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Auxílio-doença
Estou em auxílio-doença pelo 

INSS. (...) Fui informado que tenho 

que dar entrada no pedido de com-

plementação do INFRAPREV, já que 

possuo mais de dois anos de contri-

buição, mas não posso dirigir e a lo-

calidade mais próxima para isso é 

em São José dos Campos. (...) Isso 

pode ser resolvido de outra forma? 

Ricardo da Silva Barros 
Cachoeira Paulista – SP

Resposta: Para receber o benefício de 

auxílio-doença é necessário o requeri-

mento de benefício preenchido, o último 

contracheque (antes de entrar em auxí-

lio-doença) e o comunicado de decisão 

do INSS. Envie estes documentos, por 

correio para o endereço do INFRAPREV.

30 Anos INFRAPREV 
(...) Quero reforçar o meu apreço 

pelo trabalho desenvolvido e pe-

los resultados que o INFRAPREV 

tem alcançado. Certo de que ain-

da temos bastante trabalho pela 

frente, fico tranquilo em também 

saber da qualidade da equipe e da 

liderança nessa Fundação. (...) Pa-

rabéns pelo trabalho e pela data. 

Paulo Cesar dos Santos
Diretor da SPPC/MPS – Brasília – DF

Plano Associativo Anei
Eu, sendo aposentado pelo Insti-

tuto, minha família tem direto ao 

plano do INFRAPREV para familia-

res? Caso tenha, preciso de mais 

esclarecimento do assunto. 

Milton Carneiro – Maceió – AL

Resposta: Os participantes ativos, apo-

sentados e pensionistas podem inscrever 

seus familiares no Plano Anei. Primeiro 

é preciso se associar à Anei. Preencha 

o formulário de inscrição da Anei que 

está no portal www.infraprev.org.br. Men-

salmente será descontado do seu aviso 

de pagamento de assistido o valor de 

R$ 5,00, referente à mensalidade da 

Anei. Para inscrição no plano, preencha a 

ficha de inscrição que consta no portal e 

envie para o INFRAPREV. O valor da con-

tribuição mínima mensal é de R$ 100,00. 

A cobrança da mensalidade será efetuada 

através de boleto bancário. Para mais in-

formações acesse o portal. 
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O INFRAPREV tornou-se, efetivamente, um fundo 
de pensão multipatrocinado com a administração do 
plano de previdência para familiares, criado para As-
sociação Nacional dos Empregados da Infraero (Anei).

A entrada de novos patrocinadores e instituidores vem fortalecer cada 
vez mais o Instituto. O resultado dessa parceria é o aumento do número 
de participantes e, consequentemente, de patrimônio. 

Com o Plano Anei, oferecemos a sua família a mesma proteção que 
você tem como participante do INFRAPREV. Ao optar pelo plano de previ-
dência em detrimento a um plano de entidade aberta (bancos e segurado-
ras), estará pagando menores taxas. 

Outro ponto diferencial em comparação com a previdência aberta, é 
que a rentabilidade dos investimentos reverte para os planos de benefícios, 
favorecendo diretamente os participantes. O INFRAPREV não tem finalida-
de lucrativa. 

O Plano Anei é o primeiro de muitos que haveremos de conquistar. 
Representa o começo de um novo caminhar do INFRAPREV no segmento 
de previdência privada, que está cada vez mais competitivo. 

E o mais importante é que todos se beneficiam com o crescimento do 
Instituto. No multipatrocínio vamos trabalhar com ganhos de escala. O 
investimento por ser conjunto aumenta o poder de negociação, propor-
cionando redução de custos fixos e aumento da rentabilidade dos recursos 
financeiros. 

O resultado da gestão é a credencial para a expansão no mercado. O 
Instituto é um fundo de pensão de vanguarda, com patrimônio de mais de 
R$ 2 bilhões. Possui uma gestão profissionalizada, carteira de investimen-
tos diversificada para obter maior retorno com menor risco, modernas 
ferramentas para o equilíbrio das receitas e despesas dos planos de bene-
fícios e está comprometido com as gerações futuras e a sociedade, porque 
as questões socioambientais complementam a sua missão social.

Preparamos o fundo de pensão para enfrentar os inúmeros desafios 
e garantir à proteção social dos participantes e seus familiares hoje e no 
futuro. Participe você também do Plano Anei e ajude a consolidar o futuro 
e o bem-estar de toda a sua família. 

