
Jornal Futuro

Nesta edição do Jornal Futuro 
todos os participantes estão rece-
bendo um calendário de mesa de 
2010, com informações e ilustra-
ções. A publicação contém men-
sagens sobre os benefícios e servi-
ços oferecidos pelo INFRAPREV, a 
data de pagamento dos assistidos, 
os feriados do ano, o telefone da 
Central de Atendimento e o en-
dereço do portal.

central de atendimento 0800-707-1273  I  www.infraprev.org.br
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Participantes 
ganham 
calendário 2010 

5 Participe do Quiz 
de Educação 
Previdenciária

Ano Novo: celebre, 
refl ita e sonhe!

7 INFRAPREV 
tem novo diretor
financeiro

Thomaz 
Guido de 
Camargo, 
do Rio 
de Janeiro, 
foi o 

vencedor do III Concurso 
de Fotografia e ainda 
recebeu menção honrosa 
pela segunda foto 
inscrita. Página 3

Participantes 

Celebrar, refl etir e sonhar! Faça tudo isso no ano que se inicia. 
Celebre a chegada de uma nova era. Refl ita sobre as novas 

perspectivas de melhoria. Sonhe nas conquistas de seus ideais.
Faça tudo isso com atitude. Do sonho para a realidade são necessárias 

várias ações. Somente as sustentáveis resultarão em conquistas perenes. 
A cada ano o INFRAPREV renova as suas esperanças. 

Refl ete sobre as ações realizadas e traça novas estratégias 
para o planejamento do novo ano.

A base dessas estratégias é o crescimento sustentável. 
Uma questão desafi adora que proporciona benefícios para 
o INFRAPREV, seus participantes, a sociedade e o planeta.

Que em 2010 possamos celebrar novas conquistas, 
que contribuam para o fortalecimento do Instituto, 

para a melhoria dos planos de benefícios dos seus participantes 
e para a construção de uma nova sociedade.
Desejamos aos participantes e seus familiares 

um próspero Ano Novo.
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Contribuição
Como eu posso aumentar o valor 
do meu plano?
Evaldo Degrossoli – Campinas – SP

Resposta: Pode aumentar o percentual 
da contribuição básica, destinada ao be-
nefício de aposentadoria, através do por-
tal www.infraprev.org.br ou com o repre-
sentante de sua unidade aeroportuária. 
Lembramos que o valor do benefício de 
aposentadoria é o resultado das contri-
buições efetuadas pelo participante, pela 
patrocinadora mais a rentabilidade. 

Jornal Futuro
Oi amigos! Visando agilizar 
informações e reduzir custos, 
já por algumas vezes manifestei 
interesse pelo envio do Jornal 

Futuro por email, e nunca fui 
agraciado. Solicito mais uma vez o 
recebimento do Jornal por email, 
optando por não mais receber a 
versão impressa, ficando somente 
com a versão digital. 
Milton Carneiro de Souza – Maceió – AL

Resposta: O INFRAPREV está adequan-
do o sistema para que no próximo ano 
os participantes possam receber o Jornal 
Futuro pelo canal de sua escolha, ou seja,  
pelo correio ou por email. Esta iniciativa 
além de reduzir os custos, vem ao en-
contro com a Política de Sustentabilidade 
do Instituto.

Simulação
Agradeço pela resposta, realmente 
procuro ser bastante disciplinado 
com minhas coisas, tenho duas 
pastas para arquivar os simulados 
que faço sobre  aposentadoria e 
outra para o Jornal Futuro...
Carlos Antonio Borges de Souza
Uberaba – MG

Comprovante de IR
Estou muito grata pela atenção 
que deram a minha solicitação. 
Obrigada! Quero dizer que 
estou impressionada com 
tamanha dedicação e atenção 
aos participantes. Faço votos 
que continuem assim, pois acredito 
ser desta maneira que se conquista 
as pessoas e o mundo. Parabéns!
Eliana de Oliveira Pinto – Belém – PA

reconhecido como um fundo de pen-
são inovador, cada vez mais compro-
metido com os participantes, benefi -
ciários, patrocinadores e sociedade, 
com base nos princípios de crescimen-
to sustentável, através da excelência 
de seus serviços previdenciários. Esta 
é a sua visão de futuro.

