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Eleição de conselheiros vai 
ser por telefone e portal

Os aposentados podem concor-
rer à vaga de membros nos conselhos 
Deliberativo e Fiscal do INFRAPREV. O 
edital estará no portal, www.infraprev.
org.br, em 1º de novembro, no hotsi-
te Eleição dos Conselhos. A novidade 
desta eleição é a votação pelo telefo-
ne, sem custo na ligação. O voto com-
putado pelo portal  também continua. 
As mudanças no processo eletrônico 
têm o intuito de envolver o maior nú-
mero de participantes. Todos os assis-
tidos receberão em casa senha e kit 
de instruções para votar. Página 3
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O INFRAPREV vai reali-
zar a partir de novembro a 
pesquisa de satisfação anual. 
A entrevista será somen-
te por telefone, através de 
questionário aplicado por 
uma equipe de profissionais 
especializados nesse tipo de 
abordagem. 

O objetivo da pesquisa 
é saber a opinião dos par-

ticipantes ativos, assistidos 
e representantes sobre a 
gestão do INFRAPREV. O 
instituto de pesquisa Me-
diator vai entrevistar os 
participantes para verificar, 
também, a imagem que eles 
têm do fundo de pensão, a 
eficácia dos meios de comu-
nicação e o conhecimento 
dos benefícios e serviços.

INFRAPREV realiza 
pesquisa em novembro
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Agradecimento
Na qualidade de participante 

assistido, quero parabenizar o 

INFRAPREV pela excelente organi-

zação e seriedade, pela solidez ins-

titucional e pela dedicação de seus 

funcionários. (...) Parabéns! 

Fernando de Figueiro Murce
Rio de Janeiro – RJ

Plano Associativo Anei
Recebi o material relativo à adesão 

ao Plano Associativo Anei. Pelo que 

pude perceber trata-se de um pla-

no para empregados ativos. Eu sou 

aposentado, portanto gostaria de 

melhor esclarecimento. (...) Grato 

pela atenção.

José Diniz Batista – Araújos – MG

Resposta: O Plano Anei é destinado aos 

familiares dos participantes ativos e as-

sistidos (aposentados e pensionistas) do 

INFRAPREV e também aos familiares dos 

empregados da Infraero, que ainda não 

são do INFRAPREV (...). Acesse o hotsite 

www.infraprev.org.br/anei e conheça todas 

as informações a respeito desse plano.  
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Galgando posições
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O INFRAPREV iniciou o ano na 41ª posição no 
ranking da Associação Brasileira das Entidades Fe-
chadas de Previdência Complementar e hoje está 
ocupando a 38ª colocação em patrimônio.

A subida de três posições em 2012 não é ape-
nas resultado dos investimentos, mas uma estratégia de gestão. Isso 
comprova que o Instituto está no caminho certo. 

Há um ano estávamos justificando a necessidade do Instituto 
tornar-se um fundo multipatrocinado. Isso já é realidade e o grande 
desafio é aumentar o número de pessoas amparadas pela previdên-
cia complementar.

Todo passo dado ao longo desses nove anos foi muito bem pla-
nejado. Gradativamente processos e sistemas foram aperfeiçoados e 
adotadas ferramentas modernas de gestão. Mesmo com todas essas 
melhorias muito ainda há que ser feito.

Em setembro, diretores e gerentes se reuniram para elaborar o 
planejamento estratégico dos próximos anos. A equipe trabalhou 
para montar planos de ação que assegurem o crescimento sustentá-
vel do INFRAPREV.

Na perspectiva de investimentos os desafios são grandes. Na edi-
ção anterior, foi publicada matéria sobre os impactos da redução da 
taxa de juros no retorno das aplicações. A redução da taxa vai deman-
dar mais recursos para a cobertura das aposentadorias. O Instituto 
vai precisar adequar a meta atuarial ao novo cenário econômico.

Diante disso, a diversificação da carteira e as estratégias de in-
vestimentos de longo prazo continuam sendo bons caminhos para o  
aumento da rentabilidade.

