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Os par ticipantes vão poder avaliar o desem-
penho do INFRAPREV. Em janeiro de 2008 será 
aplicada uma pesquisa pela Retrato Consultoria 
e Marketing.

O Instituto, mais uma vez, quer saber o que 
pensam os par ticipantes sobre o seu fundo de 

pensão. Desde 2005 a pesquisa é realizada e o 
seu resultado subsidia futuras ações, melhorias 
de processos e de comunicação.  

A entrevista será telefônica, através de ques-
tionário aplicado por uma equipe de prof issio-
nais especializados neste tipo de abordagem.

Participantes vão avaliar Instituto
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A construção de um mundo melhor

ANO 18   Nº  86   NOVEMBRO/DEZEMBRO 2007

Desejamos a todos muita 
paz. Diante de tantas agres-
sões à vida, à liberdade e à 
dignidade dos seres humanos, 
é preciso procurar a paz. 

A paz é uma conquista co-
letiva. Por isso, convocamos 
todos a entrarem no movi-
mento da paz, melhorando, 
cada um, o ambiente onde 
está inserido. Deixe, como na 
música de Gilberto Gil, a paz 
invadir o seu coração.

“A paz fez um mar da 
revolução
Invadir meu destino; A paz
Como aquela grande 
explosão
Uma bomba sobre o Japão
Fez nascer o Japão da paz”

Que a paz invada o coração 
de brasileiros, americanos, isra-
elenses, venezuelanos, iraquia-
nos, chineses, angolanos e de 
todos os povos do planeta. E 
passemos a trabalhar para que 
a união dos povos possa trans-
formar o nosso país e o mundo, 
em um lugar cada vez melhor.

Um lugar mais humano, de 
respeito às diversidades, de soli-
dariedade, de ajuda aos mais ne-
cessitados em todos os sentidos.

Vamos trabalhar para um 
mundo melhor começando 
agora, com pequenos gestos. 

Desejamos um 2008 com 
muita paz!

Serviços são
automatizados no 

Atendimento3 Nova tábua vai ter 
implantação 

gradativa em 2008�
aTeNÇÃo! 
Devido à falta de papel reciclado no mercado, esta 
edição foi impressa em papel off-set. A grande 
procura se deve ao fato de as empresas estarem 
mais conscientes de seu papel social e ambiental. 
Um ponto muito positivo para a sociedade.

Jornal Futuro
nº 86
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Editorial Canal Aberto

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Super intendente

Estaremos reno-
vando nossas ener-
gias neste ano que se 
encerra, para que no 
próximo ano, possa-
mos superar ainda 
mais os resultados al-
cançados em 2007. 

Até o fechamen-
to desta edição, a rentabilidade dos inves-
timentos já havia ultrapassado a meta atua-
rial em 10,6%. Isso signifi ca que os recursos 
acumulados estão sendo administrados 
com empenho e competência, cujos resul-
tados consolidam o equilíbrio e a seguran-
ça dos planos de benefícios. No Plano CV, 
quando a rentabilidade dos investimentos 
supera a meta atuarial, isto contribui posi-
tivamente para que a cota se valorize ainda 
mais, aumentando o benefício de aposen-
tadoria a ser concedido no futuro. 

O participante é peça fundamental nes-
te processo, por isso deve fazer monitora-
mento freqüente de suas contribuições. 
O INFRAPREV disponibiliza em seu Portal, 
uma ferramenta chamada “Simulador de 
Aposentadoria”, que o auxilia na projeção 
do seu benefício. 

Às vezes o nível de contribuição é insufi -
ciente frente às expectativas dos participan-
tes. Hoje o percentual médio dos participan-
tes ativos para o Instituto é de somente 5% 
do salário de participação. Quanto maior for 
o percentual de contribuição, maior será o 
benefício de aposentadoria. 

