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Infraprev tem 
nova diretora 
de Benefícios

A nova diretora de Benefícios, Ana Lúcia 
Esteves, é empregada de carreira da 
Infraero.  Tem MBA em Gestão 
Empresarial pela Fundação Getúlio 
Vargas e ocupou várias funções na 
Empresa, onde foi admitida em 1984. 
Seu último cargo foi o de Superintendente 
de Suporte Administrativo, no Rio de Janeiro. 
pág. 3

Muito avanço 
de 1982 a 2016
34 anos de muito trabalho, desafios e conquistas.
34 anos superando as adversidades do mercado.
34 anos com patrimônio na casa de R$ 3 bilhões.
34 anos pagando benefícios previdenciários.
34 anos estabelecendo relacionamento mais 
próximo com os participantes ativos e assistidos.
34 anos consciente de seu papel social e de 
crescimento no sistema de previdência privada.
Infraprev, 34 anos de existência completados 
em 29 de junho.
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Editorial Canal Aberto

34 anos de  
muitos desafios

O Infraprev completou, em 29 de junho, 34 anos. Du-
rante esses anos, presenciou muitas mudanças no País, o 
avanço da tecnologia, as conquistas da sociedade e os mo-
mentos estáveis e instáveis da economia, como o que esta-
mos passando hoje.

Atualmente, diante das incertezas do cenário político e 
econômico, é preciso ter pulso forte como no passado e 
repensar os negócios para superar a crise. A estratégia de 
investimentos no Infraprev é conservadora, e os fundos de 
pensão, de forma geral, estão seguindo a mesma linha. Não 
há como arriscar em momentos de turbulências.

O Jornal Futuro publica nesta edição uma matéria sobre 
a influência do cenário econômico nos investimentos do 
Infraprev. Os especialistas informam que há sinais de me-
lhoras, mas sabemos que a recuperação da economia será 
lenta, assim como nossos resultados.

O desempenho das carteiras é divulgado mensalmente 
no portal Infraprev, no item Investimentos. É muito impor-
tante acompanhá-lo. O resultado de 2015 também pode 
ser conferido no relatório anual no portal e, em caso de dú-
vidas, faça questionamentos por meio dos canais oficiais do 
Instituto: 0800 e Fale Conosco. 

Esta edição apresenta ainda a nova composição da Dire-
toria Executiva. Traz também a decisão de dois participan-
tes que escolheram formas diferentes de recebimento do 
benefício de aposentadoria do Infraprev. A base da decisão 
está no planejamento futuro.

Como o Infraprev, os participantes precisam avaliar as 
suas finanças, e a matéria com foco em educação finan-
ceira desperta para a importância de se ter objetivos claros 
ao solicitar um empréstimo. O serviço está à disposição do 
participante, mas deve ser usado com cautela para não pre-
judicar a sua renda mensal.

Dúvidas dos participantes sobre os regimes regressivo 
e progressivo de tributação, relatório anual, experiência 
de participante em nosso Facebook, descontos do Clube 
de Vantagens e reajuste do plano CV também compõem 
a publicação.

Boa leitura!

Diretoria Executiva

FACEBOOK:

PLANO PARA FAMILIARES

Sou esposa do participante João Paulo de Mira e gos-
taria de fazer um plano de aposentadoria com vocês. 
Como posso fazer?
Maria da Conceição Carlos de Miranda
Rio de Janeiro – RJ

RESPOSTA: o Plano Associativo Infraprev I (PAI-I) é di-
recionado aos familiares dos participantes. Para viabi-
lizar sua adesão, o participante do Instituto (no caso, o 
seu marido) precisa se associar à Associação Nacional 
dos Empregados da Infraero (ANEI). Envie e-mail para 
atendimento@infraprev.org.br ou seu telefone de con-
tato para que possamos informar como o plano fun-
ciona e esclarecer eventuais dúvidas. Acesse também:  
http://www.infraprev.org.br/anei/

