
Parabéns participantes!
ANO 17  Nº 77  MAIO/JUNHO 2006

Publicação do 
Instituto Infraero 
de Seguridade Social 

Participante pode
alterar contribuição

a partir de julho
Página 3

Quem tem contrato
especial pode 

aderir ao Plano CD
Página 5

Diretora fala 
sobre fi nanças e 
administração

Páginas 4 e 5

No dia 29 de junho, o INFRAPREV completa 24 anos de existência. 
Aos seus 10.745 participantes ativos e assistidos, a Diretoria Executiva 

dá os parabéns pela data e pela conquista de uma previdência complementar. 
O INFRAPREV é uma instituição sólida, que vem cumprindo com seus compromissos 

ao longo desses anos e está preparada para arcar com os benefícios futuros.

www.infraprev.org.br
LIGUE: ACESSE: 
Central de Atendimento 0800-7071273
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Só falta um ano para o 
INFRAPREV completar bodas 
de prata. No dia 29 de junho o 
Instituto completa 24 anos de 
trabalhos prestados aos seus 
participantes ativos e assisti-
dos. Nesse trajeto houve vários 
desafios, muitas barreiras foram 
ultrapassadas e os objetivos 
conquistados com sucesso.

Ficamos felizes de fazer 
parte dessa família desde 2003. 
Viemos para unir esforços em 
busca de um bem comum, o for-
talecimento e o crescimento do 
INFRAPREV. Trocar um pouco 
de nossa experiência e aprender 
com as pessoas que impulsio-
nam a INFRAERO para frente, 
os seus empregados.

Nesse aniversário, o presente 
que podemos ofertar é a certeza 
de estarmos no rumo certo. Os 
planos de benefícios estão equi-
librados. Os recursos arrecada-
dos estão sendo investidos res-
peitando os critérios da Política 
de Investimentos. Procuramos 
sempre maior rentabilidade, mas 
com segurança.

Temos orgulho de informar 
que cumprimos com os nossos 
compromissos. O pagamento 
dos benefícios é feito religiosa-
mente no dia, há 24 anos, por-
que o Instituto é um fundo de 
pensão sólido. Para isso, conta 
com o apoio incondicional da 
INFRAERO, que nunca deixou 
de cumprir com a sua parte. De-
posita mensalmente a contribui-
ção que lhe cabe, em benefício 

dos seus empregados que são 
participantes do INFRAPREV.

No ano passado, criamos 
mais um canal de comunicação 
com os participantes. A Central 
de Atendimento, com sistema 
0800, era o canal que faltava 
para o participante dirimir suas 
dúvidas, obter informações, dar 
sugestões e reclamar do que não 
concorda. 

Queremos cada vez mais ou-
vir nossos participantes, porque 
temos a plena consciência da 
necessidade de melhoria cons-
tante. Desejamos manter um re-
lacionamento mais estreito com 
os nossos clientes, para quem 
trabalhamos com afinco. 

No entanto, o participante 
precisa compreender que nem 
tudo pode ser executado de 
imediato. Temos uma equipe 
enxuta, mas profissional. As 
atividades são muito bem pla-
nejadas e priorizadas para não 
criarmos expectativas que não 
possamos cumprir. 

Mas uma coisa é certa, tra-
balhamos focados nos nossos 
participantes e queremos aten-
der sempre que possível as suas 
necessidades.

Nesta data, a Diretoria Exe-
cutiva e os Conselhos Deli-
berativo e Fiscal agradecem a 
confiança. Parabéns pela con-
quista de uma aposentadoria 
mais justa.
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Carlos Frederico Aires Duque  
 Diretor-Superintendente

C A N A L  A B E R T OC A N A L  A B E R T O

Resgate
Em caso de rescisão de contrato de trabalho, eu posso 

resgatar o valor que foi investido?
Custódio Pereira da Silva Neto – Recife – PE

Resposta: O participante que perde o vínculo empre-
gatício com a INFRAERO, desde que não tenha direito a 
um benefício de aposentadoria, poderá optar pelo autopa-
trocínio, benefício proporcional diferido, portabilidade ou 
resgate. No caso do resgate, o participante recebe o valor 
referente às contribuições destinadas à aposentadoria (con-
tribuição básica) por ele efetuadas mais a rentabilidade no 
período. Além disso, o participante que tiver mais de cinco 
anos no Plano CD tem direito a resgatar 2 % por ano de 
permanência no plano sobre as contribuições efetuadas pela 
patrocinadora INFRAERO, até no máximo 50%.         