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
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O participante que aumenta o percentual de contribuição 
no INFRAPREV pode deduzir as contribuições no Imposto de 
Renda, até o limite de 12% dos rendimentos tributáveis ao ano. 

A vantagem de elevar o percentual não fica apenas no âm-

bito fiscal. O participante ganha, também, com o aumento da 
contribuição da Infraero até o percentual de 8%, ou no valor 
máximo de R$ 939,89 para a sua aposentadoria futura.

 Hotsite – O aumento da contribuição pode ser feito dire-
to no hotsite Alteração de Percentual, que fica no banner 4 do 
portal. Vá no item “Requerimento” e preencha email, matrí-
cula e o percentual das novas contribuições.  É preciso entrar 
com login e senha, as mesmas utilizadas no portal.  

Seguridade

O INFRAPREV participou do Programa de Preparação para 
Aposentadoria (PPA) no Aeroporto Internacional Afonso Pena 
(PR), em 31 de julho. O empregado Luis Carlos Evaristo da 
Silva, da gerência de Benefícios, foi quem ministrou a palestra 
sobre o Plano CV. Luis Evaristo esclareceu dúvidas de partici-
pantes sobre metodologia do cálculo de benefício, simulações, 
formas de pagamento, condições e carências de recebimento. 
Aproveitou a ocasião para falar do novo plano de benefícios 
para os familiares dos participantes. O Instituto contou com o 
apoio da representante Aureny de Cassia Lima Borba.

Presença do INFRAPREV no PR 

FOtOs: diVulgaçãO

Aproveite a dedução de IR  
no aumento da contribuição

O INFRAPREV realizou em julho três 
palestras nos aeroportos do Rio de Janei-
ro para divulgar o Plano da Anei para os 
familiares dos empregados da Infraero. 

Santos Dumont, Jacarepaguá e Ga-
leão foram os primeiros aeroportos a 
receber a equipe do Instituto. As apre-
sentações foram conduzidas por Olívia 

Correa e Maurício Mello, da gerência 
de Produtos.

O Rio de Janeiro foi o primeiro be-
neficiado com a presença do Instituto 
devido à proximidade. No Rio ainda vão 
ocorrer palestras nos aeroportos de 
Macaé e Campos. Depois a equipe se 
deslocará para os outros estados.

INFRAPREV divulga no 
Rio plano para familiares

O plano para familiares, em parceria com a Anei, permite gerar um in-
vestimento para realizar projetos de curto, médio ou longo prazo, como a 
compra de um carro, uma viagem, o estudo do filho ou neto, e até mesmo a 
complementação de aposentadoria. 

Ao aderir ao Plano Associativo Anei ao invés dos planos oferecidos por 
bancos e seguradoras, o participante faz um investimento e paga taxa admi-
nistrativa menor, porque o Instituto não possui fins lucrativos.

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

Conheça o plano associativo

Técnicos do Instituto apresentaram o novo 
plano para familiares no Aeroporto Santos 
Dumont e depois aos participantes do 
Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro

Além da vantagem fiscal,  
o participante é beneficiado com o 
aumento da contribuição da Infraero 



4     I     J o r na l  Futuro      I    Ano 23  nº  114  Ju lho/Agosto 2012 ANOS

Seguridade

O INFRAPREV criou uma série de fa-
cilidades na concessão de empréstimo 
que vão beneficiar o participante. Além 
de novas regras, o Instituto se compro-
mete, também, em analisar caso a caso 
a situação dos participantes que tenham 
a margem consignável comprometida 
com outra instituição financeira. As 
novas medidas já estão vigorando e 
valem para empréstimos novos e 
que forem renovados.