A legislação tributária permite que o 
contribuinte que teve retenção do Imposto 
de Renda na fonte deduza até 12% de sua 
renda bruta anual a título de contribuições 
para a previdência complementar. Os valo-
res vertidos para o INFRAPREV poderão ser 

utilizados, nesta proporção, para reaver 
parte dos recursos retidos no IR. Os 
participantes podem aproveitar esse in-
centivo que o governo federal oferece 
para melhorar a aposentadoria.

Para alcançar resultados positivos 
periodicamente, estamos investindo 
em novas tecnologias, no aperfeiçoa-
mento das equipes, em comunicação, 
no atendimento e em novos serviços 
aos participantes.

O trabalho que começou em mar-
ço de 2003 está amadurecendo a cada 
ano. O modelo de gestão adotado vai 
ao encontro da modernidade, com 
mecanismos que fortalecem todos os 
setores do INFRAPREV. Montamos o 
alicerce para a construção sólida do 
Instituto, preparando-o para enfrentar 
todas as adversidades do mercado.

Os primeiros resultados podem ser 
percebidos no crescimento sustentável 
do patrimônio. Em março de 2003, quan-
do assumimos, era de R$ 480 milhões. 
Hoje, decorridos quatro anos e oito me-
ses, representa mais de R$ 1,1 bilhão.

A disposição da equipe e a con-
fi ança depositada por vocês e pela 
INFRAERO foram fatores que nos 
estimularam a impor um ritmo de tra-
balho acelerado.

Queremos, em 2008, continuar 
possibilitando melhores resultados e 
que estes assegurem maior segurança, 
tranqüilidade e transparência das nos-
sas ações.

Um ano novo repleto de saúde, 
paz e harmonia familiar. São os votos 
do INFRAPREV.
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Feliz 2008
Privatização
De acordo com a imprensa, a 
privatização da INFraero é 
uma questão de tempo. Desejo 
saber se existe planejamento 
de como ficaria o INFRAPREV, 
caso essa privatização venha a se 
realizar.  Se acontecer realmente, 
o que seria do empregado que 
ainda não completou 58 anos, em 
caso de demissão, poderia retirar 
toda a sua poupança de uma só 
vez? ...
Lilian de Sá Camargo Nascimento
Rio de Janeiro – RJ

Resposta: Não existe ainda nada de 
concreto quanto ao assunto. Tanto que 
alguns meios de comunicação especulam 
sobre privatização e outros sobre aber-
tura de capital. Mas a privatização não 
afeta os direitos adquiridos ou acumula-
dos pelos participantes. A legislação do 
segmento de previdência complementar 
protege os participantes assistidos e ati-
vos. Além disso, os participantes contam 
com representantes nos Conselhos De-
liberativo e Fiscal, tanto os ativos quanto 
os assistidos, que resguardam os interes-
ses de todos. Em caso de demissão, o 
participante pode pedir sim o resgate, 
ou também optar pelo autopatrocinio, 
benefício diferido ou pela portabilidade.

Senha Assistidos
Eu como assistido, gostaria de 
emitir o meu contracheque 
em minha casa. o INFRAPREV 
havia enviado a senha para mim, 
mas infelizmente não estou 
conseguindo acessar. Peço a 
gentileza de enviar nova senha.
Sebastião Parreira Nunes
Uberlândia – MG 

Resposta: Estamos mudando o sistema 
de login e senha e por isso o senhor não 
está acessando as suas informações, as-
sim como todos os assistidos. Já estamos 
providenciando o envio de novos login 
e senha a todos os participantes. Uma 
das facilidades do novo sistema será a 
permissão da troca da senha, por uma 
da escolha do participante. Pedimos des-
culpas pelo transtorno e solicitamos que 
o senhor aguarde o envio. 
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Comunicação

Os participantes vão poder solicitar al-
gumas informações, automaticamente pelo 
0800, sem precisar falar com o atendente. 
Será implantado na Central de Atendimen-
to um sistema de Unidade de Resposta Au-
dível (URA). O objetivo desse trabalho é 
agilizar o atendimento, diminuindo o tempo 
de espera do participante.