Contribuições
Favor explicar, qual o motivo de existir outras 

contribuições no sistema de previdência privada da 
INFRAERO além da Básica.

Alfredo Lelio Coluccini – Campinas – SP

Resposta: No Plano CD do INFRAPREV, cada contri-
buição efetuada pelo participante tem um destino específico. 
Por este motivo, os descontos das contribuições aparecem 
descriminados no contracheque, conforme quadro abaixo:

Feliz 
Aniversário!

PARTICIPANTE INFRAERO BENEFÍCIO

Contribuição Básica Contribuição Principal Aposentadoria

Contribuição Voluntária –

Contribuição Especial Contribuição Especial

Auxílio-doença
Aposentadoria  
por Invalidez
Auxílio-reclusão
Pensão

Contribuição Específica Contribuição Específica Pecúlio

Contribuição 
Administrativa

Contribuição 
Administrativa

Despesa 
Administrativa

A INFRAERO efetua as mesmas contribuições que o 
participante, com exceção da contribuição voluntária, que 
é opcional. No seu caso, você efetua as contribuições básica 
(destinada à formação da poupança de aposentadoria), 
administrativa (destinada aos gastos com a administração 
do plano) e específica (para custear o pecúlio em caso de 
falecimento do participante a ser pago aos beneficiários). A 
contribuição especial é destinada à cobertura dos benefícios 
de risco.  Todos os participantes têm direito aos benefícios 
de risco, porém somente efetuam essa contribuição àqueles 
que possuem um salário superior a R$ 2.801,56.
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S E G U R I D A D ES E G U R I D A D E

Os participantes do Plano CD que 
pretendem fazer alterações no percentual 
da contribuição básica e da específica 
devem ficar atentos ao prazo de mudan-
ça. Ao contrário dos anos anteriores, em 
2006 o período de alteração vai de julho 
a setembro. 

O material de divulgação está sendo 
finalizado. Haverá um espaço no site com 
informações mais detalhadas e com o for-
mulário para preenchimento e impressão. 
Além disso, os participantes receberão 
uma mala direta.

O formulário de alteração estará dis-
ponível no site, com os representantes 
e ainda será enviado à residência dos 
participantes.

Os interessados na mudança do per-
centual de contribuição devem preencher 
o formulário, assinar e enviar pelo correio 
ou entregar ao representante. 

Todo ano é oferecida a possibilidade de 
mexer nos percentuais. Antes o participan-
te tinha apenas um mês para decidir pela 

Prazo para alteração de contribuição aumenta
A partir de julho, participantes podem utilizar o simulador de aposentadoria no site para embasar decisão

Os participantes do Plano CD agora 
podem se aposentar a partir dos 48 anos de 
idade, desde que optem pela aposentadoria 
antecipada e tenham adquirido as outras 
condições para a sua concessão.

Com a redução da idade, a aposenta-
doria especial perdeu a sua finalidade, 
porque era concedida a partir dos 
55 anos. Com essa alteração no 
regulamento, o ano passado, o 
INFRAPREV passou a assegurar 
aos participantes do Plano CD três 
tipos de aposentadoria: Normal, 
Antecipada e por Invalidez.

São benefícios de renda mensal 
vitalícia ou de renda mensal por 
período certo, as duas formas de 
recebimento permitidas em regu-
lamento, exceto para Invalidez, 
porque a renda só pode ser vitalícia. 
No período certo, o participante 
tem a opção de escolher o tempo de 
recebimento entre 5 a 20 anos.

O participante pode, ainda, sacar até 
25% do saldo da conta e reverter o restante 
em uma das duas formas de renda, exceção 
para Invalidez.

Nas aposentadorias Normal e Ante-
cipada não há mais a obrigatoriedade de 
estar aposentado pelo INSS.

Tipos de aposentadoria no Plano CDF I Q U E  P O R  D E N T R OF I Q U E  P O R  D E N T R O
Resseguro – A Secretaria de 

Previdência Complementar (SPC) 

deve publicar, até o final deste 

ano, resolução do Conselho 

de Gestão da Previdência 

Complementar (CGPC) para 

regulamentar o fundo de solvência 

e o resseguro do sistema fechado 

de previdência complementar. 