O INFRAPREV trabalha focado em resultados e sua equipe está em-
penhada em enfrentar as adversidades do mercado, superar as metas 
e cumprir com os compromissos assumidos com seus participantes.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

Faça 
atualização 
cadastral  
pelo portal

Para efetuar a atualiza-
ção das informações cadas-
trais, é necessário entrar no 
portal do INFRAPREV, clicar 
em Planos e em Informações 
Pessoais. O participante po-
de alterar diretamente os 
campos do endereço, telefo-
ne e email. É preciso entrar 
com senha e login do portal. 
Se preferir ligue para a Cen-
tral de Atendimento, pelo 
0800-7071273. Informe ao 
Instituto sempre que houver 
qualquer mudança nos seus 
dados. Se estiverem desatua-
lizados prejudicam a chegada 
de publicações, cartas, men-
sagens via celular e email. 
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Começa em novembro o processo 
eleitoral para os cargos de membros 
dos conselhos Deliberativo e Fiscal do 
INFRAPREV. O edital estará no portal 
no dia 1º, no hotsite Eleição dos Conse-
lhos. A novidade deste ano é a votação 
pelo telefone, por meio da Unidade de 
Resposta Audível (URA) sem custo na 
ligação. 

O voto computado pelo portal do 
Instituto também continua. As mudanças 
no processo eletrônico têm o intuito de 
envolver o maior número de participan-
tes. Todos os assistidos receberão em 
casa senha e kit de instruções para votar. 

Os participantes assistidos podem 
concorrer às vagas de titular e suplente 
para os conselhos Deliberativo e Fiscal. 

A Comissão Eleitoral é a condutora 
de todo o processo, composta pelos se-
guintes membros: Diblaim Carlos da Sil-
va, como presidente; Ednaldo Fonseca, 
como vice-presidente; Sérgio Ferreira,  
Jaqueline Pereira e Flavia Vieira, como 
membros.

Inscrição e requisitos – O can-
didato deverá baixar o formulário de 
sua inscrição diretamente no portal do 
INFRAPREV, preencher, assinar e enca-
minhar à sede do Instituto junto com os 

Eleição

Aposentados podem concorrer à 
vaga de membros nos conselhos

O INFRAPREV enviou, em outubro, a to-
dos os participantes um caça-palavras. Uma 
ação do programa de educação previdenciá-
ria que permite ao participante ter mais co-
nhecimento sobre seu fundo de pensão.

A publicação agora impressa aborda 
a importância de adesão ao plano de pre-
vidência. Apresenta, ainda, textos sobre 
multipatrocínio, crescimento sustentável e 
melhores práticas de gestão. Todos de fácil 
compreensão e com ilustrações coloridas. 

O objetivo do jogo é encontrar e cir-

cundar as palavras escondidas que estão destacadas 
nos textos. Além de ampliar o conhecimento, o 
exercício ativa o cérebro e a memória. 

O conteúdo foi produzido por grupo de traba-
lho durante o treinamento de equipes, formado por 
empregados do INFRAPREV das assessorias Jurídica 
e de Controles Internos e das gerências de Admi-
nistração e Planejamento, Benefícios, Empréstimos 
e Investimentos. 

Aproveite e visite o espaço de Educação Previ-
denciária e Financeira no portal do Instituto – www.
infraprev.org.br.

Caça-palavras amplia conhecimento

Mantenha seu endereço residencial atualizado no INFRAPREV.  É indis-
pensável que a senha e o kit de instruções para votação cheguem a sua 
casa. A senha é pessoal e intransferível, portanto não haverá outra maneira 
para obter essa identificação.

Para atualizar o endereço no portal vá em Planos – Informações Pes-
soais – clique no campo Alterar e confira se o endereço, inclusive o CEP, 
e telefones estão corretos. Caso contrário, faça a atualização. Se preferir 
ligue para a Central de Atendimento do INFRAPREV,  pelo 0800-7071273 e 
faça a alteração com uma das atendentes.  

Kit de instruções para votação

Edital vai estar no portal em novembro, com informações sobre a inscrição dos 
representantes dos participantes assistidos nos conselhos Deliberativo e Fiscal 

documentos obrigatórios, no prazo esta-
belecido no Regulamento Eleitoral.