Com base nesse exercício diário 
dessa convicção, o INFRAPREV vem 
trilhando um caminho de dedicação e 
muito trabalho e que vem sendo escrito 
ao longo de seus 27 anos de existência. 

uma existência inteiramente dedi-
cada a promover o bem-estar social a 
todos os empregados e familiares da 
INFRAERO. Sem dúvida, uma missão 
das mais relevantes e das mais desa-
fi adoras.

É a partir dessa experiência que o 
INFRAPREV se sente seguro em alçar 
novos vôos. E isso está sendo possível 
com a integração e os esforços entre os 
profi ssionais que compõem essas duas 
grandiosas instituições, a INFRAERO e 
o INFRAPREV, elemento diferencial que 
muito tem contribuído para as impor-
tantes conquistas. 

Nosso trabalho é pavimentar, é 
construir essa estrada para o futuro. 
Crescimento, fortalecimento, moder-
nização são os pilares de nossa gestão, 
além do forte compromisso com a pers-
pectiva socioambiental cada vez mais 
presente em nossas ações.

Desejamos a todos um ano novo re-
pleto de realizações.

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

De 372 fun-
dos de pensão 
que compõem 
o sistema de 
p r e v i d ê n c i a 

complementar, o INFRAPREV ocupa 
a 46º lugar no ranking da Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (Abrapp), 
divulgada na revista Fundos de Pensão 
de novembro.

A posição alcançada é resultado 
de uma gestão profi ssionalizada. O 
INFRAPREV está continuadamente se 
modernizando em todos os aspectos, 
preocupado com o seu crescimento.

Para que possamos manter está 
trajetória de sucesso ao longo dos 
anos é preciso planejar com muito 
afi nco o seu futuro. Neste sentido, o 
uso intensivo do planejamento estra-
tégico é fundamental para o direciona-
mento correto das ações da empresa. 
Para sua concepção são envolvidas to-
das as lideranças do Instituto: geren-
tes, diretores e conselheiros. 

Para seguir as tendências do merca-
do de previdência complementar brasi-
leiro e fortalecer sua posição no sistema, 
o INFRAPREV se prepara para se tornar 
um fundo de pensão multipatrocinado. 
O novo rumo a seguir, de entrada de 
novas patrocinadoras, já recebeu o sinal 
verde da INFRAERO, que apóia medi-
das que contribuam para o fortaleci-
mento e a expansão do Instituto.

Além de administrar planos de be-
nefícios previdenciários com efi ciência 
e transparência, o INFRAPREV quer ser 
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Relacionamento

É do interior do Rio de Janeiro, de 
Campos dos Goytacazes, o vencedor do 
III Concurso de Fotografia, “Brasil Fauna e 
Flora”. Thomaz Guido Abreu de Camargo, 
do Aeroporto de Macaé, levou o 1º lu-
gar com a foto “Joaninha Malhada”. O 2º 
colocado ficou com o aposentado Celso 
Eduar do Vasconcellos, da região serrana 
do Rio, com a imagem “Borboleta Monarca 
– Teresópolis” e o 3º lugar, também do Rio 
de Janeiro, ficou com Antonio Pinheiro de 
Carvalho Filho, do Aeroporto do Galeão, 
com a foto “To nem aí”.

Na terceira edição do Concurso foram 
postadas no hotsite 133 fotografias, de 72 
participantes. Os vitoriosos ganharam vale-
compras do site americanas.com, no valor 
de R$600 (1º lugar) R$300 (2º lugar) e 
R$200 (3º lugar). Os critérios avaliados 
pela comissão foram adequação ao tema, 
enquadramento, nitidez, originalidade e fi-
delidade ao regulamento.  

Fizeram parte da comissão julgadora: 
Jurandyr Machado da Cunha, membro do 
Conselho Fiscal, Izana Furtado, chefe da 
assessoria de Planejamento e Controle do 
Instituto, o participante João Luiz Lobato 
Mendes e o fotógrafo Marco Gambôa.

A novidade dessa edição do concurso 
é que os jurados escolheram sete fotos que 
receberam um certificado de menção hon-
rosa pela qualidade do material. São elas: 
“Abelha em sobrevôo” de Agrinaldo Caires 
da Fonseca (DF), “Garça branca pequena” 
de Antonio Correia Barrocas (RJ), “Pássa-
ro” de Diego de Sousa Galvão (DF), “Ca-
sal de Borboletas” Lourival Ferreira Neves 
Neto (PI), “Camaleão” de Ronaldo de 
Melo Cabral (PB), “Reunião de Pássaros” 
de Sirlei Teresinha Bressan (RS) e “Pôr-do-
sol e Araucaria” de Thomaz Guido Abreu 
de Camargo (RJ). 