As matérias, previstas na Lei 

Complementar nº 109, ganharam 

caráter emergencial após a 

liquidação, em meados de abril, 

do fundo de pensão da Varig, o 

Aerus. A proposta da Associação 

Brasileira das Entidades Fechadas 

de Previdência Complementar 

(Abrapp) é uma solução via 

mercado, sem interferência 

governamental. Nesse caso, o 

fundo de solvência deveria ser 

gerido por uma seguradora e não 

por uma instituição pública. 

BENEFÍCIO CONDIÇÕES

Aposentadoria 

Normal

· 58 anos de idade

· 5 anos de contribuição

· Término do vínculo empregatício com a 

Patrocinadora

Aposentadoria 

Antecipada

· 48 anos de idade

· 5 anos de contribuição

· Término do vínculo empregatício com a 

Patrocinadora

Aposentadoria  

por Invalidez

. Concedida ao participante que se invalidar após 

12 meses de contribuição para o INFRAPREV.  

Será paga durante o período em que lhe for 

garantida a aposentadoria por invalidez pelo INSS.

. Sem carência, no caso de invalidez ocasionada 

por acidente de trabalho.

mudança. Agora terá um tempo maior.
Por isso, é preciso lembrar que o valor 

da contribuição básica influi diretamente 
no valor da aposentadoria. Quanto maiores 
forem a contribuição e a rentabilidade, 
maior será o benefício. 

Sempre que o participante eleva seu 
percentual, a INFRAERO também au-
menta a contribuição principal, dentro do 
limite previsto no regulamento. 

No caso da contribuição específica, 

ao aumentar o percentual, o participante 
estará melhorando o pecúlio, destinado 
aos seus beneficiários, em caso de fale-
cimento.

Simulador de Aposentadoria 
Para embasar melhor a decisão, a 

Gerência de Arrecadação e Cadastro su-
gere que o participante faça simulações. 
O simulador de aposentadoria estará 
disponível no site para utilização a partir 
de julho.

Ele está fora do ar, no momento, por-
que o Instituto precisou atualizá-lo, em 
decorrência da nova tábua de mortalidade. 
De acordo com estudos atuariais, a expec-
tativa de vida do participante aumentou e 
isso repercute na aposentadoria. Houve 
necessidade de substituição da tábua, 
para que o INFRAPREV possa cumprir no 
futuro com todos os seus compromissos 
previdenciais.

A partir de julho, acesse www.infraprev.
org.br e faça a sua simulação.
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E N T R E V I S T AE N T R E V I S T A

discutido, explicado, registrado em ata 
e documentado, através dos boletos das 
operações e, posteriormente, através de 
relatórios. Nos preocupamos, também, em 
deixar diariamente registrado o cenário do 
mercado financeiro. Para os Conselhos, 
disponibilizamos toda a nossa documenta-
ção. Para o órgão fiscalizador, a Secretaria 
de Previdência Complementar, enviamos 
mensalmente o Balancete e o Demonstra-
tivo Analítico de Investimentos e Enqua-
dramento das Aplicações (DAIEA). 

E como é a transparência aos 
participantes?

Maria Lucia – Tentamos ser o mais 
transparente possível nas nossas comuni-
cações. Enviamos informações por meio de 
uma publicação bimestral, que é o Jornal 
Futuro. O Instituto possui um site com 
informações sobre todas as atividades, 
inclusive com a publicação da Política de 
Investimentos, o seu acompanhamento e 
o DAIEA. A movimentação financeira é 
apresentada, trimestralmente, no encarte fi-
nanceiro do Jornal Futuro, conforme deter-
mina a própria Secretaria. Se ele ainda tiver 
dúvidas, pode manter contato pela Central 
de Atendimento ou pelo site, através do Fale 
Conosco, comunicação por e-mail.

Como está a organização administrativa 
do Instituto?

Maria Lucia – É adequada às atividades 
do Instituto. Funciona com três diretorias. 
Os interesses dos participantes ativos e 
assistidos são tratados pela Diretoria de 
Benefícios. Os investimentos e a infra-
estrutura estão sob a minha responsa-
bilidade. O Diretor-Superintendente é o 
grande maestro dessa organização, além de 
participar ativamente na gestão dos inves-
timentos, administra as áreas jurídica, de 

nas informações e acompanhamento das 
operações financeiras.             

De que forma o INFRAPREV controla os 
riscos de suas aplicações?

