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O bom desempenho dos investimentos nos 
segmentos de renda f ixa, renda variável, inves-
timentos imobiliários e empréstimos aos par tici-

pantes fez com que o patrimônio ultrapassasse a 
casa de R$ 1 bilhão. Nos últimos quatro anos, o 
Instituto obteve 126% de rentabilidade. Página 7

Conheça as regras 
do benefício de 

pensão do Plano CV

Aposentados são  
homenageados nos 

25 anos do Instituto

Em comemoração aos 25 
anos do INFRAPREV, a Dire-
toria Executiva programou 
uma série de palestras aos 
participantes com o tema 
“A Busca da Excelência”.
A primeira palestra acon-
teceu na Superintendência 
Regional Porto Alegre, em 
19 de junho, e a segunda na 
Superintendência Regional 
do Leste, no Rio de Janei-
ro, em 31 de julho. Página 3

Diretoria faz 
palestra aos 
participantes
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Patrimônio cresce e supera 
a marca de R$ 1 bilhão

O novo Presidente da 
IN FRAERO, Sérgio Gaudenzi, 
tomou posse em 7 de agosto, 
em solenidade realizada no Sa-
lão Nobre do Ministério da De-
fesa, presidida pelo ministro 
Nelson Jobim, que em seu dis-
curso enalteceu as qualidades 
tanto do dirigente que entra 
como do que sai, José Carlos 
Pereira, que presidiu a empresa 
por 1 ano e 4 meses.

Sérgio Gaudenzi recebeu 
carta branca do ministro para 

organizar sua equipe e dar con-
seqüência prática a três novos 
paradigmas do setor aéreo: se-
gurança, regularidade e pontu-
alidade, que serão os pilares da 
nova administração. 

Antes de assumir na 
INFRAERO, Gaudenzi exercia 
o cargo de Presidente da Agên-
cia Espacial Brasileira (AEB). É 
engenheiro civil, graduado pela 
Escola Politécnica da Universi-
dade Federal da Bahia. Foi de-
putado estadual e federal.

Car los Pereira, ministro Nélson Jobim e Sérgio Gaudenzi (da esq. para a dir.)

INFRAERO tem novo presidente

Rober to Stucket

Jornal Futuro
nº 84
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Editorial Canal Aberto

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Super intendente

O INFRAPREV 
superou, em ju-
nho, a marca histó-
rica de R$ 1 bilhão
de patrimônio. Es -
se resultado é fru-
to de um novo mo-
delo de gestão ado -

tado quando da nossa chegada ao 
Instituto em 2003. 

Impusemos um ritmo acelerado 
nos investimentos, com superação 
constante de metas e utilizando 
intensivamente os mecanismos de 
controle e segurança. De março de 
2003 a junho de 2007, o Instituto 
obteve uma rentabilidade de 126% , 
o que representa um retorno médio 
de cerca de 32% ao ano.

Em previdência, perseguimos o 
aperfeiçoamento contínuo dos pla-
nos, com o objetivo de torná-los 
cada vez mais sólidos, modernos e 
aderentes às necessidades dos par-
ticipantes.

Procuramos trabalhar com trans-
parência, fortalecendo nosso proces-
so decisório. Para isso, contamos com 
o apoio dos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal e dos nossos empregados que 
estão engajados nesse moderno con-
ceito de administrar e sendo prepa-
rados para os novos desafi os.

Estamos compar tilhando esses 
resultados com nossos par ticipantes 

pessoalmente. Realizamos pa-
lestras na Superintendência de 
Por to Alegre e no Galeão. Até 
o f inal do ano faremos palestras 
em todas as outras regionais da 
INFRAERO. Além de apresentar 
a forma como estamos adminis-
trando o INFRAPREV, abrimos a 
oportunidade para os par ticipan-
tes tirarem suas dúvidas e mani-
festar suas sugestões.

A posição alcançada pelo 
INFRAPREV, além dos esforços in-
ternos, se deve a um Sistema de 
Previdência Complementar mui-
to bem estruturado. A atuação 
conjunta da Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previ-
dência Complementar (Abrapp), 
do Instituto Cultural de Seguri-
dade Social (ICSS) e do Sindicato 
Nacional das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar 
(Sindapp) for talece o sistema e 
tem ajudado no aperfeiçoamen-
to técnico dos fundos de pensão. 
As três instituições realizam um 
importante trabalho político na 
defesa dos fundos de pensão e na 
divulgação do relevante papel so-
cial que desempenham os fundos 
de pensão em nosso país.
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Uma marca histórica

Login e senha
Ainda não recebi o login e senha, 
quero acessar o site.
Júlio Norat da Fonseca
Rio de Janeiro – RJ

Resposta: As informações referentes aos 
participantes aposentados e pensionistas 
estão sendo reformuladas no Portal.  
Tão logo a consulta ao acesso restrito 
seja liberada, o INFRAPREV estará 
encaminhando login e senha a todos.