Todos os demais concorrentes recebe-
ram um certificado do Instituto pela par-
ticipação. As fotos vencedoras estão em 
destaque no hotsite.

“Joaninha malhada” é a vencedora 
do III Concurso de Fotografia

As corujas que levaram o 3º lugar deram trabalho para Antônio Pinheiro.  
A foto foi tirada por acaso no Terminal de Passageiros 2 no Galeão.  
Para conseguir o ângulo desejado foram necessárias diversas tentativas,  
para não aparecer um poste que tinha ao lado

A comissão julgadora sugeriu um 
certif icado de menção honrosa 
para sete participantes devido  
à qualidade do material enviado

O clique que levou o título de melhor foto foi tirado durante uma trilha, no 
Pico do Peito do Pombo, na região de Macaé. Thomaz entende de fotografia, 
por acompanhar o pai, fotógrafo profissional, em alguns trabalhos. Além do  
1º lugar, ele vai receber a menção honrosa, pela foto “Pôr-do-sol e Araucaria”

A foto “Borboleta Monarca” deu o que falar e era uma das preferidas dos 
próprios concorrentes. O autor Celso Vasconcellos tem como hobby a 
fotografia e a pintura. A imagem foi tirada de uma reserva florestal muito 
próxima de onde mora, em Teresópolis

1º lugar

2º lugar

3º lugar

ARquIVO PESSOAL

ARquIVO PESSOAL

ARquIVO PESSOAL
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Seguridade

Auxílio-doença: evite 
interrupção do pagamento
A continuidade do benef ício está condicionada a apresentação do comprovante do INSS

Dia do aposentado: tempo de refletir

O auxílio-doença é o benefício que 
garante renda mensal temporária ao parti-
cipante do Plano CV ou Plano BDI incapa-
citado de trabalhar por motivo de doença. 

Para usufruir do benefício, a condição 
básica é ter pelo menos 12 meses de contri-
buição para o INFRAPREV, com exceção do 
auxílio-doença por acidente de trabalho, que 
não há carência. O pagamento é efetuado 
durante o período em que o participante es-
tiver recebendo o auxílio-doença pelo INSS. 

quando o auxílio-doença for prorro-
gado pela perícia médica do INSS, é mui-
to importante que o participante envie o 
comprovante – Comunicado de Decisão 
– para o Instituto. Caso contrário, não po-

derá ser efetuado o pagamento.
Para solicitar o benefício, basta pro-

curar o representante do INFRAPREV no 
aeroporto, preencher o formulário de soli-
citação de benefício, que também está dis-
ponível no portal e anexar os documentos 
listados no quadro ao lado.

O participante que ainda não está apo-
sentado pelo INFRAPREV, mas já está pelo 
INSS, e continua trabalhando na INFRAE-
RO também tem direito ao benefício, assim 
como aquele que se desliga da patrocinado-
ra e continua contribuindo para o Instituto.

Nesses dois casos, o participante deve-
rá ser examinado por médico indicado pelo 
INFRAPREV, que atestará sua incapacidade.

No início do ano é comemorada uma 
data muito especial para os fundos de pen-
são. Época lembrada com carinho pelo 
INFRAPREV, pelos anos a fio de trabalho 
prestado aos que hoje estão aposentados 
pela patrocinadora INFRAERO. A data em 

questão é 24 de janeiro – Dia Nacional do 
Aposentado. 

Há 28 anos instituída no calendário, 
por meio da Lei nº 6.926, a data faz refe-
rência à publicação, no dia 24 de janeiro de 
1923, da Lei Elói Chaves (Decreto 4682), 

que há 85 anos deu origem à Previdência 
Social no Brasil. O Instituto presta home-
nagem àqueles que se esforçaram para fe-
char um ciclo, que continuam na luta de 
viver dignamente e na busca de melhor 
qualidade de vida.

“Para sonhar com um futuro é preciso estar acordado no presente. Pois a vida é 
“hoje”, o amanhã é um “talvez” e o passado é um “nunca mais”, um caminho sem volta.