Maria Lucia – Os riscos são inerentes 
ao mercado financeiro. Tentamos minimi-
zá-los através de análises, emitidas pelos 
nossos técnicos e pelas instituições finan-
ceiras. Os estudos e análises embasam a 
escolha do investimento. As aplicações são 
consubstanciadas pela Política de Inves-
timentos, aprovada pela Diretoria e pelo 
Conselho Deliberativo e encaminhada à 
Secretaria de Previdência Complementar 
(SPC). A Política de Investimentos é a 
base para as decisões dos dois Comitês 
de Investimentos - Diretor e Executivo - e 
dos gestores externos.  Mensalmente, os 
Conselhos Deliberativo e Fiscal analisam 
todos os investimentos e o Conselho Fis-
cal, inclusive, por força da nova legislação, 
precisa emitir um relatório semestral sobre 
a condução da Política. Para dar segurança 
a todo o processo, o INFRAPREV possui 
uma importante Política de Controles In-
ternos e o seu constante aprimoramento é 
um compromisso da alta direção.

Transparência é a alma do negócio. Como 
dar transparência aos investimentos?

Maria Lucia – Na Patrocinadora o 
princípio da publicidade está presente em 
todos os processos. No INFRAPREV não é 
diferente e a própria legislação prevê isso, 
com a famosa “Resolução 13”. Ela dispõe 
sobre a prática de governança corporativa, 
que prevê a transparência na gestão. O 
primeiro registro de transparência dos 
nossos investimentos está no Comitê de 
Investimento, que impede que uma úni-
ca pessoa decida sobre o investimento 
a ser feito. Tudo que se pretende fazer é 

A economista e advogada Maria Lucia 
Araujo Rocco, Diretora de Administração 
e Finanças, preza pelo planejamento, 
pela organização e pelo controle das 
atividades. Para administrar duas áreas 
distintas conta com o apoio de uma 
equipe muito comprometida. Na gestão 
financeira, se preocupa com a segurança 
dos ativos e na administração, com a in-
fra-estrutura, que permite que as outras 
diretorias alcancem seus objetivos.

A sua diretoria cuida da administração 
e das finanças do INFRAPREV. Como a 
senhora administra essas duas áreas?

Maria Lucia – A administração é a arte 
de realizar objetivos, através de pessoas. 
Procuro interpretar os objetivos propostos 
pela organização e transformá-los em ação 
empresarial, através de planejamento, or-
ganização, direção e controle de todos os 
esforços realizados. Para isso conto com um 
efetivo de 18 empregados, distribuído em 
quatro gerências: Administração, Contabi-
lidade, Aplicações Financeiras e Financeira. 
Essas pessoas desempenham as suas fun-
ções com muita eficiência e dedicação. 

Quais são as prioridades na gestão 
financeira e dos investimentos?

Maria Lucia – A gestão financeira é 
um conjunto de ações e procedimentos 
administrativos, que envolve planeja-
mento, análise e controle das atividades 
financeiras e visa maximizar os resultados 
econômico-financeiros, decorrentes das 
suas atividades. Como um fundo de pensão 
tem investimentos significativos, a nossa 
gestão financeira se volta, predominante-
mente, para proteção dos ativos, elementos 
de apoio à tomada de decisão, buscando 
sempre agregar rentabilidade. Com a im-
plantação do novo Sistema Integrado de 
Informação, a gestão financeira contará 
com novos instrumentos para análise de 
investimentos. Haverá maior agilidade 

Gestão voltada para 
proteção dos ativos
Gestão voltada para 
proteção dos ativos
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tecnologia da informação, de comunicação 
e de planejamento. Também controla e 
cuida dos interesses do Instituto, junto aos 
órgãos reguladores e fiscalizadores.

Houve muitas mudanças no Instituto 
desde 2003. Qual a participação dos 
empregados nesse processo?

Maria Lucia – A participação dos em-
pregados foi fundamental. A legislação 
dos fundos de pensão mudou muito e 
ocasionou a necessidade de uma série de 
aperfeiçoamentos. E o nosso INFRAPREV 
não ficou de fora desse processo. Entre as 
mudanças, podemos citar: planejamento 
estratégico, plano de treinamento, novas 
normas e políticas, comitês de investi-
mento (Diretor e Executivo), Central de 
Atendimento, aperfeiçoamento do site, 
Intranet, pesquisa de satisfação dos par-
ticipantes e empregados e tantas outras. 
Sem a participação dos empregados, nada 
disso teria acontecido.     

             
Existe um sistema de avaliação por 
desempenho. Como funciona?