Convênios
Lendo o último informativo do 
INFRAPREV, sobre o Convênio 
com o Banco Real para 
financiamento de casa própria, 
achei que deveriam rever este 
convênio, pois a realidade salarial 
da maioria dos funcionários da 
INFRAERO não condiz com o que 
o banco oferece... Um convênio 
para financiamento de casas ou 
apartamentos mais baratos é o 
que seria ideal...
Luciano Amaro 
Guarulhos – SP

Resposta: O convênio para crédito 
imobiliário foi apenas o primeiro 
passo para a criação de novos serviços 
aos participantes. O Instituto está 
estudando novas parcerias. Outras 
instituições fi nanceiras poderão fi rmar 
convênio com o INFRAPREV, desde que 
ofereçam algum diferencial aos nossos 
participantes. Oferecer serviços que 
atendam a todos indistintamente é o 
nosso grande desafi o.  

Aposentadoria
Se eu me aposentasse hoje, qual 
seria minha situação junto ao 
Instituto?
Cássio Eduardo de Souza
Lagoa Santa – MG

Resposta: Para se aposentar pelo 
INFRAPREV, o participante tem que 
ter idade superior a 48 anos e não há 
a necessidade de estar aposentado 
pelo INSS.  A única condição é se 
desligar da INFRAERO. O benefício de 
aposentadoria poderá ser recebido em 
renda mensal vitalícia ou em período 
certo, de 5 a 20 anos. Estaremos lhe 
enviando seus login e senha para que 
você possa acessar o simulador de 
aposentadoria que está no site. 



Ano 18  nº  84  Ju lho/Agosto 2007      I     Futuro      I     �

Seguridade

Em comemoração aos 25 
anos do INFRAPREV, a Direto-
ria Executiva programou uma 
série de palestras aos partici-
pantes com o tema “A Busca 
da Excelência”.

A primeira palestra acon-
teceu na Superintendência 
Regional Porto Alegre, em 
19 de junho, e a segunda na 
Superintendência Regional do 
Leste, no Rio de Janeiro, em 
31 de julho. O Diretor-Supe-
rintendente, Carlos Frederico 
Aires Duque, apresentou um panorama evolutivo do Instituto 
desde a sua chegada em 2003. 

Começou abordando o Sistema de Previdência Complementar, 
mostrando onde o INFRAPREV está inserido. Falou ainda do modelo 
de gestão implantado, das atividades desenvolvidas e os resultados 
obtidos. Os diretores Paulo Roberto da Silva, de Benefícios, e Maria 
Lucia Araujo Rocco, de Administração e Finanças, estavam presen-
tes e esclareceram, também, as dúvidas dos participantes.

Porto Alegre – No Sul, as boas-vindas foram dadas pelo 
Superintendente Regional Adjunto, Marco Aurélio Franceschi. Ao 
final, os participantes tiveram a oportunidade de tirar suas dúvi-
das sobre o plano, imposto de renda e rentabilidade dos benefí-
cios. Houve críticas, sugestões e elogios. Todas assimiladas pela 
Diretoria dentro de um entendimento de melhoria de processo. 

O novo portal do INFRAPREV está no 
ar, totalmente reformulado. O novo proje-
to, além de apresentar um visual arrojado, 
levou em consideração a funcionalidade, a 
clareza e a navegação, transformando o site 
em um portal de informações e serviços.

Novos espaços foram criados, como Fi-
nanciamento Habitacional e Seguros, Respon-

INFRAPREV 
esclarece 
dúvidas dos 
participantes
Diretor-Superintendente fez palestra aos 
participantes sobre os resultados do Instituto  
em Porto Alegre e no Rio de Janeiro

Participantes ganham portal de informações
sabilidade Socioambiental e Canais de Rela-
cionamento. O Convênio & Desconto mudou 
de nome e agora se chama Clube de Vanta-
gens e o empréstimo ganhou destaque na 
página principal abrindo a lista dos serviços.