Para ter acesso a essas facilidades, será 
necessária a identifi cação do participante 
pelo sistema. Ao ligar para o 0800-707-
1273, o participante precisará digitar a ma-
trícula do INFRAPREV e o código. São os 
números que constam no cartão Clube de 
Vantagens. 

Ao ser identifi cado, o sistema libera as 

opções das informações automatizadas, de 
acordo com a sua condição (ativo, aposenta-
do ou pensionista) e também a possibilidade 
de falar diretamente com o atendente, caso 
não esteja interessado em nenhum dos ser-
viços automatizados. 

A Central de Atendimento funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17 horas. 
No entanto com a URA, os serviços auto-
matizados vão funcionar 24 horas.

Central de Atendimento 
automatiza serviços
Com a implantação da URA, os 
participantes vão obter algumas 
informações sem precisar falar 
com o atendente

Um novo sistema de acesso às infor-
mações restritas no portal do INFRAPREV 
estará em funcionamento em 28 de janei-
ro. Devido à mudança, os participantes 
vão receber, na residência, um novo login 
e uma nova senha.

O objetivo desse trabalho é oferecer 
mais segurança e facilidade aos partici-
pantes. No primeiro acesso, o participan-
te poderá escolher uma nova senha de 
fácil memorização, que será uma com-
binação de seis caracteres, podendo ser 
letra e/ou números.

O login é formado pela matrícula 
INFRAPREV e mais um dígito, que represen-
ta o código familiar. O login e código cons-
tam no cartão Clube de Vantagens.

Em caso de esquecimento da senha, 
o pedido de uma nova deverá ser feito 
pelo 0800-707-1273.  Para manter o sigilo 
das informações, a senha será encaminha-
da somente pelo correio à residência do 
participante.

É importante que o participante guarde 
sua senha em lugar seguro e mantenha o 
seu endereço atualizado no INFRAPREV.

A conta total de participante é composta de quatro contas. Duas delas 
são atualizadas pela cota, ou seja, a conta de contribuição de participante 
e a conta de contribuição de patrocinadora. As outras duas contas, conta 
de reserva transferida de participante e conta de reserva transferida de 
patrocinadora, são atualizadas pelo INPC + 6%.  A cota é publicada, 
mensalmente, no Portal para acompanhamento do participante.

Você sabia?

Os participantes do Plano CV 
receberam, encartado na edição 
85 Set/Out-2007 do Jornal Futu-
ro, o formulário carta-resposta 
para atualização cadastral. Este 
documento deve ser encaminha-
do ao Instituto até 31 de janeiro, 
preenchido e assinado. A data é a 
mesma para os participantes dos 
Planos BDI e BDII. 

O porte é pago. Basta apenas 
entregar o envelope em uma das 
agências dos Correios. É impor-
tante a atualização dos dados no 
cadastro do INFRAPREV.

No caso de perda do formu-
lário, o mesmo se encontra à dis-
posição no portal do INFRAPREV. 
Dúvidas, ligue para 0800-707-
1273.

Recadastramento 
vai até 31 
de janeiro

Participantes recebem login e 
senha para acesso ao portal

Serviços Automatizados 
com os números das opções

Participante Aposentado 
ou Pensionista

 Data de Crédito e Valor Líquido do 
Benefício

 Saldo Devedor de Empréstimo

 Data de Crédito e Valor de 
Empréstimo

 Falar com Atendente

Participante Ativo

 Saldo de Conta Total de 
Participante

 Saldo Devedor de Empréstimo

 Data de Crédito e Valor de 
Empréstimo

 Falar com Atendente
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Fique por dentro

Cobertura do Plano
• Todas as doenças classificadas no 

Código Internacional de Doenças (CID);
• Câncer e suas conseqüências;
• Cirurgia Cardíaca e Angioplastia;
• Doenças crônicas, congênitas e 

preexistentes;
• Doenças relacionadas ao HIV (Aids) e 

suas complicações;
• Tratamento da refração (Cirurgia de 

Miopia);
• Tratamentos relacionados à Saúde 

Mental (Doenças psiquiátricas e 
tratamento de dependência química);

• Acupuntura, RPG, fisioterapia;
• Diálise e hemodiálise sem limites;
• Obesidade mórbida;

• Órteses e próteses, relacionados ao 
ato cirúrgico (Ex.: Marca-Passo, stents, 
prótese de quadril);

• Período de internação de 365 dias, 
inclusive UTI;

• Cobertura para transplantes de órgãos 
– rins e córneas.