Pela nova norma de emprésti-
mo, não há mais limitação de seis 
meses de amortização para partici-
pantes com menos de um ano de 
contribuição. Outra mudança é o 
aumento do prazo máximo das par-
celas de empréstimos, com a figura 
do avalista, que passou de 60 para 
90 meses. O avalista passa a ter 
permissão de avalizar mais de um 
contrato. Acabou também a res-

Empréstimo tem novas regras 
que facilitam participantes
Pela nova norma de empréstimo, não há mais limitação de seis meses de amortização 
para participantes com menos de um ano de contribuição ao plano de benefícios

Como parte da campanha de adesão 
de novos participantes, a gerência de Ar-
recadação e Cadastro do INFRAPREV fez, 
em agosto, uma comunicação persona-
lizada aos empregados da Infraero, não 
participantes do Instituto. Foi enviado 
um comunicado contendo informações 

sobre a participação da Infraero na for-
mação da poupança de aposentadoria, a 
vantagem fiscal no Imposto de Renda e 
uma tabela com os valores de contribui-
ção, a contrapartida paga pela Infraero, o 
saldo de conta acumulado na idade da apo-
sentadoria e o valor do benefício futuro.

Campanha: adesão  
de novos participantes

Acesse a Rádio 
Previdência

O INFRAPREV disponibilizou  em seu 
portal um link para a Rádio Previdência. A 
página da web toca músicas apropriadas 
para o dia a dia no trabalho e informa ao 
participante sobre os últimos aconteci-
mentos no segmento de previdência com-
plementar. O ícone da Rádio Previdência 
está localizado no item “links em des-
taque” na página principal do instituto.

Garanta descontos com a Chibra Corretora ao efetu-
ar seguro de automóvel pela Porto Seguro. Participantes 
do INFRAPREV, pais, cônjuges e filhos podem ser bene-
ficiados. Solicite orçamento grátis pelo 0800-703-4876. 

Os segurados têm direito a assistência 24 horas, 

descontos em estacionamentos, check-ups gratuitos nos 
centros automotivos Porto Seguro, serviços à residência, 
dentre outros benefícios. 

A Chibra Corretora é a patrocinadora do VI Concur-
so de Fotografia do INFRAPREV. 

Chibra Corretora dá desconto em seguro auto

Data de crédito por SMS

O INFRAPREV está informando aos 
participantes a data de crédito de em-
préstimo via celular. A mensagem via 
SMS começou em julho. O serviço é 
mais uma ferramenta de comunicação 
com o objetivo de oferecer comodidade 
aos participantes.  Quem não informou 
o número do celular ao Instituto pode 
fazer o cadastro pelo portal INFRAPREV 
ou pelo 0800-707-1273.

trição do valor mínimo de cada parcela, 
que antes era de 12% do salário mínimo 
ou o valor de R$ 74,64. 

O INFRAPREV possui as menores ta-
xas de mercado. Para comprovar, solici-
te a Infraero o demonstrativo das taxas 
de juros praticadas pelas instituições 

financeiras credenciadas à patrocina-
dora para empréstimos. Vale ressal-
tar, que além de pagar menos juros, o 
participante contribui com a rentabi-
lidade de seu próprio patrimônio. O 
empréstimo é um investimento.

Para participante com margem 
consignável comprometida com ou-
tra instituição financeira, é indispen-
sável que tenha saldo líquido de con-
ta igual ou superior ao empréstimo 
contratado no INFRAPREV. Para ou-
tras informações entre em contato 
com a Central de Atendimento pelo 
0800-707-1273.
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As inscrições para os concursos de 
fotografia, com o tema “sua vida em 30 
anos” e o de desenho, intitulado “O que 
você quer ser quando crescer”, come-
çaram. Acesse os banners dos concur-
sos na página principal do portal e par-
ticipe. Os temas estão relacionados ao 
aniversário do Instituto, comemorado 
em 29 de junho.

A novidade no concurso de foto-
grafia é a votação para eleger as fotos 
vencedoras por meio de júri popular e 
júri técnico, em outubro no portal. Já 
no de desenho é o envio das ilustrações 
através do email atendimento@infraprev.
org.br. O resultado dos dois concursos 
sairá em janeiro de 2013. 