As simulações de aposentadoria, em-
préstimo, resgate e contribuições continu-
am na área restrita. Necessitam de login e 

senha para serem visualizadas. Os indica-
dores financeiros foram transferidos para 
o final da página, e as informações ficam 
passando em lopping.

A próxima novidade será a implanta-
ção do sistema de login e senha, permitin-
do ao participante a mudança de senha no 
próprio Portal. 

O Superintendente Regional, Nilo Sérgio Reinehr, registrou no 
encerramento a gestão competente e transparente da atual ad-
ministração, cujo mérito Carlos Frederico estendeu à equipe dos 
empregados do Instituto. 

Rio de Janeiro – O Superintendente Regional Adjunto, 
Washington Santana da Silva, fez a abertura da palestra no Aero-
porto do Galeão. Os participantes puderem sanar suas dúvidas 
sobre tábua de mortalidade, aposentadoria, rentabilidade dos in-
vestimentos, entre outros assuntos. 

Para a realização dos eventos, o INFRAPREV contou com o 
apoio de seus representantes, Maria de Fátima Esteves Lopes e 
Leonam José de Magalhães Ferreira, do Galeão, e de Elton Bi-
tencourt e Sirlei Terezinha Bressan, de Porto Alegre, além da 
Comunicação Social das Regionais.

Os par t icipantes do Aeropor to 
do Galeão (fotos acima) e de 
Por to Alegre (foto ao lado) 
perguntaram sobre os benef ícios 
dos planos e invest imentos

Fotos : Divulgação
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Benefício

A pensão é um benefício concedido 
aos beneficiários, em função do falecimen-
to do participante. O regulamento do Plano 
CV considera esposa(o), companheira(o), 
filhos solteiros até 21 anos, 24 anos cursan-
do universidade e inválidos independente 
de idade, como beneficiários.

 O cálculo é efetuado com base na con-
dição do participante. Se for participante 
ativo, a Gerência de Benefícios utiliza dois 
cálculos. O primeiro é feito com base no 
saldo de conta, dividido por um fator atu-
arial, que leva em consideração o grupo 
familiar (beneficiários). O segundo, leva em 
consideração o salário do participante me-
nos o benefício do INSS, multiplicado pelo 
percentual que varia de 60% a 100%, em 
função do número de beneficiários. Preva-
lece o melhor entre os dois para o paga-
mento da pensão ao grupo familiar.

Há, também, duas formas de calcular 
o benefício de pensão no caso de parti-
cipante assistido. Se a aposentadoria do 
Instituto foi concedida como Renda Men-
sal Vitalícia, o benefício de pensão será 
igual ao resultado da multiplicação desse 
valor por um percentual que varia de 60% 
a 100%, correspondendo ao número de 
beneficiários. 

Caso a aposentadoria tenha sido 
concedida na forma de Renda Mensal 
por Período Certo, a pensão será igual 
ao valor da renda da aposentadoria que 
o assistido vinha recebendo, durante o 
período restante.

Informações Importantes
– O reajuste é anual e corrigido pelo 

INPC e pelo valor da cota, quando o par-
ticipante opta pelo benefício de Renda 
Mensal por Período Certo.

– O benefício termina quando o úl-
timo beneficiário perde a sua qualidade 
de dependente, seja por falecimento ou 
quando atinge a idade de 21 anos, desde 
que solteiro, ou 24 anos, quando cursan-
do nível superior;

– O requerimento do benefício de 
pensão por morte deverá ser feito com 
o representante do INFRAPREV no aero-
porto mais próximo da residência ou di-
retamente na sede do Instituto;

– A pensão está sujeita ao desconto do 
imposto de renda na fonte, ressalvado os 
casos de isenção previstos na legislação.

Para mais informações, o participante 
poderá acessar a página www.infraprev.org.
br ou ligar para 0800-7071273. 

Documentação  
• Certidão de Nascimento ou 

Casamento
• Documento de Identidade
• Cartão de Identificação de 

Contribuinte – CIC/CPF
• Certidão de Óbito
• Carta de Concessão da pensão 

emitida pelo INSS
• Certidão de dependentes emitida  

pelo INSS
• Comprovante de opção bancária

Participe do 
Concurso de 
Fotografia

INFRAPREV 
lança livro 
sobre seus 
25 anos

Pensão: tranqüilidade 
para o beneficiário

 A Diretoria Executiva teve a 
idéia de fazer um livro que contasse 
a história do Instituto, que foi lança-
do no evento comemorativo. O li-
vro chama-se “INFRAPREV 25 Anos 
– A Maioridade de um Fundo de 
Pensão”. Foi escrito pelo jornalista, 
radialista e poeta, Otacílio Barros.