Planos oferecidos
• Medicus – atendimento nacional para 

consultas, exames e internações, sem limite. 
A internação pode ser em quarto coletivo ou 
privativo, dependendo da opção de plano.

• Opções – tem uma rede especial 
de atendimento e cobertura nacional para 
consultas, exames e internações sem limite, 
em quarto privativo.

• Opções Plus – oferece uma rede es-
pecial de atendimento e cobertura nacional. 
Para consulta, exames e internações sem li-
mite, em quarto privativo. Além da rede cre-
denciada, o beneficiário tem direito à livre 
escolha, com reembolsos, baseados na tabe-
la Amil de Honorários Médicos. Consultas: 2 
vezes o valor da tabela (até R$ 84,00). Ho-
norários Médicos: 2 vezes o valor da tabela. 

Assistidos: plano de saúde 
está aberto a novas adesões

O INFRAPREV, pensando em ampliar os benefícios 
dos seus assistidos, conta com mais um plano odonto-
lógico, o Amil Dental. Por apenas R$ 12,99 (por pessoa/
mês), os assistidos e seus dependentes têm cobertura 
com carência zero.  A inscrição pode ser feita até 22 de 
fevereiro de 2008.  

O plano Amil Dental oferece cobertura integral para 
consultas, urgência, diagnóstico e controle das doenças 
bucais, radiologia, periodontia, dentística restauradora, 
cirurgia e endodontia.

Os dependentes também podem participar do pla-
no: cônjuge ou companheira(o) com relação estável 
comprovada por documentos pertinentes, filhos(as) 
solteiros(as) menores de 25 anos, menores sob guarda 
judicial, enteados e tutelados, pai, mãe, netos e irmãos 
solteiros menores de 25 anos.

Caso não tenha recebido o material de divul-
gação, com a ficha de adesão, ou deseja obter mais 
informações, ligue para 0800-707-1273. 

Amil oferece plano 
odontológico

Serviços

Alteração no regulamento – Os participantes do Plano CV po-
dem agora requerer o resgate ou a portabilidade, mesmo se estiverem 
elegível ao benefício de aposentadoria. Essa alteração no regulamento 
foi aprovada pela Secretaria de Previdência Social, em setembro. A 
mudança já consta no regulamento que está no Portal. Antes, o parti-
cipante nessa situação, deveria necessariamente requerer o benefício.

Sistema – Os fundos de pensão comemoram o acentuado cresci-
mento de seus ativos, cuja marca é de R$ 416,4 bilhões, o equivalente 
a 17% do PIB (Produto Interno Bruto), segundo dados divulgados 
pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp). Em agosto, mês em que foi realizado o 
último balanço do sistema, os fundos de pensão pagaram R$ 1,23 
bilhão em aposentadorias e R$ 151,4 milhões em pensões a 646,2 
mil participantes atendidos.

Concessão INSS – Antes do Plano de Ações Prioritárias do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social (INSS) o aposentado levava 68 dias 
para ter o direito da aposentadoria, hoje esse tempo é de apenas 30 
dias em 43,61% das agências. O objetivo é garantir que o tempo para 
atendimento não supere um mês em todo o País e que a concessão 
de benefícios não ultrapasse 45 dias em 2008.