E-MAIL:

PECÚLIO

(...) Pecúlio é como um seguro de vida que no falecimen-
to a esposa recebe? Qual o valor deste pecúlio no meu 
caso? Outra dúvida: no falecimento do contribuinte a es-
posa fica com que percentual do salário do contribuinte?
Cesar Augusto de Araujo 
Rio de Janeiro – RJ

RESPOSTA: o pecúlio é um benefício de pagamento 
único aos dependentes (cônjuge e filhos menores de 21 
anos) inscritos no Infraprev pelo participante. Caso não 
haja dependentes, é possível indicar beneficiários para 
recebimento do pecúlio, independentemente do grau 
de parentesco. O valor de pecúlio é 10 vezes a média dos 
seus 12 últimos salários na Infraero. O cônjuge também 
tem direito ao recebimento de pensão vitalícia. Para o 
cônjuge do participante ativo, a pensão será calculada 
com base na média dos 12 últimos salários recebidos da 
Infraero (limitado a três vezes o valor máximo do salário 
de contribuição para a Previdência Social (hoje no valor de   
R$ 15.569,46) menos o benefício pago pela Previdência 
Social x 50% + 10% por cota familiar.
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Gestão

Nova diretora de Benefícios foi escolhida 
por processo seletivo independente

A nova diretora de Benefícios do Infraprev, Ana Lúcia  
Esteves, tomou posse em 24 de junho. A empregada de car-
reira da Infraero tem MBA em Gestão Empresarial pela Fun-
dação Getúlio Vargas e ocupou várias funções na Empresa, 
onde foi admitida em 1984. Seu último cargo foi o de Supe-
rintendente de Suporte Administrativo, no Rio de Janeiro.

Com a nova dirigente, a Diretoria Executiva, com man-
dato até 17/07/2017, passa a ter a seguinte composição: 
diretor-superintendente, Miguel Alexandre da Concei-
ção David; diretor de Administração e Finanças interino, 
Maurício Ravizzini Monteiro, e diretora de Benefícios, 
Ana Lúcia Esteves.

Miguel Alexandre da Conceição David, antigo diretor de 
Administração e Finanças, havia assumido interinamente 
o cargo de diretor-superintendente no final de maio, em 
função do pedido de desligamento de Carlos Frederico 
Aires Duque por motivos pessoais. Mauricio Ravizzini es-
tava como diretor de Benefícios interino em substituição a  

Plano Anei tem alterações no regulamento 
O Conselho Deliberativo do Infraprev aprovou as alterações no regulamento do Plano Associativo Infraprev I (PAI I) 

com o objetivo de atender à Resolução CNPC nº 23 de 2015, especificamente quanto ao resgate e à portabilidade em 
planos instituídos. O processo está em análise pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).

A principal alteração permite que o participante do plano Associativo Infraprev I, mais conhecido como Plano 
Anei resgate parcialmente suas contribuições, sem que ocorra o cancelamento da inscrição. Para resgate de recur-
sos, o tempo mínimo de vínculo ao plano passou de 6 para 36, que passa de seis para 36 meses. Além disso, a cada 
2 anos é possível resgatar até 20% do saldo de conta, desde que o participante tenha três anos de contribuição. 

A íntegra das alterações no regulamento do Plano Anei pode ser consultada pelos participantes no item 
Notícias no portal Infraprev.

Da dir. para a esq., Miguel Alexandre da Conceição David, diretor-superintendente; Ana Lúcia Esteves, diretora de Benefícios; 
presidente do Conselho Deliberativo, Flávio Rodrigues; conselheira deliberativa, Keyla Regina Matias, diretor de Administração e 
Finanças interino, Maurício Monteiro Ravizzini na apresentação da DIREX aos empregados do Infraprev

Diblaim Carlos da Silva, que saiu em dezembro de 2015 
também por razões particulares.