Correr, correr, sempre correr e ter a impressão ou talvez a certeza de estar sempre 
atrasado… É assim que você se sente hoje? Nessa vida cheia de compromissos, onde 
se vive em prol do trabalho, da faculdade, da família e para o mundo… mas, não se vive 
intensamente para si mesmo.

quantas vezes neste mês você parou e olhou o céu? Ou quantas vezes nessa semana 
você parou para se alongar? E aí, você já parou hoje para ler algo que traga edificação a 
sua vida?

Não adianta dizer que o tempo acabou, que não há espaço para mais nada na sua 
vida… Se hoje, você se dá ao trabalho e esgota as suas forças na labuta diária, saiba que 
a labuta diária não vai parar se você adoecer. Saiba que o mundo não vai parar se um dia 
um leito de hospital te abrigar…

Sua vida é muito preciosa, cuide-se! 
A vida é hoje. Para se ter futuro brilhante, é necessário começar a iluminar seu 

presente agora… Antes de tudo, pense na sua saúde, na sua qualidade de vida. Se 
tiver que guardar alguma coisa dentro de você, estoque amor, paz, compreensão, 
encorajamento e todos os bons fluidos e então descarte toda a negatividade, o medo, a 
inveja, a falta de amor e tudo o que for danoso ao seu viver. “

 Autor Desconhecido

• Requerimento preenchido e 
assinado (formulário no portal);

• Carta de Concessão/ Memória 
de Cálculo do auxílio-doença 
do INSS; 

• Contracheque da INFRAERO 
do mês anterior ao início do 
benefício; 

• Comunicação de Decisão – é 
o comprovante do período do 
auxílio-doença. 

Documentos 
necessários

Mensagem para o aposentado 
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Chegou a hora de conferir se você 
está mesmo por dentro das questões 
sobre previdência e finanças que envol-
vem os fundos de pensão. O concurso 
está no ar desde 19 de novembro para 
participantes ativos e assistidos, no 
portal INFRAPREV. 

São três etapas, com duração de 
aproximadamente três meses cada. 
Os prêmios da primeira fase são pa-
trocinados pelo site Compra Certa, 
www.compracerta.com.br, parceiro do 
INFRAPREV no Clube de Vantagens. 

O participante responde a dois 
módulos, um sobre questões de previ-
dência e outro sobre finanças. O ven-
cedor será quem acertar o maior nú-

mero de questões no somatório dos 
dois módulos. Confira os prêmios dos 
primeiros colocados. Fique atento no 
final das perguntas a sua pontuação. O 
ranking do hotsite lista somente os dez 
melhores resultados.

uma boa dica para ajudar a respon-
der as questões é visitar o hotsite de 
Educação Previdenciária e Financeira, 
também disponível no portal. De lá fo-
ram elaboradas algumas questões. 

Para participar da primeira etapa 
que vai até 26 de fevereiro, basta in-
formar login e senha e responder em 
seguida o formulário eletrônico. Cada 
pessoa inscrita só poderá ter acesso às 
questões uma vez.

Participe do Quiz Educação 
Previdenciária e Financeira 

O INFRAPREV organizou o 1º 
Seminário de Educação Previdenci-
ária e Financeira para os membros 
dos Conselhos Fiscal e Deliberati-
vo, em 9 de dezembro, no seu au-
ditório. 

Os responsáveis das áreas jurí-
dica, de investimento, atuária e con-
tábil apresentaram aos conselheiros 
os assuntos per tinentes à cada setor, 
tais como atualização da legislação 
previdenciária, estrutura da car teira 
de investimentos, detalhamento dos 

planos de benefícios, situação atua-
rial e novo plano contábil.

A ação teve boa receptividade 
dos conselheiros, que f icaram mo-
tivados em par ticipar de novos trei-
namentos para ampliar o conheci-
mento em previdência e f inanças 
dos fundos de pensão.

O Programa de Educação Pre-
videnciária e Financeira propõe 
ações para par ticipantes ativos e 
assistidos, empregados, represen-
tantes e dir igentes.

Educação Previdenciária

O site Compra Certa,  parceiro do Clube de Vantagens, é o patrocinador da primeira fase

O diretor-super intendente, Car los Freder ico 
Duque, fez a aber tura do seminár io

Concorra aos prêmios:

1º lugar  

Microondas inox 

– Brastemp

2º lugar  

Depurador 

de ar – Consul

3º lugar  

Aspirador de pó 

– Consul

Conselheiros participam de seminário 
sobre educação previdenciária
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Sustentabilidade

Descongele 
geladeiras e freezers 
antigos. Se for o caso, 
considere trocar de 

aparelho. Os novos modelos consomem 
até metade da energia dos modelos 
mais antigos, o que subsidia o valor do 
eletrodoméstico a médio/longo prazo. 