Valores por pessoa

FAIXA ETÁRIA MEDICUS 
Qto. Coletivo

MEDICUS 
Qto. Privativo OPÇÕES OPÇÕES  

PLUS
De 00 a 20 anos R$ 115,32 R$ 128,18 R$ 164,11 R$ 208,42
De 21 a 59 anos R$ 144,15 R$ 160,23 R$ 205,14 R$ 260,53
De 60 a 65 anos R$ 288,30 R$ 320,46 R$ 410,28 R$ 521,06
De 66 a 70 anos R$ 432,45 R$ 480,69 R$   615,42 R$  781,58
De 71 a 75 anos R$ 576,60 R$ 640,92 R$   820,56 R$ 1.042,11
Acima de 75 anos R$ 720,75 R$ 801,15 R$1.025,70 R$ 1.302,64

Os assistidos ganharam uma nova 
oportunidade de inscrição no plano de 
saúde da AMIL, com isenção de carência.  
O prazo de adesão vai até 22 de fevereiro 
de 2008. 

O plano abrange também os depen-
dentes diretos: cônjuge ou companheira(o), 
com relação estável comprovada por docu-
mentos pertinentes, filhos(as) solteiros(as) 
menores de 25 anos, menores sob guarda 
judicial, enteados e tutelados, oriundos ou 
não de qualquer operadora de saúde.

O INFRAPREV tem uma parceria com a 
AMIL para oferecer assistência médica aos 
assistidos com soluções que atendam as 
suas necessidades. Para mais informações, 
ligue 0800-707-1273. 
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A nova tábua AT-83, determinada pelo 
Conselho de Gestão de Previdência Com-
plementar em 2006, passa a valer a partir 
de janeiro de 2008. No entanto, para não 
gerar de uma única vez um impacto no be-
nefício dos participantes, a direção do IN-
FRAPREV decidiu implantá-la gradativamen-
te, uma vez que não há impedimento legal.

A chefe da Assessoria Atuarial, Cláudia 
Balula, explica que será acrescido 1/12 avós 
mês do impacto da adoção da nova tábua 
ao fator que é aplicado no cálculo da apo-
sentadoria, de forma que em dezembro de 
2008 o Instituto esteja trabalhando com a 
tábua em sua totalidade. Esclarece, ainda, 
que o fator é variável, em função da idade 
e sexo do participante.

A substituição da tábua é necessária, 
para garantir o equilíbrio entre os investi-
mentos e os compromissos previdenciais, 
que são os pagamentos dos benefícios 
atuais e futuros. A adoção da tábua AT-83 
foi, também, recomendada pela Consul-
toria Atuarial responsável pelo plano, em 

Seguridade

Tábua AT-83 começa 
a valer em 2008

função do aumento da expectativa de vida 
dos participantes detectado pela reavalia-
ção atuarial realizada anualmente.

Se os participantes vivem mais, isso 
ocasiona a necessidade de um montante 
de recursos maior para cumprir com o pa-
gamento das aposentadorias por um perío-
do superior. 

O simulador de aposentadoria que está 
disponível no Portal estima os valores do 
benefício com o ajuste integral da tábua, 
como se o participante estivesse solicitando 
o benefício em dezembro de 2008. Aqueles 
que decidirem se aposentar entre janeiro 
e novembro, verão que o valor real a ser 
concedido será um pouco superior ao si-
mulado no Portal em função da adequação 
gradativa. Por isso, é importante, que  os 
participantes que pretendem requerer sua 
aposentadoria em 2008 façam a simulação 
e entrem em contato com o INFRAPREV, 
no mês anterior ao do requerimento, para 
elaboração de uma estimativa de valor a ser 
concedido mais próximo do real.

Aeroporto de Viracopos – O 
mês de outubro entrou para a his-
tória de Viracopos. No período, o 
aeroporto recebeu 14.097 tonela-
das de carga, recorde máximo em 
volume de importação em toda a 
rede INFRAERO.  

Aeroporto de Fortaleza – O 
Aeroporto Internacional Pinto 
Martins conta agora com dois nú-
cleos administrativos da Delegacia 
de Polícia de Imigração (Delemig): 
Emissão de Passaporte e Registro 
de Estrangeiros. 