Os requisitos para concorrer aos 
cargos são: possuir formação de nível 
superior e experiência comprovada no 
exercício de atividade nas áreas finan-
ceira, administrativa, contábil, jurídica, 
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 previdência 
complementar ou como servidor públi-
co; não estar com prestação de contas 
já submetida à aprovação do Conselho 
Deliberativo, como ex-membro da Dire-
toria Executiva, pendente de aprovação; 

não estar enquadrado na hipótese de 
pessoa politicamente exposta, estar na 
condição de assistido do do INFRAPREV 
na data de publicação do edital.  

Mais informações – Os inte-
ressados devem acessar o portal do 
INFRAPREV www.infraprev.org.br, a partir 
de 1º de novembro, para obter detalhes 
sobre, regulamento, registro de inscri-
ção, Termo de Compromisso e Declara-
ção de Não Impedimentos à Candidatura. 

Informações adicionais sobre a elei-
ção podem ser solicitadas à Comissão 
Eleitoral, através do email comissao.
eleitoral@infraprev.org.br e dos telefones  
(21) 2156-8193,   (21) 2156-8164   e   (21) 
2156-8156.
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Benefícios

Garantir mensalmente o recebi-
mento de benefício de aposentadoria 
que somado ao do INSS representa 
um rendimento maior, proteger sua 
família com o benefício de pensão por 
morte são as vantagens de se aposen-

Plano CV: veja vantagens do
benefício de aposentadoria
No momento da aposentadoria o participante pode 
optar por sacar até 25% do seu saldo de conta

O Plano CV prevê quatro opções 
para os participantes que se desligarem 
da Infraero, além do benefício de apo-
sentadoria. Duas são de permanência 
no plano, autopatrocínio e benefício 
proporcional diferido e as outras duas 
de saída, resgate e portabilidade. 

Resgatar os recursos pode ser a 
primeira ideia. Mas é preciso avaliar 
se vale a pena retirar o dinheiro e 
f icar sem a possibilidade de usufruir 
do benefício de aposentadoria e de 
garantir a pensão a seus dependen-
tes.

Lembre-se que o benefício de 
aposentadoria, independentemente 
da forma de recebimento, é sempre 
calculado com base no total de suas 
contribuições e da Infraero. Por isso, 
em regra, é sempre melhor que a op-
ção por resgate.

Opções em caso de desligamento da Infraero

tar pelo INFRAPREV.
Para poder se aposentar pelo Ins-

tituto é preciso cumprir as carências e 
encerrar o vínculo empregatício com a 
Infraero. Não é necessário estar apo-
sentado pelo INSS.

Institutos Legais Condições

Benefício 
Proporcional 
Diferido

Deixar os recursos rentabilizando no plano até se tornar elegível a uma aposentadoria.  
É necessário o mínimo de três anos de contribuição ao plano. Paga apenas as contribuições 
administrativas do participante e do patrocinador.

Autopatrocínio

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

Resgate

Antes de cinco anos de contribuição para o plano, o participante pode resgatar 100%  
das suas contribuições, com a devida correção. Após cinco anos de contribuição para o plano,  
o participante pode resgatar 100% das suas contribuições e mais 2% por ano de participação  
no plano, até o máximo de 50%, das contribuições da Infraero, com a devida correção.

Portabilidade
Com três anos de vinculação ao plano, o participante pode transferir os recursos acumulados  
para outra entidade de previdência complementar ou seguradora.

Formas de recebimento
O participante pode escolher uma 

das duas formas de aposentadoria, que 
permitem o saque de até 25% do saldo 
de conta.

 Renda mensal vitalícia – o 
saldo de conta total vai resultar num 
valor de aposentadoria mensal que o 
participante irá receber até falecer.

 Renda mensal por período 
certo – o participante determina o 
tempo de recebimento da aposentado-
ria, por um período mínimo de cinco 
anos e no máximo de 20 anos.

Aposentadoria Condições

Normal • 58 anos de idade, cinco anos de contribuição.

Antecipada • 48 anos de idade, cinco anos de contribuição.

Simulações
Antes de tomar qualquer decisão é bom fazer  

seus cálculos. Conhecer os possíveis valores a que 
tem direito. O INFRAPREV oferece em seu portal  

os simuladores de aposentadoria e resgate.  
Basta acessar www.infraprev.org.br,  

digitar login e senha e fazer simulações.