Maria Lucia – Toda organização neces-
sita desse importante instrumento para sua 
administração. A gestão de desempenho do 
INFRAPREV consiste em um processo aber-
to, participativo e dinâmico, no qual os em-
pregados e, respectivos gestores, são levados 
periodicamente a uma análise, reflexão e 
avaliação, em conjunto, sobre os aspectos 
positivos e negativos do desempenho dos 
avaliados. O propósito é estimular, também, 
o diálogo e o feedback, promovendo o desen-
volvimento profissional e pessoal. 

Quais são os seus planos para o 
INFRAPREV?

Maria Lucia – Temos muitos planos. Sem 
sombra de dúvidas, fazer uma boa gestão 
financeira e ver o crescimento patrimonial 
do Instituto, de modo a garantir, sempre, 
os benefícios daqueles que formam as fa-
mílias INFRAERO e INFRAPREV. A cada 
mês, vibro com os nossos números e não 
vejo a hora de comemorar o nosso primeiro 
bilhão. Pretendemos investir em recursos 
humanos, capacitar melhor os nossos repre-
sentantes, entre outros planos. Sabemos da 
nossa enorme responsabilidade e queremos 
estar implantando, sempre, melhorias para 
fortalecimento do Instituto.

O INFRAPREV coloca à disposição 
dos seus participantes a concessão de 
empréstimos. Além de um serviço é 
uma forma de investimento.

A procura pelo empréstimo é gran-
de, tanto pelos ativos e assistidos. No 
primeiro quadrimestre de 2006 foram 
concedidos 1.550 empréstimos. O atra-
tivo é a taxa de juros, bem menor que 
a praticada por outras instituições que 
concedem empréstimos consignados 
na INFRAERO. Em junho a taxa foi 
de 1,59% (1,28% + 
INPC).

Além disso, o par-
ticipante tem a dispo-
sição um leque de op-
ções de empréstimos 
por situação: nupcial, 
saúde, funeral, edu-
cação, emergência e 
simples. O último não 

tem destinação específica. 
Para se habilitar a uma das seis op-

ções, é preciso que o participante apre-
sente margem consignável que suporte 
o valor das prestações e a documentação 
necessária. 

Os interessados podem entrar em 
contado com a Central de Atendimento 
(0800-7071273) para fazer uma simu-
lação, ou procurar o representante de 
sua unidade aeroportuária (a lista se 
encontra no site, no Fale Conosco).

Quem ocupa função de confiança na 
INFRAERO, também conhecida por con-
trato especial, pode aderir ao Plano CD. 
As garantias e os benefícios são os mesmos 
dos empregados concursados e, mesmo 
após o desligamento da empresa, o parti-
cipante não perde suas contribuições. 

Caso se desligue da INFRAERO, an-
tes da aposentadoria, poderá continuar 
participando através do autopatrocínio. 
Nesta situação o participante paga a 
sua parte e a da empresa. Poderá optar, 
também, pela portabilidade, desde que 
tenha três anos de plano, que consiste 
na transferência dos recursos para outra 
entidade de previdência, passando, a par-

tir daí a obedecer às normas da entidade 
escolhida. 

Há, ainda, o benefício proporcional 
diferido. O participante contribui apenas 
para o custeio das despesas administrati-
vas até adquirir as condições para a apo-
sentadoria. Também é necessário estar 
contribuindo ao plano há três anos.

Por último, é dada a oportunidade de 
realizar o resgate. O participante pode 
resgatar 100% de sua contribuição básica 
e, até 50% da contribuição da INFRAERO, 
desde que tenha cinco anos de plano.

Os interessados podem consultar o 
site, www.infraprev.org.br, ou ligar para 
a Central de Atendimento.

  6 x R$ 530,99

12 x R$ 278,11

24 x R$ 152,24

36 x R$ 110,78

48 x R$   90,43

60 x R$   78,50 

Exemplo de Empréstimo
Taxa de junho – 1,59%, tomando como base para a análise,  

uma solicitação de R$ 3.000,00. 

• Para empréstimos concedidos acima 

de 36 meses, a norma prevê a revisão 

da taxa a partir da 37ª prestação.

• Veja o valor da prestação, de acordo 

com o prazo.

Empréstimo tem a menor taxa do mercado

Empregados com contrato especial 
podem participar do Plano CD

ATUALIZE SEU CADASTRO NO INFRAPREV

LIGUE 0800-7071273
INFORME TAMBÉM O SEU E-MAIL
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A S S I S T I D O SA S S I S T I D O S

Os participantes assistidos 

do Plano CD receberam o pa-

gamento de maio com reajuste. 

