a começar pe-
los agentes que as causam.

Tanto as gripes como os resfriados
são provocadas por vírus, mas que são
completamente diferentes uns dos
outros. Assim, os resfriados, na maio-
ria das vezes, são causados por uma
família de vírus chamados Rhinovi-
rus, enquanto que as gripes são pro-
vocadas pelo vírus da Influenza, iden-
tificado como vírus A, B ou C.

Em geral, essas doenças aparecem
mais nas épocas frias do ano. O que acon-
tece é que o vírus da gripe e do resfriado
são transmitidos por via aérea. Nessas
épocas, a tendência é ficar mais dentro
de casa, com isso o vírus  circula no ar,
encontrando a temperatura ideal para
se procriar, infecctando a todos.

Sintomas
Em geral os resfriados se apresen-

tam como uma coriza e obstrução na-
sal. Às vezes a garganta fica irritada,

seco facilita a penetração dos germes
 Use lenços de papel ao invés de

lenços de pano
 Evite tocar o rosto quando res-

friado para não espalhar os vírus pe-
las mãos

 Não fume. Estudos mostram que
as pessoas que fumam pegam mais
resfriados e gripes

 Tenha uma alimentação saudável,
para manter o corpo com uma boa
resistência contra infecções

 Tome vitamina C, que ajuda o cor-
po a produzir o interferon, responsá-
vel pela destruição dos vírus

Tratamento
Na verdade, não existe um trata-

mento específico para as gripes e res-
friados. Como todas doenças virais,
elas acabam sendo eliminadas sem tra-
tamento. Porém, o que se pode fazer é
aliviar os sintomas.

As inalações desobstruem as nari-
nas, bem como ajudam a soltar a se-
creção da garganta e pulmões. Se for
necessário, pode ser usado um des-
congestionante nasal, para reduzir a
quantidade de muco.

Os descongestionantes orais cau-
sam vários efeitos colaterais, pois
agem no corpo todo. Portanto, é pre-
ciso tomar cuidado antes de ingerir
esses medicamentos, principalmente
se a pessoa tem problemas cardíacos
ou pressão alta.

Vacinação
Existem vacinas contra a gripe, mas

nenhuma contra o resfriado. O gran-
de problema em relação às vacinas
contra gripe é que os vírus mudam
constantemente, por isso uma vacina
que é adequada para prevenir uma
gripe num ano pode não ser apropria-
da para o ano seguinte.

Recomenda-se que pessoas mais
idosas recebam a vacina, bem como
aquelas com freqüentes problemas
respiratórios, ou ainda aquelas que
vivem em lugares com muita gente,
como nos asilos e creches. A melhor
época para tomar a vacina é no outo-
no, para dar tempo de agir.

Fonte – www.nossasaude.com

S A Ú D ES A Ú D E

provocando tosse. Raramente apare-
ce febre ou se estiver presente é bem
baixa. Também é raro o doente apre-
sentar dores no corpo ou aquele mal-
estar geral, cansaço ou fraqueza.

Por outro lado, os sintomas da gri-
pe são bem mais intensos. Normal-
mente aparece febre, a pessoa tem do-
res pelo corpo, é comum ter mal-es-
tar e prostração. Já a obstrução nasal
e a dor de garganta não são tão fre-
qüentes como no resfriado.

Normalmente, o resfriado dura
poucos dias, mais ou menos quatro a
sete dias, enquanto a gripe dura mais
tempo, de uma a duas semanas.

Prevenção
 Evite ficar em locais fechados
 Mantenha sempre o ar circulando

para não ocorrer concentração de vírus
 Lave sempre as mãos, para elimi-

nar todos os germes
 Beba bastante líquido para manter

o corpo hidratado e eliminar toxinas
 Mantenha o ar dentro de casa com

uma certa umidade, porque o ar muito

As doenças são causadas por vírus completamente diferentes
e aparecem mais nas épocas frias do ano

Gripe ou Resfriado?