Processo seletivo - A escolha do nome de Ana Lúcia 
Esteves aconteceu por meio de processo seletivo realizado 
pela consultoria Avansare – Treinamento e Desenvolvimen-
to de Pessoas, contratada pelo Infraprev com o objetivo de 
desenvolver um programa de sucessão profissional. 

O programa está alinhado às melhores práticas de gover-
nança corporativa, de forma a atender integralmente aos 
critérios e requisitos estabelecidos para o cargo, conforme 
determinam a leis complementares nº 108 e nº 109/2001, 
e a Instrução Normativa Previc nº 28/2016 de diretores e 
conselheiros indicados do Instituto. 

A iniciativa do programa de sucessão profissional, precurso-
ra no setor de fundos de pensão, está em sintonia com o Pro-
jeto de Lei nº 388/2015, em trâmite no Congresso Nacional, 
que trata da definição de regras de governança para os fundos 
de pensão, inclusive as relacionadas ao perfil dos dirigentes.
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Curtidores do  
Face participam  
do ‘Eu Fotógrafo’

Eu Fotógrafo

Seguidores do Infraprev no 
Facebook participaram da pri-
meira seleção de fotos para 
inaugurar no Jornal Futuro o es-
paço Eu Fotógrafo (#espaçoeu-
fotografo). O tema desta edição 
foi “Praias do Sul ao Nordeste”. 

As duas melhores imagens, 
publicadas na rede social e esco-
lhidas pelo Conselho Editorial do 
Jornal, foram dos participantes 
Juscelino Markes Andrade (Bra-
sília/DF) e Marcos Teles Araújo 
(Salvador/BA). A divulgação do 
concurso foi feita por newsletter 
e redes sociais. Aguarde o próxi-
mo tema e participe. 

Juscelino Markes Andrade
O assistente da presidência na sede 

da Infraero, Juscelino Markes, tomou 
conhecimento da seleção no 
último dia. Sabia exatamente a 
foto com que queria concorrer: 
sua família na praia de Coqueirinho, 
em João Pessoa (PB). 

Marcos Teles Araújo
 O engenheiro civil e analista no aeroporto de Salvador 

recebeu a newsletter do Infraprev e topou participar.  
Enviou seu registro da praia Arembepe, em Camaçari (BA). 

Razão
Não use o crédito por impulso.

Orçamento
Avalie se o valor da prestação 
cabe cabe no seu orçamento. 

Objetivo
Avalie o objetivo do emprés-
timo. Busque utilizá-lo para 
saldar dívidas maiores como 
o cartão de crédito, cheque 
especial ou imprevistos - por 
exemplo, problemas de saúde.

Antes de fazer um empréstimo, leve em consideração:Educação Financeira

O empréstimo consignado é 
uma dívida que será desconta-
da todos os meses diretamen-
te do seu contracheque. Antes 
de entrar em uma dívida, tenha 
em mente como sair dela. Im-
previstos podem ocorrer, o que 
não exime a obrigação de qui-
tar o empréstimo.

No caso do Infraprev, como 
publicado na edição anterior do 
jornal, o empréstimo é um inves-
timento que precisa gerar renta-
bilidade para garantir os compro-
missos previdenciários. Por isso, o 
cuidado que o participante deve 
ter para não comprometer a sua 
renda mensal e nem o seu bene-
fício futuro, em caso de tirar um 
volume que impacte mais à fren-
te o seu orçamento. 

Empréstimo: 
avalie objetivos

Prazo
Concilie o prazo da dívida com 
a razão pela qual está sendo 
contraída. Se for para um pro-
jeto de investimento que será 
recuperado em anos, a dívida 
poderá ter prazo longo.

Vício
Pedir demasiadamente dinhei-
ro emprestado pode virar vício 
e gerar endividamento.