Para benefícios concedidos 

até maio de 2005, o percentual 

aplicado foi de 3,34%. O rea-

juste é proporcional a data de 

início do benefício e calculado 

com base na variação do INPC 

dos 12 últimos meses (maio/05 

a abril/06), como determina o 

regulamento do plano.

Plano odontológico tem 
cobertura nacional Os aposentados e pensionistas que recebem o 

benefício do INSS pelo INFRAPREV já podem fazer 
o recadastramento. O censo previdenciário para os 
conveniados começou em maio e deve ser feito em 
qualquer agência do Banco do Brasil. 

A data para comparecimento ao banco é determina-
da pelo último número do benefício do INSS. A Gerên-
cia de Benefícios enviou correspondência aos assistidos 
informando o número. Exemplo: nº 716.192.808-4, o 
último número é o 8.

Estão dispensados do recadastramento os partici-
pantes que têm benefício iniciado a partir de janeiro 
de 2003. Aqueles que 
tiverem alguma dúvida 
podem ligar para a Cen-
tral de Atendimento.

Documentação – Para 
se recadastrar, o segurado 
terá de apresentar o CPF 
e um dos documentos a 
seguir: carteira de iden-
tidade, carteira de traba-
lho, carteira profissional 
ou passaporte. 

Embora não sejam 
obrigatórios, é interes-
sante levar comprovante 
de residência (conta de 
água, luz ou telefone), número de identificação do 
trabalhador (NIT) e título de eleitor.

O recadastramento é obrigatório e, caso não seja 
feito dentro do prazo estipulado, o pagamento do be-
nefício poderá ser suspenso pelo INSS. 

INSS começou a 
recadastrar conveniados

Final do 
N° do 

Benefício

Início do Censo  
na Rede Bancária

1 e 2 Maio/2006

3 Junho/2006

4 Julho/2006

5 Agosto/2006

6 Setembro/2006

7 Outubro/2006

8 Novembro/2006

9 Dezembro/2006

0 Janeiro/2007

Além dos aposentados e pensionistas, podem 
fazer parte do plano os seus dependentes

Com o objetivo de ampliar 
o leque de serviços na área de 
saúde, o INFRAPREV fez parceria 
com o INPAO – Dental System, 
para oferecer plano odontológico 
aos assistidos.

O INPAO garante cobertura 
nacional. Possui uma rede cre-
denciada com 7.500 dentistas. 
Onde não houver profissionais 
credenciados, num raio de 30 
Km da residência do assistido, o 
tratamento será reembolsado de 
acordo com a tabela INPAO.

A inscrição sem carência 
poderá ser feita de 15 maio a 13 
julho. Após este período, haverá 
120 dias de carência para todos 
os procedimentos. A mensali-
dade é de R$ 38,00 por pessoa, 
sujeita a reajuste anual.

O cancelamento de inscri-
ção no plano só poderá ser feito 
após 24 meses de contribuições 
efetuadas.

Plano – O Plano Magnum dá 
cobertura completa em consultas, 
emergências, prevenção, restaura-
ções, exames, prótese (coroas, den-
taduras, núcleos, blocos e pontes, 
exceto próteses de alta complexi-
dade, pontes adesivas ou fixas, e 
elementos em cerâmica), cirurgia 
em consultório, odontopediatria, 
periodontia, dentística, endodontia 
e ortodontia. Os procedimentos 
não cobertos pelo plano podem ser 
realizados pela rede credenciada 
com desconto de até 60% dos valo-
res praticados no mercado.  

Além dos aposentados e pen-
sionistas, podem fazer parte do 
plano os seus dependentes: côn-
juge; companheiro(a) com relação 
mantida há mais de cinco anos 

ou com filhos em comum; filhos 
solteiros  menores de 21 anos; fi-
lhos adotivos menores de 12 anos, 
filhos inválidos de qualquer idade, 
enteados, menores sob guarda 
judicial e tutelados.

Adesão – Para se inscrever 
é necessário enviar pelos cor-
reios, à Gerência de Benefícios do 
INFRAPREV, o termo de adesão e 
a autorização para desconto em 
folha preenchidos e assinados, có-
pia da certidão de casamento para 
o cônjuge, declaração de união 
estável registrada em cartório 
para companheiro(a), certidão de 
nascimento de filhos , declaração 
de incapacidade para filhos in-
válidos, certidão de nascimento 
para enteados, comprovante da 
determinação judicial para menor 
sob guarda e certidão de tutela 
para menor tutelado.