 Com o objetivo principal de 
contar a participação das pessoas, 
o jornalista Otacílio Barros entre-
vistou os principais personagens 
da criação do Instituto. O resul-
tado foi uma história suave de ler 
e que tem o mérito de detalhar a 
trajetória do INFRAPREV.

O livro, que está disponível no 
portal, começa com a história da 
Previdência Social e da Comple-
mentar. Detalha a participação dos 
principais personagens da criação 
do INFRAPREV e as ações mais im-
portantes, intercaladas com os fatos 
políticos, esportivos e culturais, mais 
marcantes de cada momento. 

Como parte das comemorações de  
seus 25 anos, o INFRAPREV lançou o  
I Concurso de Fotografia. Todos os parti-
cipantes ativos, assistidos (aposentados e 
pensionistas) e empregados do Instituto 
podem se inscrever até 28 de setembro. 

O tema do concurso é “Esporte  
– Saúde e Qualidade de Vida”. Além de 
terem suas fotos publicadas no portal e 
no Jornal Futuro, os ganhadores receberão 
prêmios: 1º colocado, uma máquina digi-
tal, 2º colocado, um aparelho de DVD e 
o 3º colocado, um aparelho de MP3. To-
dos os inscritos receberão um certificado 
de participação. Para mais informações, 
acesse www.infraprev.org.br ou ligue para  
0800-707-1273.

Os participantes do Plano CV, Plano 
BDI e Plano BDII estão recebendo, encar-
tado nesta edição do jornal, o Estatuto e 
o Regulamento do Plano, com as últimas 
atualizações aprovadas pela Secretaria de 
Previdência Complementar (SPC).

A novidade está no formato da comu-
nicação. Em função de praticidade e cus-
to, o INFRAPREV decidiu produzir um CD, 
composto dos dois documentos e uma 

apresentação retratando a trajetória do 
Instituto nesses 25 anos.  

Os participantes do Plano CV têm 
ainda, no CD, uma apresentação objetiva 
dos benefícios do plano. 

O Regulamento do Plano e o Esta-
tuto também estão disponíveis no Portal 
do INFRAPREV. Aqueles que não possuem 
computador podem solicitar ao Instituto 
os documentos impressos.

Participantes recebem estatuto 
e regulamento dos planos em CD  

Seguridade
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também foram lembradas. A Diretoria 
entregou uma placa aos empregados com 
10 e 20 anos de casa, pela dedicação e 
empenho.

O Presidente da Associação Nacional 
dos Contabilistas das Entidades de Previ-
dência Privada (ANCEPP), Roque Muniz 
de Andrade, prestou homenagem a Carlos 
Frederico, pelo seu brilhante trabalho no 
INFRAPREV junto com sua equipe e pelos 
seus 22 anos de contribuição ao Sistema 
de Previdência Complementar.

Representantes do sistema de previ-
dência complementar e parceiros também 
estiveram presentes.

O INFRAPREV completou em 29 de 
junho, 25 anos. Essa data mereceu uma 
comemoração especial. O momento mais 
tocante dessa comemoração foi a home-
nagem aos 25 primeiros aposentados e os 
idealizadores do Instituto, aos pioneiros 
dessa história, que foram laureados com 
uma placa, entregue pela Diretoria. 

Além dos aposentados, a Diretoria 
prestou mais uma homenagem especial. O 
coronel Cássio Romualdo dos Reis Car-
neiro, então Diretor Administrativo da 
ARSA, recebeu uma placa pela sua contri-
buição na concretização dessa idéia.

No evento, que aconteceu no Rio de 
Janeiro, foi lembrada também a partici-
pação de todas as diretorias, que fazem 
parte dessa trajetória de sucesso, numa 
apresentação multimídia que emocionou 
as pessoas presentes. 