Canais de Relacionamento
Para obter mais informações, o participante 

dispõe do portal INFRAPREV, da Central de 
Atendimento 0800-707-1273 e do Fale Conosco do 

portal (comunicação por e-mail).
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A equipe do INFRAPREV deu continuidade ao 
ciclo de palestras do Plano Associativo Anei em 
Brasília, nos dias 19, 20 e 21 de setembro. A próxi-
ma visita já está programada para Recife e irá acon-
tecer no aeroporto e na superintendência.

As palestras sobre o novo plano de benefícios 
do Instituto, voltado para familiares dos empre-
gados da Infraero, aconteceram nos auditórios da 
Sede, do Aeroporto Internacional de Brasília e do 

Setor Comercial Sul. Os participantes puderam 
conferir as vantagens de aderir ao Plano Associati-
vo Anei e tirar dúvidas sobre contribuição e simu-
lação de benefícios.  

Conduziram a apresentação a gerente de Pro-
dutos, Olívia Corrêa, a chefe da Assessoria de Es-
tudos Atuariais, Cláudia Balula e o técnico Maurício 
Mello. Após a apresentação a equipe permaneceu à 
disposição dos participantes.

Equipe do 
INFRAPREV 
faz palestras 
em Brasília
Participantes puderam conhecer 
melhor o Plano  Associativo Anei 
criado para os seus familiares

Previdência

O plano para familiares do INFRAPREV, em parceria 
com a Associação Nacional de Empregados da Infraero 
(Anei), possibilita gerar um investimento para realizar 
projetos de curto, médio e longo prazos. 

Com o Plano Associativo Anei, o participante pode 
garantir a faculdade do seu filho ou neto que acabou de 
nascer, a compra de um carro, uma viagem, um intercâm-
bio e até mesmo a complementação de aposentadoria. 

Os empregados da Infraero e associados a Anei 
têm a vantagem de pagar menor taxa administrativa 
do que em um plano aberto oferecido por bancos e 
seguradoras. O INFRAPREV não tem fins lucrativos.  
A rentabilidade e superávit revertem ao plano de be-
nefícios.

Confira as informações no hotsite do Plano Anei, 
no portal do INFRAPREV – www.infraprev.org.br/anei 

Garanta plano de previdência aos familiares

A Secretaria de Aviação Civil 
(SAC) aprovou, em  setembro, o sal-
damento do Plano BDI. O processo 
se encontra na Superintendência Na-
cional de Previdência Complementar 
(Previc) para deliberação final.

O saldamento foi a solução en-
contrada pelo INFRAPREV para con-
ter o desequilíbrio do Plano BDI, 
ocasionado, principalmente, pelo 
número reduzido de participantes. 
Com essa decisão, o Instituto evita 

a cobrança de contribuições extras. 
O INFRAPREV apresentou também 
na Previc, documento para que não 
ocorra o aumento da contribuição 
extraordinária, previsto para outu-
bro, em função do saldamento se en-
contrar ainda em análise e aprovação 
por parte da Previc.

Para os participantes ativos do Pla-
no BDI, o saldamento é a garantia de 
um valor proporcional de benefício.  O 
participante deixa de contribuir para 

o plano, seus recursos são rentabiliza-
dos e no momento que preencher os 
requisitos para aposentadoria começa 
a receber o benefício, que passa a ser 
corrigido pelo INPC. Além disso, fica 
assegurada a possibilidade do partici-
pante aderir ao Plano CV, com o obje-
tivo de criar uma renda adicional. 

Em relação aos aposentados e pen-
sionistas, o saldamento não afetará o 
direito ao recebimento e a forma atual 
de pagamento dos benefícios.

Saldamento do Plano BDI está na Previc

Olivia Corrêa, 
Cláudia Balula e 
Mauricio Mello 
apresentaram as 
vantagens do plano 
de benef ícios do 
INFRAPREV para 
familiares
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Relacionamento

Participantes ativos e assistidos têm até 14 de novembro para concorrem a um tablet

A inscrição para o concurso de fotografia foi prorrogada 
para até 14 de novembro. No mesmo mês já começa a vota-
ção no portal. Ainda dá tempo para fazer a sua inscrição. O 
tema é “Sua vida em 30 anos”.