Controle de gastos depois de fazer empréstimo pessoal
• Estabelecer um desafio próprio quanto aos seus gastos e o que pode ser cortado.
• Despertar o negociador que está dentro de você e procurar por promoções 

e cupons que estão por toda parte. 
• Os cartões de crédito devem ser utilizados apenas para emergências, e a fa-

tura deve ser paga na data e no seu valor total, pois os juros são altos.
• Optar por passatempos divertidos e econômicos, lazer gratuito, por exemplo.
• Manter uma lista de compras dos produtos de que você precisa.
• Ter uma Poupança, pois ela incentiva a guardar e acumular dinheiro.

(fonte:www.educação.cc)
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Por Onde Anda  

Márcia Petiz Amarante de Souza – Rio de Janeiro (RJ)
Desligou-se em 2013 da Infraero pelo PDITA e conta emocionada que a aposentadoria no Infraprev 
veio na hora certa. “Pude estar mais ao lado da minha mãe e cuidar dela, que estava com câncer 

e veio a falecer este ano.” O tempo livre é para participar da vida dos filhos e viajar pelo Brasil e 
pelo mundo, principalmente os Estados Unidos, acompanhando as viagens a trabalho do mari-

do. Formada em Matemática com mestrado na área de aviação civil, trabalhou a maior parte do 
tempo cedida para o extinto Departamento de Aviação Civil (DAC) e Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC), em ambos como chefe de tarifas aéreas internacionais. Contato: marcia.petiz@yahoo.com.br

Genivan Pinto de Andrade – Manaus (AM)
Viajar sempre foi uma das grandes paixões do participante Genivan Andrade. Devido aos cursos 

que realizou enquanto trabalhava na Infraero, teve a oportunidade de conhecer diversos esta-
dos e fazer amizades por onde passou. Ao se aposentar, não perdeu o hábito de viajar, indo 
frequentemente para Parnaíba (PI) e para outras cidades das regiões do Norte e Nordeste. Ele 
conta, conta que também desfruta das belezas da sua cidade, e o que mais gosta de fazer é cami-
nhar para admirar as cachoeiras de Manaus. Durante o período trabalhado na Infraero, passou pelos 
aeroportos de Manaus e São Luís como assistente de finanças. Contato: andrade_gege@hotmail.com

Ulisses da Silva Al-
meida, 58 anos e 18 

de contribuição, 
da cidade de 
Gravataí (RS), 

se desligou da 
Infraero pelo Pro-

grama de Incentivo à 
Transferência e à Aposen-

tadoria da Infraero (PDITA) em novem-
bro de 2015. Optou no Infraprev pela 
aposentadoria por renda vitalícia. A es-
colha já vinha sendo estudada há anos, 
por meio de simulações de benefício 
em Autoatendimento no portal. 

– Optei pela renda vitalícia pois sou 
muito ativo, pratico corrida e natação 
e acredito que ainda vou viver muito 
tempo. Além disso, sempre tive o hábi-
to de realizar simulações e acompanhar 
o valor do benefício – conta o ex-confe-

rente do terminal de carga 
aérea do aeroporto de 

Porto Alegre (RS).  
Em dezem-

bro, Dionizio 
de Souza Pi-

nheiro, do Rio de 
Janeiro, 58 anos e 31 

Formas de Recebimento do benefício

Renda 
mensal  
vitalícia 

O saldo de conta é transformado em aposentadoria 
mensal até o falecimento do participante. A pensão tam-
bém será vitalícia. 

Renda 
mensal  

por prazo 
certo 

É definido o tempo de recebimento da aposentadoria 
– mínimo de cinco anos e máximo de 20. No caso de 
falecimento do participante durante o recebimento, a 
pensionista receberá o benefício pelo tempo restante. 
Ao término do tempo estipulado, o pagamento do be-
nefício se encerra.

Participantes contam sobre decisão de  
como receber aposentadoria no Infraprev

Seguridade

de contribuição ao plano de previdên-
cia, também solicitou aposentadoria 
pelo Infraprev. Ao perceber que seria 
um dos próximos no PDITA, ele foi até 
a sede do Instituto para conversar e 
fazer simulações. Resultado: para con-
cretizar um projeto antigo, optou por 
sacar parte do benefício e receber o 
restante em cinco anos.