Aeroporto de Salvador – A IN-
FRAERO instalou no Aeroporto  38 
novos monitores de plasma do Sis-
tema Informativo de Vôos (SIV). São 
painéis eletrônicos, em que os passa-
geiros e usuários do aeroporto po-
dem verificar os horários de partida 
e de chegada dos vôos. Foram insta-
lados também telefones para uso de 
pessoas com deficiência auditiva. 

Espaço INFRAERO

Adequação dos planos de benefícios, 
modernização da gestão, redução dos cus-
tos administrativos e aumento da satisfação 
dos participantes são os grandes desafios 
do INFRAPREV, apresentados pelo Diretor-
Superintendente, Carlos Frederico Aires 
Duque, na abertura do IX Encontro Nacio-
nal de Representantes.

O encontro aconteceu no Rio de Janei-
ro, em 4 e 5 de dezembro, e teve como 
objetivo atualizar o conhecimento desses 
colaboradores do Instituto para prestar um 
melhor atendimento aos participantes em 
suas unidades de trabalho.

Carlos Frederico falou um pouco das 
realizações, de como a empresa está es-
truturada, como os recursos estão sendo 
administrados e qual a segurança para os 
participantes. Ressaltou que a sua adminis-
tração trabalha com foco no cliente efetiva-
mente. Nos investimentos informou que o 
Instituto procura diversificar a carteira. “A 

O INFRAPREV aprimorou o 
simulador de aposentadoria do 
Plano CV, para facilitar a intera-
ção com o participante. A Asses-
soria de Atuária explica que as 
melhorias realizadas contribuem 
para uma estimativa ainda me-
lhor do benefício.

Umas das novidades é que o 
participante poderá simular seu 
benefício admitindo cinco níveis 
de aumento real de salário, 0, 1, 2, 
3 ou 4% ao ano, conforme sua es-
colha. Antes não havia esta flexibi-
lidade. A ferramenta possibilitava 
apenas o uso de 4% ao ano.

Outra melhoria é a consi-
deração do enquadramento do 
percentual mínimo de contribui-
ção básica, conforme disposto 
no artigo 22 do regulamento. 
Quando o salário do participan-
te aumentar e mudar de faixa de 
contribuição, o simulador fará a 
adequação automática.

Treinamento dos representantes 
acontece no Rio de Janeiro

idéia é não colocar todos os ovos em uma 
mesma cesta e fazer os ajustes necessários 
em função dos cenários” enfatizou.

Os gerentes do INFRAPREV se reveza-
ram nesses dois dias de treinamento para 
atualizar o conhecimento técnico dos re-
presentantes. 

Estiveram presentes no encontro os 
diretores de Benefícios, Paulo Roberto da 
Silva e de Administração e Finanças, Maria 
Lucia Araujo Rocco, e o membro do Conse-
lho Deliberativo, Aramis da Silva Gomes.

O objetivo do encontro foi atualizar o 
conhecimento dos 63 representantes titulares
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Nossa Gente

O vencedor do I Concurso de Fotografia do INFRAPREV é ca-
rioca e trabalha no Aeroporto Santos Dumont. Antônio Correa 
Barrocas arrebatou o primeiro lugar concorrendo com mais 10 
participantes e ganhou uma máquina fotográfica digital. 

O segundo lugar f icou com o mineiro Erasmo Aparecido 
de Oliveira, do Aeropor to de Pampulha, que recebeu um apa-
relho de DVD e o terceiro, com a carioca Suely Caetano da 
Silva, do INFRAPREV, e seu prêmio foi um aparelho MP3.

O fotógrafo Marco Antonio Gambôa 
estabeleceu com os outros componentes 
da comissão julgadora os critérios para es-
colha. Os pontos avaliados foram: arreba-
tamento da foto, ou seja, o gostar ou não 
da foto pelo que ela provoca; pertinência 
ao tema estabelecido, recursos técnicos 
utilizados e técnicas de enquadramento e 
composição da foto. 