O participante deve enviar uma foto que represente o 
momento mais especial e inesquecível vivido até hoje. Os 
vencedores eleitos pelos júris popular e técnico vão ganhar 
um tablet. Confira o regulamento no hotsite do concurso.

Participantes ativos, aposentados e pensionistas podem 
se inscrever, por meio do hotsite ou pelo correio. Somente 
será permitido concorrer com uma fotografia. Capriche na 
legenda e mostre porque a sua foto é tão importante. 

Inscrição para concurso  
de fotografia é prorrogada 

 “O que você quer ser quando crescer” é o tema do 
concurso de desenho para filhos e netos de até 12 anos dos 
participantes ativos e aposentados. As ilustrações devem 
mostrar como as crianças se veem na vida adulta. A inscrição 
se encerra em 3 de dezembro.

Os três melhores desenhos vão ganhar um vídeo game 
portátil, uma bicicleta e um MP3. Envie o desenho para aten-
dimento@infraprev.org.br. Baixe no portal a base do desenho 
e a ficha de inscrição. 

Envio por email – O participante deverá encaminhar 
a ficha de inscrição assinada, com todos os campos pre-

enchidos e o desenho da criança, ambos os documentos 
escaneados em anexo. O INFRAPREV irá responder o re-
cebimento e a participação no concurso no momento que 
receber o email. 

Envio pelo correio – O participante deverá encami-
nhar a ficha de inscrição assinada, com todos os campos 
preenchidos e o desenho da criança para o endereço: Av. 
Almirante Barroso, 54 – 6º andar, Centro – Rio de Janeiro 
CEP 20031-000 – A/C: Gerência de Comunicação.

No caso de neto, o participante deve anexar cópia do 
registro de nascimento. 

Elza Maria  
de Menezes  
Rio de Janeiro/RJ

Sonha um dia via-
jar pelo mundo, mas 
enquanto não realiza 

seu desejo aproveita as viagens para 
Porto Alegre e Goiânia de visita à 
família. Há cinco anos se aposen-
tou e deixou para trás o Aeroporto 
Santos Dumont. Mesmo aposentada 
continua trabalhando, meio expe-
diente, com serviços administrati-
vos. Cuida da neta na parte da tarde 
e a ajuda com os estudos do colégio. 
No tempo livre gosta de ir ao cinema 
e caminhar. 

Por onde anda?

Antonio da Costa 
Neves – Manaus/AM

Profissional mui-
to atuante na Infraero 
quando da ativa. Traba-
lhou no setor de bene-

fícios e foi representante do INFRAPREV, 
onde participou ativamente da campanha 
de adesão ao Plano CV. Atuava no Ae-
roporto Internacional Eduardo Gomes. 
Antônio afirma que os anos de contribui-
ção ao Instituto permitiram que viva hoje 
uma vida tranquila ao lado da família. Re-
aliza trabalho comunitário no hospital do 
câncer para criança, na Liga Amazonense 
Contra o Câncer. Gosta de cuidar dos 
netos e viajar com a esposa. 

Eduardo Cardoso 
de Souza  
Goiânia/GO 

À bordo de um 
motor home, veículo 
especialmente equipa-

do para função de moradia, Eduardo e a 
esposa viajam pelo Brasil. Já foram para 
o Nordeste, Sul e pensam no Pantanal, 
como o próximo destino. Trabalhou na 
Infraero por 31 anos. Atuou em Goiânia, 
na área de tarifas, cobranças e contabili-
dade. Antes de se aposentar trabalhava 
na área de segurança. É casado e pai de 
três filhos. “O INFRAPREV ajuda bastan-
te na minha renda hoje porque apenas o 
INSS não seria suficiente”, informa. 

Concurso de desenho: para filhos e netos

Concurso de 
Fotografia 

Tablet 

3º lugar 
MP3

2º lugar 
Bicicleta

1º lugar 
Vídeo game portátil

Concurso de Desenho

FOtOs IlustRAtIVAs

Os  prêmios
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Previdência

Nossos resultados

O participante tem três grandes 
vantagens ao aumentar a contribui-
ção do Plano CV. A primeira é o 
crescimento do valor da aposenta-
doria. A outra é a dedução da con-
tribuição no imposto de renda, até o 
limite de 12% dos rendimentos bru-
tos recebidos no ano.