Feche suas panelas 
enquanto cozinha. 
Simples, não? Ao fazer 
isso você aproveita o 

Aquecimento global:  
seja amigo do planeta

Ainda em tempo de Conferência do 
Clima da ONu (COP-15), realizada na Di-
namarca, o assunto aquecimento global está 
cada vez mais em pauta. Com medidas sim-
ples, qualquer pessoa com boa vontade pode 
ajudar a conter uma quantidade considerá-
vel de dióxido de carbono da atmosfera, um 
dos gases mais prejudiciais do efeito estufa. 

Na edição anterior o Jornal Futuro lis-
tou cinco dicas contra o aquecimento glo-
bal, retirados do www.mudeomundo.com.br. 
Abaixo mais cinco tópicos que podem fazer 
toda a diferença no futuro.

O INFRAPREV firmou nova par-
ceria no Clube de Vantagens. A 
Electrolux está oferecendo aos par-
ticipantes produtos com descontos 
de até 30%. A empresa facilita ainda 
o pagamento: parcelamento em até 
10 vezes nos cartões de crédito, 
com parcelas mínimas de R$ 25, ou 
desconto de 5%  para pagamento à 
vista por boleto bancário. 

Confira o preço dos eletrodo-
mésticos no hotsite Clube de Van-
tagens no portal INFRAPREV. Clique 
no banner da Electrolux, digite no 
login INFRAPREV e na senha coloque 
o número da sua inscrição no Insti-
tuto, sem o código zero.

Electrolux é o novo 
parceiro do Clube 

de Vantagens

Judocas
paraolímpicos
recebem 
patrocínio

A INFRAERO e o Comitê Paraolímpi-
co Brasileiro (CPB) assinaram, em novem-
bro, um contrato de patrocínio de R$ 500 
mil para beneficiar as atividades da seleção 
paraolímpica brasileira de judô. O contrato 
tem validade para os próximos 12 meses e 
pode ser prorrogado por mais cinco anos.  

A representante e empregada do 
INFRAPREV em Brasília, Ana Paula Santiago 
Seixas Andrade foi convidada pela patro-
cinadora para interpretar Linguagem Brasi-
leira de Sinais (Libras), na solenidade, que 
contou com a presença do presidente da 
INFRAERO, Murilo Marques Barboza, no 
Aeroporto Internacional de Brasília/Jusce-
lino Kubistchek. 

O patrocínio, que está sendo estendido 
pela primeira vez à categoria paraolímpica, 
pretende estimular a prática da modalidade 
esportiva para revelar novos talentos e cola-
borar para a participação dos atletas da sele-
ção em torneios nacionais e internacionais.

Espaço INFRAERO

calor que simplesmente se perderia no ar. 
Já as panelas de pressão economizam cerca 
de 70% do gás utilizado! 

use as máquinas de 
lavar roupa e louça 
só quando estiverem 
cheias. Caso você 

realmente precise usá-las com metade  
da capacidade, selecione os modos de 
menor consumo de água. Se você usa  
lava-louças, não é necessário usar água 
quente para pratos e talheres pouco sujos. 
Só o detergente já resolve. 

Tome banho  
de chuveiro.  
E de preferência, rápido. 
um banho de banheira 

consome até quatro vezes mais energia  
e água que um chuveiro. 

use menos água 
quente. Aquecer água 
consome muita energia. 
Para lavar a louça ou as 

roupas, prefira usar água morna ou fria. 

O INFRAPREV e mais oito entidades de 
previdência organizaram o II Encontro Pró-
Equidade de Gênero, Raça e Diversidade 
dos Fundos de Pensão, em 7 de dezem-
bro, no Centro Cultural Banco do Brasil 
(CCBB), no Rio de Janeiro. 

As entidades Real Grandeza, Eletros, 
Geap, Petros, Previ, Serpros, Funcef e Valia 
completaram o time de organizadores do 
evento que teve como tema “A Declaração 
universal dos Direitos Humanos, o Papel 
da Mulher, as Cotas Raciais e Sociais: o de-
bate da Inclusão”.  