Concurso de fotografia – O 
participante deve enviar uma foto que 
represente o momento mais especial e 
inesquecível vivido até hoje. Os dois ven-

Participe dos concursos culturais
Faça sua inscrição no concurso de fotografia e de seus filhos no de desenho e concorra 
a prêmios. Acesse os regulamentos no portal INFRAPREV e saiba como participar

Relacionamento

O INFRAPREV foi 
o vencedor do ‘Prê-
mio IBEF de Sustenta-
bilidade’ de 2012, na 
categoria Governança 
Corporativa. O Insti-
tuto recebeu o Troféu 
Ecosofia, concorren-
do com Invepar, BR 
Malls, Energisa, Esser, 
FastClean Estética Au-
tomotiva, Taesa e Tri-
sul. Para o diretor-su-
perintendente, Carlos 
Frederico Aires Duque 
(à direita, na foto), só 
estar entre os finalistas do Prêmio IBEF 
de Sustentabilidade já caracteriza exce-
lência na gestão. Segundo ele, o prêmio 
foi um reconhecimento ao desafio do 
INFRAPREV de criar uma nova mentali-
dade empresarial, onde a lucratividade 
passa a ser avaliada não somente pela 
ótica econômico-financeira, mas, tam-

INFRAPREV recebe prêmioPesquisa por email: 
confira resultado
A pesquisa por email, realizada no 

final de julho e início de agosto, cons-
tatou que 80% dos participantes dos 
planos CV, BDI e BDII consideram o IN-
FRAPREV muito importante para o seu 
planejamento futuro de aposentadoria. 

No entanto, a grande maioria ainda 
tem dúvidas sobre o seu plano de bene-
fícios. As dúvidas dos participantes estão 
relacionadas à situação financeira do pla-
no e as condições para obter o benefício.

No Plano CV, o acesso ao simulador 
de aposentadoria e o aumento do per-
centual de contribuição especifica são 
as formas mais usadas pelos participan-
tes para planejar o benefício futuro.

A maioria também elege o email 
como o canal preferido para receber 
informações do INFRAPREV.

O resultado da pesquisa vai embasar 
um projeto de educação previdenciária 
do INFRAPREV para estar mais próximo 
do participante.

cedores 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 le-
genda e mostre porque a sua foto é 
tão importante. 

Concurso de Desenho – as ilus-
trações devem mostrar como os peque-
nos se imaginam na vida adulta. Podem 
participar filhos ou netos de participan-
tes até 12 anos de idade. Os melhores 
desenhos vão ganhar um vídeo game 
portátil, uma bicicleta e um MP3. 

É possível baixar por meio do ban-
ner do concurso, a base do desenho e 
o regulamento. É indispensável o envio 
da ficha de inscrição. Também é possível 
fazer o envio pelo correio.  

Concurso 
de Fotografia 

Tablet 

3º lugar 
MP3

2º lugar 
Bicicleta

1º lugar 
Vídeo game 

portátil

Concurso de Desenho

bém, através da responsabilidade socio-
ambiental. “O desenvolvimento susten-
tável é o caminho pelo qual seguirão os 
fundos de pensão neste século. É uma 
responsabilidade que teremos que as-
sumir cada vez mais, tendo em vista a 
visão de longo prazo das aplicações fi-
nanceiras”, explica.
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Gestão

Previc elabora proposta de alteração da taxa de  juros máxima permitida  
de 6% ao ano para os fundos de pensão, devido ao novo cenário econômico 

O INFRAPREV está realizando estudos técnicos para ava-
liar o impacto da queda da taxa de juros nos seus planos de 
benefícios. A redução da taxa vai demandar mais recursos 
para a cobertura das aposentadorias. Por isso, é preciso que 
o Instituto trabalhe com expectativas de retorno reais, mais 
aderentes ao cenário econômico.

Diante dessa nova realidade do mercado financeiro, a 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(Previc), órgão fiscalizador dos fundos de pensão, elabora 
proposta de alteração da taxa máxima permitida, que hoje 
é de 6% ao ano. No entanto, alguns fundos de pensão já se 
anteciparam e reduziram a meta de rentabilidade.

Essa iniciativa da Previc comprova que o próprio gover-
no quer amenizar os riscos de valorização do rendimento na 
hora de avaliar se os recursos serão ou não suficientes para 
bancar as aposentadorias dos participantes no futuro.

Meta atuarial – a meta atuarial é um balizador dos pla-
nos de benefícios, que demonstra se eles estão equilibrados. 
Essa meta é a rentabilidade mínima necessária dos investi-
mentos para garantir o cumprimento dos compromissos atu-
ais e futuros dos fundos de pensão. No INFRAPREV a meta 
atuarial é composta pela taxa de juros combinada ao índice 
de inflação (o do mês anterior de referência): 6% ao ano + 
iNPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). O máxi-
mo determinado pela Previc. 