“Já tinha a ideia de comprar um car-
ro e adaptá-lo para um frigorífico a fim 
de realizar entrega de congelados. Foi a 
oportunidade de concretizar meu pla-
no”, conta o ex-mecânico da Infraero 
que passou pelos aeroportos do Ga-
leão, Santos Dumont e Jacarepaguá. 

Formas de recebimento da apo-
sentadoria – Analisar os objetivos de 
vida foi o que Ulisses da Silva Almeida e 
Dionizio Pinheiro tiveram em comum 
para tomar a decisão que impacta 
diretamente o futuro. No Infraprev, 
a renda mensal vitalícia e por prazo 
certo são as duas formas de receber 
o benefício pelo Instituto.  

A primeira dá segurança no lon-
go prazo. Na renda por prazo certo, 
é preciso estar preparado financei-
ramente para viver sem ela após o 
período estipulado. O saque de até 
25% do valor a ser pago pode ser fei-
to em ambos os casos. 
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Benefícios do 
Plano CV são 
reajustados

O Infraprev efetuou reajus-
te de 9,83% nos benefícios 
do Plano CV, aposentadoria 
e pensão iniciados até maio 
de 2015. Os concedidos após 
essa data até abril deste ano 
tiveram reajustes proporcio-
nais, porque o percentual va-
ria de acordo com o início do 
benefício. 

O reajuste anual está pre-
visto no regulamento do  
Plano CV, artigo 142, e tem 
como base de cálculo o INPC/
IBGE dos últimos 12 meses 
(maio de 2015 a abril de 2016). 

Confira na tabela abaixo o 
percentual de reajuste para 
os meses posteriores a maio 
de 2015.

Educação Financeira 

No momento da solicitação da aposentadoria pelo Infraprev, a forma de tri-
butação do investimento para o Imposto de Renda, pela tabela progressiva ou 
regressiva, gera dúvidas ao participante do Plano CV. Isso porque a opção é feita 
na adesão ao plano e a aplicação ocorre na concessão, geralmente anos depois. 
No resgate, as regras também seguem os dois regimes. Na portabilidade, não há 
tributação ao realizar a transferência dos recursos para outra entidade ou banco. 

O desconto na declaração de ajuste anual é outra dúvida de quem está 
prestes a se aposentar. De acordo com as regras de tributação dos planos 
de previdência complementar, quem optou pelo regime regressivo e estiver 
recebendo o benefício não pode deduzir no Imposto de Renda. Já quem es-
colheu o regime progressivo pode realizar o ajuste na declaração anual.

O regime regressivo não se aplica aos planos na modalidade de Benefício 
Definido (BD), logo, o cálculo do IR sobre o benefício de aposentadoria ou res-
gate será pela tabela progressiva de 7,5% a 27,5%.

Tributação de IR: incidência 
ao se desligar do patrocinador

Opções de  
Desligamento

 Participante  
optante pelo  

Regime Progressivo

 Participante 
optante pelo  

Regime Regressivo
APOSENTADORIA
- Renda vitalícia
- Renda prazo certo
- Renda vitalícia ou 
renda prazo certo 
+ saque de até 25% 
do saldo de conta  

- Retenção de IR mensal de  
7,5% a 27,5% definida em 
função do valor da renda
- Passível de recuperação 
parcial ou total na declara-
ção anual

- Tabela regressiva (alíquota 
apurada na data da conces-
são, em virtude do prazo de 
acumulação)
- Retenção de IR de 35% e de 
no mínimo 10%
- A alíquota continua sendo 
reduzida durante o prazo de 
recebimento do benefício 
(contagem linear), ou seja, o 
participante que tiver uma alí-
quota de 20% no momento 
da concessão do benefício terá 
a redução até 10%.