Em caso de dúvidas e necessi-
dade de mais informações, os as-
sistidos podem ligar para a Central 
de Atendimento do INFRAPREV, 
0800-707-1273.

TABELA DE REAJUSTE 

Início do 
Benefício

Reajuste 
( % )

Até Mai/05 3,34

Jun/05 2,62

Jul/05 2,73

Ago/05 2,70

Set/05 2,70

Out/05 2,55

Nov/05 1,96

Dez/05 1,41

Jan/06 1,00

Fev/06 0,62

Mar/06 0,39

Abr/06 0,12

Assistidos do Plano 
CD recebem aumento

Rede Credenciada
Para consultar, ligue 

INPAO 0800-170809. 

Ou acesse 

www.inpao.com.br:

 Clique em Acesse  

Rede Credenciada

 No código INPAO,  

digite 909.90.999-9

 Informe um dos três dados:

Idade do beneficiário: 5

Data de nascimento: 01/01/01

Número de dependentes: 0

 Escolha o estado  

e a cidade
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F I N A N Ç A SF I N A N Ç A S

Investimentos superam meta atuarial no quadrimestre

N Ú M E R O SN Ú M E R O S

Patrimônio (Abril/2006): R$ 828.245.158

Cota do Plano CD: 
Abril/06  

2,462215697
Plano CD

R$ 784.980.211
Plano I

R$ 36.891.594
Plano II

R$ 6.373.353

Por Plano

Renda Fixa
59,85%

Renda 
Variável

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
Abril/2006 (Em %)

Imóveis
6,66%

Empréstimos
5,79%

27,68%

CRONOGRAMA DE EMPRÉSTIMO 
ATENDIMENTO INÍCIO *TÉRMINO      CRÉDITO

JUNHO/06 8 21     30

JULHO/06 7 19     28

AGOSTO/06 8 22     31

*Data limite para recebimento dos pedidos 
de empréstimos na sede do Instituto.

CALENDÁRIO DE 
PAGAMENTO 2006

JUNHO  30

JULHO  31

AGOSTO  31

SETEMBRO  29

OUTUBRO  31

NOVEMBRO  30

DEZEMBRO  28

ABONO ANUAL/ 13º BENEFÍCIO

DEZEMBRO 12 

Nos primeiros quatro meses de 
2006, o INFRAPREV obteve uma 
rentabilidade de 7,5%. Os investi-
mentos do Instituto superaram a 
meta atuarial de INPC+6% ao ano, 
determinada pela legislação, que foi 
de 2,98% e a meta da Política de In-
vestimentos para 2006, de INPC+8% 
ao ano, que atingiu 3,63%.

O segmento de renda variável, 
com alta de 17,39%, influiu de forma 
decisiva no resultado do período, 
seguido do empréstimo, com 7,48%, 
a renda fixa, com 3,75% e os imóveis, 
com 2,95%. 

A alta da bolsa de valores foi o fator 
determinante para o bom desempenho 
dos investimentos. As constantes que-
das nas taxas de juros não impactaram 
o objetivo do Instituto de aumentar a 
rentabilidade no segmento de renda 
fixa. No entanto, a situação externa, 
principalmente com relação à inflação 
norte-americana, tem propiciado o au-
mento da volatilidade no mercado de 
ações que tende a apresentar ganhos 
mais reduzidos nos próximos meses. 

Após o período de realização da 
bolsa face ao cenário internacional, 
a trajetória ascendente da BOVESPA 
deve ser retomada e a expectativa é 
que o ano se encerre acima da meta 
atuarial. 

Renda Fixa 
Neste tipo de investimento 

é possível determinar a 

rentabilidade com antecedência 

(operações pré-fixadas) ou 

conhecê-la no momento do 

vencimento da aplicação 

(operações pós-fixadas).  

O quadro apresenta a 

distribuição percentual dos 

recursos investidos em renda 

fixa, através das diversas 

modalidades de ativos.

Renda Variável 
A rentabilidade não é 

determinada na data da 

aplicação. Diz-se que uma 

aplicação é renda variável 

quando o retorno ou 

rendimento é pouco previsível, 

porque está sujeito a variações 

de acordo com o mercado.  