Como a Infraero participa na for-
mação do seu saldo de aposentadoria, 
ela eleva automaticamente o percen-
tual até o máximo de 8% ou o valor 
de R$ 939,89, o que for menor. Essa 
é a terceira vantagem. Ao optar pelo 
percentual mínimo, o participante dei-
xa de receber uma maior contribuição 
do patrocinador.  

Confira nas simulações a importân-
cia da escolha do percentual de contri-
buição no valor do benefício futuro. 

 Aproveite a campanha de Alte-
ração de Percentual de Contribuição 
do Plano CV. Altere seu percentual 
direto no portal do INFRAPREV, pelo 
banner 3. Use login e senha e vá ao 
item Requerimento. 

Aumento de contribuição: confira 
a importância no benefício futuro

Patrimônio 
Setembro/2012

R$ 2.155.071.572,13

Por Plano

Plano CV:    R$ 2.076.854.395,87
Plano BD I:     R$ 67.850.835,80
Plano BDII:   R$ 10.366.340,46

Cota do Plano CV
Setembro/2012 

5,149000120

Distribuição dos Ativos 
Setembro/2012

Renda Fixa
60,71%Renda Fixa

57,32%

Renda 
Variável
14,74%

Investimentos  
Estruturados

16,20%

Imóveis
4,88% Empréstimos

6,86%

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

As vantagens são  
o aumento do valor 
da aposentadoria, 
contribuição maior  
da Infraero e dedução 
das contribuições  
no imposto de renda

375%
Evolução do PL Acumulada

Meta Atuarial Acumulada
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Exemplo 3 – Tempo de plano: 18 anos 
Salário participação: R$ 7.500,00 / Sexo: Masculino / Idade Atual: 42 anos  
Saldo atual da conta de aposentadoria: R$ 118.077,49

Percentual de 
Contribuição 

Básica

Contribuição Saldo de conta aos 
58 anos (*) 

Benefício aos  
58 anos (**) Participante Patrocinador

5% R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 626.731,41 R$ 3.950,06 

6% R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 691.500,59 R$ 4.358,27 

8% R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 780.886,73 R$ 4.921,64 

12% R$ 900,00 R$ 600,00 R$ 900.387,05 R$ 5.674,81 

(*) Os exemplos consideram a rentabilidade de 6% ao ano e o crescimento salarial de 2% ao ano na 
projeção do saldo de conta. 
(**) No cálculo do benefício de renda vitalícia foi considerada a inexistência de dependente vitalício. 

Exemplo 1 – Tempo de plano: Novo participante
Salário participação: R$ 2.500,00 / Sexo: Masculino / Idade Atual: 22 anos 

Percentual de 
Contribuição 

Básica

Contribuição Saldo de conta aos 
55 anos (*) 

Benefício aos  
55 anos (**) Participante Patrocinador

2% R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 324.633,76 R$ 1.952,84 

5% R$ 125,00 R$ 100,00 R$ 411.936,55 R$ 2.478,01 

8% R$ 200,00 R$ 160,00 R$ 642.296,15 R$ 3.863,75

12% R$ 300,00 R$ 200,00 R$ 831.682,37 R$ 5.003,01

Exemplo 2 – Tempo de plano: 9 anos  
Salário participação:  R$ 5.000,00 / Sexo: Masculino / Idade Atual: 32 anos 
Saldo atual da conta de aposentadoria: R$ 40.480,03

Percentual de 
Contribuição 

Básica

Contribuição Saldo de conta aos 
58 anos (*) 

Benefício aos  
58 anos (**) Participante Patrocinador

4% R$ 200,00 R$ 180,00 R$ 648.173,25 R$ 4.085,20 

6% R$ 300,00 R$ 270,00 R$ 798.252,5 R$ 5.031,09 

8% R$ 400,00 R$ 360,00 R$ 966.190,72 R$ 6.089,55 

12% R$ 600,00 R$ 400,00 R$ 1.163.714,48 R$ 7.334,47



Sustentabilidade

Por que pensar e agir para o 
desenvolvimento sustentável?
O tema tem ligação com a previdência por se tratar de garantia da qualidade  
de vida das pessoas e deve fazer parte da  missão dos fundos de pensão

A população mundial aumentou de 
2 para 7 bilhões em apenas um sécu-
lo, segundo dados da Organização das 
Nações Unidades (ONU). Associado a 
isso, temos um modelo de sociedade de 
consumo, onde pessoas compram bens 
e serviços de modo impulsivo, desmedi-
do ou irracional, por falsas necessidades. 