Em seu discurso, o Diretor-Superin-
tendente, Carlos Frederico Aires Duque, 
ressaltou a importância das contribui-
ções deixadas por cada diretor-supe-
rintendente, para que o sonho tornasse 
realidade e se fortalecesse. Informou que 
Paracy Cruz de Mesquita Filho formou o 

Jubileu de Prata

Pioneiros e aposentados são
homenageados nos 25 anos
O Diretor-Superintendente, Carlos Frederico Duque, em seu discurso, destacou a importância das contribuições 
deixadas por cada diretoria, para que o sonho tornasse realidade, e a marca histórica de R$ 1 bilhão de patrimônio

Cássio Romualdo Carneiro contr ibuiu 
para a cr iação do Inst ituto

alicerce. Aluysio Leite Cesarino começou 
a erguer a edificação. Tarso Magnus da 
Cunha Frota levantou as paredes para 
que Luiz Carlos Boavista Accioly finali-
zasse a construção. Roberto Della Piazza 
deu o acabamento necessário para o for-
talecimento. Enfatizou:

– O cumprimento perfeito de cada 
etapa propiciou que o INFRAPREV superas-
se agora a marca histórica de R$ 1 bilhão 
de patrimônio. Esse resultado também é 
fruto de um novo modelo de gestão ado-
tado quando da nossa chegada ao Institu-
to em 2003. 

As pessoas que dão vida a esse sonho 

O aposentado José 
Botelho (acima) 
veio de Belém 
para receber 
a homenagem. 
Luiz Car los 
Guedes Pereira 
(à esquerda) e 
José Joaquim da 
Silva Braga (ao 
lado) f icaram 
emocionados com 
a placa, entregue 
pelos diretores do 
Inst ituto
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Serviços

Seguros de 
automóvel e 
residencial

O INFRAPREV começou a enviar 
em julho, à residência dos aposenta-
dos, o Kit da Good Card, contendo 
um cartão bloqueado, livro da rede 
credenciada e termo de autorização 
para desconto do valor utilizado na 
Folha de Pagamento de Benefício. 

No caso de optar pela utilização 
do cartão, o participante deverá en-
caminhar ao Instituto o termo de au-
torização para desconto, devidamen-
te assinado, para que o cartão seja 
desbloqueado.

O cartão Good Card, além da 
função crédito, oferece também des-
contos em uma ampla rede de esta-

Aposentados recebem 
Cartão Good Card

belecimentos e seguro opcional para 
acidentes pessoais, aos participantes 
até 70 anos. Ele terá um limite de  
R$ 100,00 e o débito será descon-
tado na Folha de Pagamento de Be-
nefícios. A anuidade é de R$ 24,00, 
dividida em 12 parcelas mensais de 
R$ 2,00, que serão pagas no mês se-
guinte da ativação do cartão.

O car tão só foi enviado aos apo-
sentados que possuem margem para 
desconto do valor no contracheque.

Para obter mais informações, 
entre em contato com a Central de 
Atendimento 0800-707-1273 e aces-
se também www.goodcard.com.br.

A parceria feita com o Banco Real 

ABN Amro para financiamento habita-

cional oferece taxas atrativas para par-

ticipantes ativos, aposentados e pensio-

nistas. 

Mais Informações:
• Através de uma agência do Banco Real 

ABN Amro
• Pelos telefones:  

Rio de Janeiro (capital) 3460-1304,  

São Paulo (capital) 3553-4058  

Demais regiões 0800-286-0909

• O participante deve mencionar o 

código 8.400 – convênio com o 

INFRAPREV.

Adquira casa própria 
com taxas diferenciadas

O convênio firmado com o Banco 

Real ABN Amro oferece seguro de 

automóvel e residencial, proporcionan-

do mais tranqüilidade ao participante. 

Tanto o participante ativo, aposentado 

ou pensionista, como o cônjuge e filhos 

podem usufruir das vantagens. 

Melhores informações poderão ser 

adquiridas no site www.bancoreal.com.br, 

nas agências bancárias ou através do 

atendimento automático.

Atendimento – Os participantes 

podem obter as informações pelo tele-

fone. Para agilizar o atendimento, deve-

rá mencionar o código do INFRAPREV 

no Real, 8.400, e estar em mãos com o 

CPF, CEP residencial e Apólice de Se-

guro (atual), no caso de renovação.