A taxa de juros no Brasil está se aproximando do menor 
nível histórico, similar aos padrões internacionais. Segundo a 
chefe da Assessoria Atuarial do INFRAPREV, Cláudia Balula, 
“a nova realidade exige uma mudança de cultura, sendo im-
prescindível a adoção de procedimentos que garantam mais 
transparência, minimizem os impactos decorrentes desse 
novo cenário e assegurem os direitos dos participantes”. 

Medidas adotadas – O assunto vem sendo monitorado 
já há alguns anos pelo Instituto. Os estudos de aderência das 
premissas atuariais, metodologia que avalia os riscos de cum-
primento de pagamento dos benefícios é uma ferramenta. As-
sim como a avaliação dos cenários para elaboração da Política 
de Investimentos, com projeção dos recursos e fluxo de caixa 
necessário para honrar os compromissos previdenciários.

O INFRAPREV já adotou medidas para minimizar os ris-
cos como, a segregação real dos recursos financeiros por 
plano de benefícios e a diversificação dos investimentos com 
o objetivo de aumentar a rentabilidade das aplicações.

Assim, as mudanças já implantadas e aquelas em curso, 
certamente, proporcionarão maior segurança aos planos de 
benefícios, pois o Instituto passará a trabalhar com expec-
tativas de retornos reais ainda mais aderentes ao cenário 
econômico futuro, de forma a garantir aos seus participantes 
e assistidos resultados ainda mais consistentes com a reali-
dade do mercado. 

INFRAPREV avalia impacto  
da redução da taxa de juros

Conselheiros fazem treinamento
O INFRAPREV desenvolveu o primeiro 

módulo do Programa de Educação Conti-
nuada de Conselheiros, de 31 de julho e 03 
de agosto, em seu auditório. O programa, 
com dois módulos de 20 horas, tem o ob-
jetivo de abordar os mais relevantes temas 
relativos a atuação dos membros dos con-
selhos, como por exemplo: governança cor-
porativa, aspectos legais, ética na atuação e 
limites de competências dos órgãos de go-
vernança, agenda de cada Conselho. Além 
de contar com a participação de todos os 
conselheiros – titulares e suplentes – o trei-
namento também foi estendido ao corpo 
profissional do Instituto, proporcionando 
oportunidade de aprendizado e maior in-
tegração entre os conselheiros e técnicos.
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Finanças

Nossos resultados

Mesmo com a crise internacio-
nal e a redução da taxa de juros que 
estão dando trabalho aos fundos de 
pensão no atingimento das metas, o 
INFRAPREV obteve um bom resultado 
nos sete primeiros meses deste ano. A 
rentabilidade de 6,86% superou a meta 
atuarial de 6,65%, assim como o patri-
mônio que teve aumento de 8,68%. 

Comparado com outros indicado-
res financeiros, o resultado foi mais 
significativo. A poupança, por exem-
plo, rendeu 3,84%, resultado 2,91% 
abaixo do instituto. O iPCa (Índi-
ce de Preço ao Consumidor Amplo) 

Rentabilidade fica acima da meta atuarial

Patrimônio 
Julho/2012

R$ 2.098.857.088,20

Por Plano

Plano CV:    R$ 2.021.765.633,02
Plano BD I:     R$ 66.893.167,08
Plano BDII:   R$ 10.198.288,10

Cota do Plano CV
Julho/2012 

5,047875108

Distribuição dos Ativos 
Julho/2012
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55,58%
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Investimentos  
Estruturados

15,29%

imóveis
5,00% Empréstimos

6,65%

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

O resultado da carteira de investimentos do INFRAPREV, nos sete primeiros meses, 
foi mais signif icativo em comparação a outros indicadores f inanceiros de mercado

atingiu 2,76%, o CDI rendeu 5,30% e 
o ibovespa (Índice da BM&FBovespa) 
fechou negativo em 1,16%. 

A gerente de Análise de Investi-
mentos, Maria Aparecida Donô, infor-
mou que a adoção de uma estratégia 
em operações de giro da carteira de 
renda variável e a atuação junto a em-
presas voltadas para a economia do-
méstica, em detrimento das empresas 
mais dependentes do mercado exter-
no, contribuíram para que a rentabili-
dade de 1,14% neste segmento supe-
rasse o Ibovespa. 