Os investimentos em renda 

variável costumam ser 

negociados em Bolsa de 

Valores. O INFRAPREV possui 

investimentos no segmento de renda variável, distribuídos nas modalidades de ações à 

vista, empréstimos de ações e mercado futuro de índice IBOVESPA. O gráfico apresenta 

a distribuição dos investimentos em renda variável por setores da economia. 

Disponível
0,01%



Para provar que nunca é tarde para começar, o parti-
cipante Argemiro Pessoa Chaves, decidiu, há dois anos, 
ingressar num curso de pintura de óleo sobre tela. Desde 
então, todas as quartas-feiras à noite freqüenta as aulas 
próximo a sua casa. Ao todo, já reúne dez obras, todas 
feitas com muito empenho e carinho, sob a supervisão 
de sua professora. 

Operador de estação de aeronáutica no aeroporto de 
Carajás, mora em Parauapebas, no estado do Pará. Desde 
criança, percebia uma inclinação para as artes. Ainda 
menino, arriscava os primeiros rabiscos. “No primário 
eu sempre desenhava na parte superior do caderno. 
Sempre gostei de pintura, mas nunca tinha tido uma 
oportunidade”, conta.

Como todos que se lançam no desconhecido, Argemi-
ro enfrentou preconceitos, mas passou por cima de tudo 
e persistiu no sonho. “O pessoal, às vezes, descrimina 
um pouco os homens, mas eu não ligo para isso. É um 
preconceito e, hoje, falam mais de gozação mesmo”, diz 
o operador, afirmando não se incomodar com esse tipo 
de comportamento.

Além da paixão pelos quadros, Argemiro revela 
outras habilidades manuais. A partir de materiais des-
cartáveis que acha entre o lixo – pedaços de madeira e 

G E N T EG E N T E

Mais do que 
um passatempo

SUS oferece tratamento fora do domicílio
O TFD é um direito do cidadão, que garante a todos o acesso a serviços de saúde

Os usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS) podem utilizar o 
serviço de Tratamento Fora do 
Domicílio (TFD) sempre que não 
haja meios de tratamento no local 
onde reside. Para isso, é necessá-
rio que a doença em questão seja 
passível de recuperação total ou 
parcial. 

O TFD é um direito do cida-
dão, que garante a todos o acesso 
a serviços de saúde. Para utilizar 
o serviço, é preciso que o órgão 

gestor local – secretarias de saúde 
do estado, do município e órgãos 
ligados ao SUS – emita um pedido 
de TFD para ser analisado pela 
instituição a que se destina. 

Uma vez autorizado, o gestor 
local será responsável pelo pa-
gamento das passagens de ida e 
volta, tanto para o paciente quan-
to para o acompanhante, mais 
as diárias do período de perma-
nência no lugar do atendimento. 
As despesas autorizadas valem 

para transporte aéreo, terrestre 
e fluvial, além de ajuda de custo 
para a alimentação e diárias para 
pernoites. O tempo para o trata-
mento é que irá definir o período 
de permanência no local. 

No caso de dificuldades para 
adquirir o TFD, é preciso entrar 
em contato direto com os órgãos 
locais ou com o Ministério da 
Saúde. Há, também, a opção de 
ligar, gratuitamente, para o Disk 
Saúde: 0800-611997. 

A pintura para Argemiro Chaves é uma forma 
especial de expressar o que sente e relaxar

C I D A D A N I AC I D A D A N I A

raiz – constrói peças úteis e decorativas, como bancos e 
enfeites artesanais. 

Mas são os quadros que exigem um trabalho mi-
nucioso e de muita paciência. Alguns chegam a medir 
1,20m x 60 cm e demoram, pelo menos, um mês para 
serem finalizados. 

Argemiro chegou a vender algumas de suas telas, mas 
está longe de atribuir ao trabalho um caráter comercial. 
Muito pelo contrário, para ele, o ato de pintar é mais que 
um simples passatempo. É uma forma especial de expres-
sar o que sente e relaxar. “A pintura me dá paz interior. É 
algo que ajuda a aliviar a tensão do dia-a-dia”, diz. 

Por enquanto, Argemiro só pinta imagens da natureza, 
mas, assim que puder, pretende começar a retratar feições 
humanas. Ele ainda quer ir mais longe. Fazer aula de 
violino, um outro sonho a ser perseguido. 

Argemiro pinta imagens da natureza, 
mas pretende retratar feições humanas
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