Diretor-superintendente 
participa de painel no  
II Encontro de Pró-Equidade  
de Gênero, Raça e Diversidade

Fundos de pensão discutem 
respeito às diferenças

O diretor-superintendente, Carlos Fre-
derico Aires Duque, participou de painel 
sobre as experiências dos fundos de pen-
são, junto com diretores da Valia, Eletros, 
Real Grandeza e Geap. Frederico Duque 
falou sobre a política social do Instituto e 
destacou que 42% do quadro de gerentes 
são mulheres.

AMÉRICO VERMELHO



Nossos resultados

Patrimônio
Novembro/2009

R$  1.449.982.593,55

Por Plano

Plano CV: R$    1.389.577.610,86  
Plano I:  R$        52.497.128,21
Plano II: R$          7.907.854,48

Cota do Plano CV
Novembro/2009

3,804284005

Empréstimos
7,02%

Imóveis
2,71%

Distribuição dos Investimentos 
Novembro/2009 

Disponível
0,01%

Finanças

O novo diretor de Ad-
ministração e Finanças do 
INFRAPREV, Miguel Alexan-
dre da Conceição David, 
foi empossado em 5 de 
novembro, em substituição 
a Paracy Cruz de Mesquita 
Filho, que se desligou da 
INFRAERO por motivo de 
aposentadoria. Na ocasião, 
tomou posse, também, o 
membro suplente do Con-
selho Fiscal, Délio Santos 
Lima.

Formado em Ciências 
Contábeis, com MBA e pós-graduação em 
fi nanças, Miguel tem 30 anos de experiên-
cia em fundos de pensão e iniciou a carreira 
na área de análise contábil, mas acabou se 
enveredando para a gestão de investimen-
tos. Em 2003, o executivo foi admitido para 
gerir as aplicações fi nanceiras do Instituto.

 – Era um momento de reestruturação 
da área, das carteiras de rendas fi xa e va-
riável e o cenário propício da Bolsa serviu 

Diretor e conselheiro 
são empossados
Miguel Alexandre David tomou posse junto com o novo 
membro do Conselho Fiscal, Délio Santos Lima

Inv. 
Estruturados

7,53%

JANEIRO 29

FEVEREIRO 26

MARÇO 31

ABRIL 30

MAIO 31

JUNHO 30

JULHO 30

AGOSTO 31

SETEMBRO 30

OUTUBRO 29

NOVEMBRO 30

DEZEMBRO 30
ABONO ANUAL 
1ª PARCELA (13º BENEFÍCIO)
JUNHO 30
ABONO ANUAL 
2ª PARCELA (13º BENEFÍCIO)
DEZEMBRO 13

CALENDÁRIO DE
PAGAMENTO 2010

Renda Fixa
60,71%

Renda Fixa
58,22%

Renda 
Variável

24,51%

O diretor Miguel Alexandre David e o conselheiro 
Délio Santos L ima (da esquerda para a direita)

muito para dar retorno aos investimentos. 
quando entrei no INFRAPREV, o patrimô-
nio era por volta de  R$ 400 milhões, hoje 
está acima de R$ 1 bilhão, conta satisfeito. 

O economista Délio Lima vem contri-
buir com a sua experiência em programa-
ção e execução de atividades orçamentá-
rias e de supervisão e controle de custos. 
Foi chefe do Departamento de Custos e 
Orçamento da Tasa.

Balancete Gerencial – O Balancete Gerencial do 3º trimestre de 2009 
encontra-se no portal do INFRAPREV para consulta dos participantes. Basta 
acessar o item Publicações. O Balancete é composto do Ativo, Passivo, 
Demonstrativos de Receitas e Despesas e da Composição do Passivo Atuarial.

Educação – O INFRAPREV participou do painel “O Grande Desafi o rumo à 
Excelência: Educação Previdenciária e Financeira”  no  I Encontro dos Profi ssionais 
de Atendimento dos Fundos de Pensão, realizado em novembro no Rio de Janeiro. 
O Instituto apresentou o seu programa de educação previdenciária e fi nanceira.

Congresso – Profi ssionais dos principais fundos de pensão estiveram 
presentes, em Curitiba, no 30º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão 
promovido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (ABRAPP). Mais de 2.000 pessoas participaram do evento, de 
30 de setembro a 2 de outubro, com o tema: Cenário Econômico Mundial: 
Momentos Difíceis, Competências Maiores. Assuntos como Previdência Social, 
gestão de pessoas, investimentos em cenários de juros baixos, capacitação de 
dirigentes, comunicação e desafi os da sustentabilidade foram abordados pelos 
organizadores. 