Os investimentos estruturados 

Investimentos Responsáveis são tendência de mercado
Do total do patrimônio do 

INFRAPREV, 19,84% estão alocados em 
ativos e setores econômicos que prati-
cam bons níveis de governança corpo-
rativa e adotam critérios de responsa-
bilidade socioambiental. Esta parte do 
patrimônio é denominada pelo merca-
do de investimentos responsáveis ou 
de economia verde.

A economia verde é uma tendência 
crescente no mercado de capitais bra-
sileiro. O INFRAPREV passou a adotar 
critérios socioambientais em seus inves-
timentos, quando aderiu em 2007 aos 

Princípios de Investimentos Responsá-
veis (PRI), uma iniciativa da ONu. 

Os investimentos responsáveis vi-
sam conciliar a abordagem tradicional 
das aplicações com outros fatores de-
cisórios. As empresas e principalmente 
os fundos de pensão não podem hoje 
pensar apenas em lucratividade. O lu-
cro deve estar associado a uma visão 
de sobrevivência no longo prazo.

A sobrevivência está atrelada as 
questões ambientais e sociais. É im-
portante saber, antes de fazer uma 
aplicação, se a empresa, por exemplo, 

não é poluidora, usa racionalmente 
a energia, tem uma boa relação com 
seus empregados e seus fornecedores 
dentro de sua cadeia produtiva, não 
utiliza de mão de obra escrava, dentre 
outros itens.

No INFRAPREV, os 19,84% do patri-
mônio estão distribuídos em ações que 
compõem o Índice de sustentabilidade 
Empresarial (isE) – índice divulgado 
pela BM&FBovespa que reflete as boas 
práticas de governança corporativa – e 
em Fundos de Investimentos em Parti-
cipações (FIP). 

apre sentaram a melhor performan-
ce no período, com rentabilidade de 
14,49% para uma meta do segmento 
de 7,44%. Esta carteira é composta por 
fundos de investimentos em participa-
ções (FIP) e pelos fundos de investi-
mentos imobiliários (FII).

Os bons resultados do INFRAPREV 
decorrem de uma política de investi-
mento que alia rentabilidade e segu-
rança, de forma a permitir a gestão dos 
recursos com uma visão estratégica e 
de longo prazo. O Instituto encerrou 
o mês de julho com patrimônio de 
R$ 2.098 bilhões.

363%
Evolução do PL Acumulada

Meta Atuarial Acumulada
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Nossa Gente

Benefício de auxílio-doença 
ampara participante
Afastado há um ano de suas atividades 
na Infraero, o participante Luiz  
Carlos Feydit não imaginava precisar  
do Instituto antes da aposentadoria

Luiz Carlos Feydit, do Aeroporto Bartolomeu Lysandro, 
de Campos dos Goytcazes no Rio de Janeiro, vem passando 
por momentos difíceis. Afastado há um ano da Infraero, de-
vido a acidente no trabalho em que rompeu três tendões no 
ombro esquerdo, o participante  luta para retomar sua vida 
normal e encarar sua segunda cirurgia.

O fiscal de pátio e motorista da equipe da brigada de in-
cêndio do aeroporto recebe mensalmente o auxílio-doença 
pelo INFRAPREV. Afastado de suas atividades, ele conta que 
nunca imaginou precisar do Instituto em outras condições 
que não o recebimento da aposentadoria. “se não fosse o 
INFRAPREV com esse benefício, eu e minha família estaría-
mos em maus lençóis, pois apenas com o auxílio do INSS, 
não sei o que seria de nós”, desabafa luiz.    

Com a limitação no ombro, também se viu obrigado a 
dar uma pausa nos trabalhos extras de filmagem e fotografia 
que o ajudavam a complementar a renda mensal. Entretan-

to, para manter a mente ocupada faz em casa a edição de 
vídeos de festas e eventos. 

Nos momentos de lazer, Luiz Carlos diz que gosta de 
estar com a família, principalmente com os dois netos, as-
sistir televisão e ir à praia. Questionado sobre os prazeres 
da vida, ele enumera, orgulhoso “estar junto da família, con-
viver com amigos, parquear aviões e operar o caminhão de 
bombeiro da infraero”. 
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