Este contexto tem gerado uma 
profunda preocupação voltada para os 
recursos naturais (que são finitos) e de 
como podemos lidar com todo o lixo 
produzido pelo consumo exagerado, 
principalmente, nos centros urbanos.

Esta preocupação motivou, junto 
com outros temas, a última Conferência 
das Nações Unidas sobre o Desenvolvi-
mento Sustentável (Rio+20), para cons-
cientizar os povos da utilização racio-
nal e moderada dos recursos naturais. 
O objetivo é garantir a sua existência, 
bem como os serviços naturais para as 
necessidades das gerações atuais mas, 
sobretudo, para as gerações futuras.

O tema em questão está intimamen-
te ligado ao mercado da previdência, 
por se tratar de garantia da qualidade 

de vida, inclusive dos seus participan-
tes. É item que não pode estar disso-
ciado da missão dos fundos de pensão 
neste esforço de conscientização.

Algumas práticas e mudança de 
atitudes simples podem ser adotadas, 
num esforço comum em colaborar para 
desenvolvimento sustentável, a saber:

 Separe o lixo orgânico (molha-
do) do lixo não orgânico (seco);

 Solicite à cooperativa de recicla-
gem mais próxima a sua casa que reti-
re os materiais reaproveitáveis de 
sua residência;

 Desperdice o mínimo 
possível o uso de água, luz, 
gás e de quaisquer outros 
materiais;  

 Dê preferência 
pelo conserto de equi-
pamentos ao invés de 
sua simples substitui-
ção;

 Deposite pilhas, 
baterias, celulares, além de 
resíduos de materiais eletrô-
nicos nos postos de arrecada-

ção disponíveis (o INFRAPREV possui 
um em sua sede);

 Consuma bens e/ou serviços de 
acordo com suas necessidades reais;

 Prefira produtos recicláveis, 
biodegradáveis, atóxicos – vem des-
crito nas embalagens dos produtos em 
geral e de longa durabilidade.

São pequenas ações como estas que 
podem fazer a diferença. Você econo-
miza e ainda garante qualidade de vida 
para a sua e para as próximas gerações. 

O INFRAPREV já 
age assim!

Muitas pessoas se preocupam em exercitar o corpo e se esque-
cem de fazer o mesmo com o principal órgão do corpo humano. O 
cérebro apesar de agir espontaneamente, com o tempo perde um 
pouco sua capacidade de atividade e começa a apresentar falhas mes-
mo que imperceptíveis.

Segundo neurologistas, pequenas atividades servem para exer-
citar e estimular o cérebro. Quanto mais se usa a memória, melhor 
ela fica. O mesmo vale para a atenção, a linguagem e a capacidade de 
raciocínio lógico.

Deixe o cérebro 
em boa forma
Exercite as dicas que mexem com habilidades 
específicas do cérebro e tenha uma boa memória

Saúde
Pratique as dicas abaixo

 Diga o nome de dois objetos para 
cada letra do seu nome completo. Tente 
fazer sem repetir um objeto;

 Diga em voz alta os dias da semana 
na ordem inversa. Agora em ordem alfabé-
tica. Faça o mesmo com os meses do ano;

 Escove os dentes utilizando a mão 
esquerda – ou a direita, se for canhoto; 

 Compre um quebra-cabeça e tente 
encaixar as peças corretas o mais rapida-
mente que conseguir, cronometrando o 
tempo. Repita a operação e veja se pro-
grediu;

 Some mentalmente o ano, mês e dia 
em que você nasceu. Faça isso com a data 
de nascimento de outras pessoas.