RESGATE 
(100% do saldo do 
participante + 2% 
por ano de vínculo 
ao plano, limitado 
a 50% do saldo do 
patrocinador)

- Retenção de 15%, de forma 
antecipada, sobre o valor 
bruto tributável no momen-
to do resgate
- Na declaração anual de 
IR, o valor do resgate será 
recalculado pela tabela pro-
gressiva.  Neste momento, 
o ex-participante  poderá ter 
que pagar a  diferença de IR 
(recálculo do IR com alíquota 
de 27,5%)

- Alíquota do regime regressi-
vo (35% a 10%) sobre o valor 
bruto tributável no pagamen-
to do resgate

PORTABILIDADE -  Não há tributação. 
- O recurso portado pode 
ser marcado na tributação 
regressiva, caso o partici-
pante opte junto à entidade 
receptora.

- Não há tributação no mo-
mento da portabilidade.
- A entidade receptora deverá 
“carimbar” os recursos no re-
gime regressivo, ou seja, não é 
permitido mudar o regime de 
tributação regressiva após a 
portabilidade.

6

Reajuste de  
Benefícios Plano CV

Início do 
Benefício

Reajuste 
( % )

Até Mai/15 9,83

Jun/15 8,75

Jul/15 7,92

Ago/15 7,30

Set/15 7,03

Out/15 6,49

Nov/15 5,68

Dez/15 4,52

Jan/16 3,58

Fev/16 2,04

Mar/16 1,08

Abr/16 0,64

ENTENDA DETALHES DA TRIBUTAÇÃO PARA IMPOSTO DE RENDA
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De Olho nos Investimentos  

Confira resultado de 
2015 no relatório anual Maio

Cota Plano CV 7,168249079 

Cota Plano Anei 1,253601266

Plano CV R$ 3.061.165.676,95

Plano BDI R$ 87.461.900,87

Plano BDII R$ 13.702.060,97

Plano Anei R$ 253.551,09

Patrimônio consolidado  R$ 3.162.583.190   

Patrimônio X Meta Atuarial - 2003 a 2016

Evolução do Patrimônio Meta Atuarial

597,33%

391,81%

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016

Distribuição dos Ativos

Renda Fixa Renda Variável Inv. Estruturados

6,55%

12,75%
9,47%

65,38% 5,84%

Imóveis Empréstimos

Os resultados da gestão financeira e previdenci-
ária do Infraprev de 2015 podem ser conferidos no 
relatório anual que está em Publicações no portal. O 
documento tem informações integradas de gestão 
e sustentabilidade dentro da metodologia da Global 
Reporting Initiative (GRI), versão Essencial.

O relatório de 2015 apresenta o desempenho 
dos investimentos, dos planos de benefícios, evolu-
ção do patrimônio, despesas administrativas, custos 
previdenciais e de investimentos, além das demons-
trações contábeis e pareceres, dados obrigatórios 
determinados pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc), órgão regulador 
e fiscalizador dos fundos de pensão.

GRI – A Global Reporting Initiative (GRI) é uma 
instituição independente que fornece a empresas 
e organizações uma estrutura abrangente de re-
latórios de sustentabilidade, amplamente utilizada 
em todo o mundo.

O cenário econômico continua influenciando o resultado 
dos investimentos. A economia brasileira, nos cinco primei-
ros meses do ano, sentiu o peso da alta da inflação – mes-
mo com a manutenção da taxa Selic em 14,25% para tentar 
controlá-la – do desemprego e da crise política. 

As oscilações do mercado impactaram a performance 
dos investimentos do Infraprev. De janeiro a maio de 2016, 
a rentabilidade fechou em 5,21% para uma meta atuarial de 
6,87% (INPC+5,5%). Mesmo abaixo da meta, o resultado 
teve ganho real de 1,02% em relação à inflação, que no pe-
ríodo foi de 4,15% (IPCA). Ficou ainda acima da poupança, 

Rentabilidade até maio fica acima da inflação

Nossos números

que registrou 3,27%, e próximo ao 5,49% do CDI, taxa de 
referência para as aplicações financeiras.