Fique por dentro

DIVuLGAçãO



Nossa Gente

Organização 
e disciplina 
como filosofia 
de vida
Carlos Antonio Borges, f iscal de pátio do 
aeroporto de Uberaba, destaca a necessidade 
de dominar as questões do INFRAPREV

A relação de alguns participantes com o INFRAPREV chama a 
atenção. Carlos Antonio Borges, 55 anos, casado, dois filhos, há 
29 anos na INFRAERO e participante do Instituto desde 1986 
é um exemplo. O fiscal de pátio, do Aeroporto Mario Almeida 
Franco, em uberaba, Minas Gerais tem um arquivo minucioso, 
com informações do Instituto desde 2002 e lança mão delas re-
gularmente, seja para sanar suas dúvidas ou auxiliar os colegas 
de trabalho.

quando não entende ou não concorda com alguma infor-
mação, liga imediatamente para a Central de Atendimento ou 
manda email, por meio do Fale Conosco. “Procuro ser disciplina-
do, tenho duas pastas, uma com os simulados de aposentadoria 
e dúvidas sobre cotas, rentabilidade e planos respondidas pelo 
atendimento e outra com as edições do Jornal Futuro”, explica 
Mario, que desde 2002 ao se aposentar pelo INSS faz mensal-
mente sua simulação de aposentadoria pelo INFRAPREV.

O participante confessa que há tempos atrás chegou a ficar 
apreensivo com a situação do Instituto, em função das oscilações 
do mercado financeiro. Comenta:

Cidadania

Ajudar ao próximo não tem dia. Mas dezembro é o mês que 
sensibiliza a todos, que forma uma energia positiva com a chegada 
do novo ano. E no Natal os empregados do INFRAPREV se  mobi-
lizam para  ajudar uma instituição de caridade.

A Campanha de Natal de 2009, promovida pelo INFRAPREV 
anualmente, arrecadou alimentos para a Creche Escola Gente 
Inocente, em Padre Miguel, Rio de Janeiro. Em 9 de dezembro o 
Instituto entregou pessoalmente os alimentos doados pelos em-
pregados.

A instituição cuida em horário integral de 155 crianças, 105 
delas com idades de 1 a 6 anos e outras 50, de 7 a 14 anos, que 
atendem para reforço escolar. A Creche criada em 2005 é uma 
instituição filantrópica sem fins lucrativos, que sobrevive basica-
mente de doações de parceiros e trabalho voluntário.

Campanha de Natal 
ajuda crianças do Rio

– Na ocasião, o gerente de Benefício, José Eusébio, conver-
sou comigo algumas vezes por telefone. Esclareceu minhas dúvi-
das e me acalmei. Sei que o patrimônio do INFRAPREV está em 
mais de um bilhão de reais.  

Muito ligado à família ele diz que caso morra agora, seus fi-
lhos e esposa sabem todos os procedimentos a fazer e onde 
encontrar todos os documentos para os trâmites do Instituto. 
“Prefiro que seja assim, me sinto mais seguro”, diz.

Muito bem informado, o fiscal de pátio lê com assiduidade o 
Jornal do Senado, troca email com senadores, fica atento às notí-
cias ligadas aos aeroportuários e escuta no rádio diariamente a 
Voz do Brasil.  

Nas horas de lazer, Carlos gosta de frequentar o clube re-
creativo da cidade, onde caminha e pratica ginástica. A aposen-
tadoria pelo INFRAPREV pode ser que chegue ao completar 58 
anos, vai depender da situação favorável ou não do momento. 
Otimista, Carlos tem o sonho de realizar três desejos quando 
essa hora chegar: fazer um cruzeiro marítimo, aprender a dançar 
tango e fazer um safári na África. 

Segundo a diretora da Instituição, Silvia Moura, a doação do 
INFRAPREV vai fazer com que o estoque do almoço fique garanti-
do por alguns meses.

qualquer pessoa pode contribuir com a Creche Gente Ino-
cente, localizada na Estrada da Água Branca, 4090 – Padre Miguel, 
Rio de Janeiro – (21) 2401- 6255. 

Ludmila Benevides, José Américo Filho e Almir Ramos representaram 
os empregados do INFRAPREV na entrega dos alimentos
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