• Rio de Janeiro (capital): 3460-4700

• São Paulo (capital): 3553-4700

• Demais capitais: 4004-4700

• Demais regiões: 0800-702-5000

Condições
Aquisição Residencial Reforma sem 

ampliação1 2 3

Valor do imóvel
Máximo R$ 120.000,00 350.000,00 Sem limite

Sem limite
Mínimo R$ 46.000,00

Valor de
Financiamento

Máximo
80% limitado a
R$ 96.000,00 

80% limitado a 
R$ 245.000,00

80% sem limite 
máximo 

40% limitado a
R$ 60.000,00

Mínimo R$ 20.000,00

Prazo
Máximo 20 anos

5 anos
Mínimo 2 anos

Taxa de juros Efetiva 9% aa 10,5% aa 12% aa 15% aa

Os aposentados do INFRAPREV têm plano de saúde e 
odontológico. O Instituto tem um convênio com a Amil e o INPAO, 
para atender as necessidades dos seus participantes na área de 
saúde. Para obter informações, ligue para 0800-707-1273.

Você sabia?
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O patrimônio do INFRAPREV superou 
a marca de R$ 1 bilhão. Este é o refl exo 
do bom desempenho que o Instituto vem 
obtendo em seus investimentos. 

Desde a adoção de um novo modelo de 
gestão para  os investimentos, as carteiras 
vêm alcançando resultados cada vez melho-
res, superando as metas atuariais dos planos 
de aposentadoria. Nos últimos quatro anos, 
o Instituto obteve 126% de rentabilidade.

As tendências econômicas são monito-
radas constantemente, de modo a manter 
sempre atualizada a Política de Investimentos 
do Instituto. Por meio de estudos de ALM 
(Asset Liability Management), são estabele-
cidas orientações estratégicas de investimen-
tos que consideram o fl uxo de pagamento 
dos  compromissos previdenciários atuais e 
futuros do INFRAPREV, ao longo dos anos.  

O INFRAPREV, aproveitando as opor-
tunidades de mercado, já cumpriu com 
cerca 76% do planejamento do ALM, as-
segurando um importante nível de prote-
ção até 2035, e que concorre para o pleno 
cumprimento dos objetivos da sua Política 
de Investimentos. 

Na carteira de renda fi xa, o Instituto 
busca proteger as reservas de benefícios 
concedidos, lastreando preferencialmente 
seus investimentos com títulos públicos fe-
derais, garantindo liquidez, rentabilidade e 
segurança necessária para honrar integral-
mente os compromissos previdenciais. 

Na renda variável, empréstimos e imó-
veis o Instituto procura maximizar a renta-
bilidade, através de decisões que conjugam 
análises de cenários e estudos de viabilida-
de econômico-fi nanceira. 

Finanças

Nossos resultados

Patrimônio
Junho/2007

R$ 1.027.568.101,07

Por Plano

Plano CV R$  976.571.261,27

Plano I R$   43.786.482,09

Plano II R$    7.210.357,71

Cota do Plano CV
Junho/2007
2,94752389

Patrimônio aumenta 
e atinge R$ 1 bilhão

Renda 
Variável

25,90%

Renda Fixa
�0,70%

Empréstimos
7,��%

Imóveis
5,75%

Distribuição dos Investimentos 
Junho/2007 (Em %)

Disponível
0,01%

AGOSTO  31

SETEMBRO  28

OUTUBRO  31

NOVEMBRO  30

DEZEMBRO  28

ABONO ANUAL  /13º BENEFÍCIO

DEZEMBRO 12

CALENDÁRIO DE
PAGAMENTO 2007

Legislação 
impõe maior 
controle nos 
investimentos

O Conselho Monetário Nacional 
divulgou, em junho, a Resolução 3.456, 
que dispõe sobre as diretrizes de apli-
cação dos recursos garantidores dos 
planos de benefícios administrados pe-
los fundos de pensão. 

A Resolução traz novas exigências 
para a avaliação e controle de riscos, de 
crédito, de mercado, de liquidez e de sol-
vência para as entidades, com o objetivo 
de adequar as aplicações dos recursos 
aos novos patamares de taxas de juros 
mais baixas da economia brasileira. 

Será permitida a aquisição de cotas 
de fundos de investimento multimerca-
do abertos, na carteira de renda variável, 
com estratégias mais arrojadas, conforme 
os limites estabelecidos pela Resolução. 
As entidades vão poder utilizar sistemas 
eletrônicos para negociação de títulos e 
valores mobiliários de renda fi xa.

A Resolução traz também a inclu-
são dos índices de Ações com Gover-
nança Corporativa Diferenciada (IGC) 
e de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 
para majoração de limite de aplicação 
na carteira de renda variável. O ISE 
tem por objetivo refl etir o retorno de 
uma carteira composta por ações de 
empresas socialmente responsáveis.