O retorno das carteiras foi beneficiado pelo resultado do 
segmento de renda fixa (6,48%), responsável por aproxi-
madamente 66% dos ativos do Instituto. Em seguida, em-
préstimos (5,32%), renda variável (3,89%), imóveis (2,69%) 
e investimentos estruturados (1,13%).  

A estratégia do Infraprev é manter a alocação em classes 
de ativos de maior liquidez frente ao cenário atual da Infraero 
de desligamento de empregados por meio do Programa de 
Incentivo à Aposentadoria e à Transferência (PDITA).
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Nosssa Gente

Na maior loja online 
de artigos esportivos 
do mundo é possível 

comprar tênis, 
camisas de times 
e equipamentos 

esportivos com até 
15% de desconto. 

Basta utilizar o código 
INFRAPREV.

Usufrua dos descontos do Clube de Vantagens
Pensando em comprar algum produto, alugar carro, fazer seguro 

de automóvel ou até mesmo realizar um curso online? Então não 
deixe de procurar por descontos no Clube de Vantagens no portal  
Infraprev. São mais de 30 empresas conveniadas que oferecem des-
contos de até 50%. Acesse: www.infraprev.org.br/clubedevantagens, 
digite CPF e senha do portal. 

Comercializa 
eletrônicos, móveis, 

filmes, livros e 
brinquedos. O 

desconto é de até 
10%. Não necessita de 
senha de identificação 
para efetuar a compra.

Aluguel e venda de 
automóveis com até 
40% de desconto. 

O serviço de locação 
também está 

disponível em outros 
países como Peru, 

Argentina e Uruguai. 
O código da parceria 

para a reserva é 
C-02485. 

Seguro de carro e 
residência da Porto 

Seguro, SulAmérica e 
demais seguradoras 

com descontos 
variados. Envie e-mail 
para atendimento1@

chibra.com.br e 
solicite uma cotação. 
Telefones: (21) 2220-
2137, (21) 97445-3522 
ou (21) 98020-3708.

Oferece até 30% 
de desconto em 

produtos Brastemp, 
Consul e Kitchenaid, 
direto da fábrica. São 
geladeiras, freezers, 
lava-louça e fogões. 
Utilize o código de 

compra INFRA.

Confira alguns parceiros:

Os descontos e as condições para com-
pra variam de acordo com cada parceiro. 
Alguns restringem à compra online, ou-
tros solicitam código de identificação ou 
solicitam a matrícula na patrocinadora.

Maior fã do Face do Infraprev é do Rio de Janeiro

O pensionista Amilton de Albuquerque dos Santos, do Rio de Janeiro, é 
um dos maiores fãs do Facebook do Infraprev. Em 2016 foram 45 cur-

tidas, para um total de 66 publicações, até o fechamento do jornal.
- Vejo a curtida como uma forma de dar retorno positivo à 

equipe sobre o trabalho que está sendo feito. Gosto de como 
os assuntos são abordados, como, por exemplo, o passo a pas-

so necessário para ter acesso aos serviços e consultas no Autoa-
tendimento – diz ele, que segue a página desde 2012.

Amilton acessa o Facebook todos os dias, principalmente, para acom-
panhar o conteúdo de jornais, revistas e esportes, além de usar a rede social 

para trocar informações sobre engenharia, sua atividade antes de se aposentar, 
com colegas e até desconhecidos. 

Números do Face Infraprev – Já são 4.865 curtidores. Nos cinco primeiros me-
ses do ano, a fanpage foi visualizada por aproximadamente 30 mil pessoas. Acom-
panhando a página, você tem todos os dias informações sobre previdência, bene-
fícios, educação previdenciária e campanhas interativas. E não para por aí, pode 
também tirar suas dúvidas. Basta enviar uma mensagem pela rede.