Evolução do Patrimônio Líquido X Meta Atuarial – 2000 a Jun/2007 – %
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164,67

Evolução PL Acum.
Meta Atuarial Acum.



Nossa Gente

Vitalidade é o que Aparecido Nascimento tem de sobra. Aos 
87 anos, um dos 25 primeiros aposentados do INFRAPREV é um 
exemplo da importância de ter uma atividade, seja ela qual for.

Aparecido tem disposição e agilidade para dar aulas particula-
res de inglês, até hoje. Uma paixão que começou quando trabalha-
va na ferrovia, pela influência dos donos, que eram ingleses.

Na sua trajetória profissional como radiotelegrafista, na fer-
rovia e na aviação, o aposentado sempre conciliou o seu trabalho 
com as aulas de inglês. “Apaixonei-me pela língua inglesa. Mas em 
primeiro está minha língua natal, depois a inglesa”, declarou.

Aposentado desde 1986, Aparecido trabalhou na INFRAE-
RO nos aeroportos de Arapongas, Londrina, São Paulo e Porto 
Velho. Sua excelente formação em inglês possibilitou ser pro-
fessor em Londrina, no Paraná, chegando a exercer o cargo de 
diretor. Estudou no Instituto Cultural Brasil - Estados Unidos.

Atualmente dá aulas particulares em Sinop, no Mato Grosso, 
onde mora, somente para reforço de estudantes e para pessoas 
que pretendem viajar. Aparecido considera essencial que todos sai-
bam a língua inglesa, já que é muito falada no mundo. “É uma língua 
que predomina muito. Na Aviação, na Marinha, em tudo”, afirmou.

Um exemplo de vitalidade
Aparecido Nascimento, um dos primeiros aposentados do Instituto, continua lecionando inglês

Fitoterapia combate e previne gripe
Fitoterapia é o estudo das plantas medicinais e suas aplica-

ções na cura das doenças. Conhecida e praticada pelas antigas 
civilizações, ela tem apresentado resultados positivos na cura e 
prevenção da gripe, como de outras doenças.

A gripe é uma doença infecciosa produzida por um vírus 
chamado Influenza, que causa febre, tosse, perda de apetite, 
dores musculares, cefaléia, mal-estar, fadiga, além de manifesta-
ções nasais como irritação, faringite, entre outras. 

Para evitar o seu contágio, deve-se evitar o contato com 
doentes e aglomerações em locais fechados. Dormir bem e 
evitar esforço físico exagerado também ajuda a não ficar vul-
nerável à gripe.

Tipos – São dois principais tipos do vírus da gripe: Influenza 
A e B. As complicações mais graves da gripe podem acarretar 
em pneumonia bacteriana ou combinada (viral + bacteriana). 
Também pode haver complicações cardíacas, hepáticas e do 
sistema nervoso.

Sintomas – Os principais sintomas aparecem em dois dias e 
a infecção dura em média 6 dias. A gripe passa de uma pessoa para 
outra através de gotículas liberadas pelo aparelho respiratório. 
Idosos, crianças, asmáticos, cardíacos, diabéticos e pacientes com 
problemas renais são o grupo de maior vulnerabilidade ao vírus.

É preciso fortalecer o organismo para combater o vírus com 
alimentos, chás, frutas ricas em vitamina C e plantas que tiram as 
toxinas do organismo, como o manjericão, alecrim, manjerona e 
sálvia (que podem ser usadas no dia-a-dia como temperos).
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• Avenca
• Alho
• Acelga
• Alfavaca
• Anis
• Assa-Peixe
• Aveia
• Alcaçus
• Alecrim
• Amaranto
• Bago de veado
• Borragem
• Canela
• Cambará
• Cardo Santo
• Cebola
• Eucalipto
• Fedegoso (chá da casca 

da raiz)
• Gengibre (raiz)
• Gerânio
• Girassol
• Hortelã

• Losna
• Mil em Rama
• Marapuama
• Maria-Mole (suadouro)
• Macieira
• Melão de São Caetano 

(como preventivo)
• Sabugueiro
• Porongo
• Picão
• Pulsatilla
• Sálvia
• Erva Cidreira
• Tuia
• Saião
• Verbasco
• Zimbro

Ervas e plantas medicinais

Saúde

Aparecido com a esposa Lourdes e os netos Edson, Eduardo e Laís
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