A comissão foi formada, além do fotó-
grafo, pelo membro do Conselho Delibe-
rativo, Diblaim Carlos da Silva; pelo par-
ticipante do Aeroporto Santos Dumont, 
André Luiz Martins, e pela gerente de Ar-
recadação e Cadastro do Instituto, Olívia 
Maria Oliveira Correa.

Carioca vence I Concurso  
de Fotografia do INFRAPREV
Os 11 concorrentes receberam certificado e suas fotos 
foram publicadas no calendário de mesa de 2008

Os 11 concorrentes – do Paraná, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraíba, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande 
do Sul – receberam certificado de participação e suas 
fotos foram publicadas no calendário de mesa de 2008.

O fotógrafo Marco Gambôa dá uma dica a quem 
quer fotografar: “coloquem amor no trabalho fotográfi-
co”.  E esclarece que, mesmo quando o fotógrafo opta 
por manipular a foto, o momento congelado deve guar-
dar o movimento das coisas. “O importante é que a  
foto provoque a imaginação e a proliferação de novas 
imagens”, concluiu. 

Seu invento mais recente é a “mochila 
esperta”, que é fabricada com um tecido 
impermeável, dando mais autonomia para 
pessoas que vão sozinhas à praia. Elas po-
dem dar até um mergulho com tudo que 
está dentro da mochila. Assim, o turista não 
precisa deixar seus pertences na areia e cor-
rer o risco de ser roubado. 

Ivan já apresentou suas inven-
ções em quatro programas de te-
levisão, sendo o mais importante 
o Programa do Jô Soares.

As idéias fluem na cabeça 
de Ivan. Em 1980 apre-
sentou um projeto para 
a prefeitura do Rio de 

Correndo atrás de um sonho
Ivan Drumond aproveitou a 
aposentoria para dar vazão as 
suas invenções e projetos sociais

A vida de aposentado de Ivan Drum-
mond está mais ativa do que nunca. “Ago-
ra eu é que programo os meus horários e 
não sobra tempo”, diz. Enquanto muitos 
decidem parar suas atividades e descansar, 
o aposentado escolheu correr atrás de seu 
sonho: colocar suas invenções em prática. 

 Ivan é advogado e membro da Asso-
ciação Brasileira de Direito Aeroespacial. 
Exerceu cargos de direção nas empresas 
Klabin Cerâmica S.A., ARSA e TASA, e foi 
gerente geral de Proteção à Aviação Civil 
dos Serviços Auxiliares do Transporte Aé-
reo (SATA). Quando se aposentou decidiu 
mostrar ao mundo suas invenções.

Janeiro para a criação do Passe de Trans-
porte do Trabalhador, denominado hoje de 
Vale-Transporte. O prefeito, à época, Israel 
Klabin, enviou correspondência a Ivan agra-
decendo a sua colaboração.

Além de suas criações, o aposentado 
escreveu o livro “Turistas Tranqüilos – no 
Brasil e no Mundo” e é presidente da ONG 

que leva o mesmo nome. O objetivo da 
ONG é a inclusão social de minorias 
carentes com os recursos do turismo. 
Além disso, seu projeto mais recen-

te é o “TER – Tutores Educacionais 
Reunidos”, em que um grupo 

de voluntários contribui 
mensalmente com R$ 20 
para a manutenção de um 
menor carente em uma 
boa escola particular.

Ivan com seu invento 
mais recente, a 

“mochila esper ta”

Diretoria entrega prêmio aos três primeiros colocados Antônio 
Barrocas (1º), Erasmo Oliveira (2º) e Suely Caetano (3º)



O INFRAPREV registrou até outubro 
uma rentabilidade de 21,41%, o que repre-
senta 10,6% acima da meta atuarial. Esse 
resultado é fruto de um gerenciamento ri-
goroso e que envolve o comprometimento 
de gerentes e diretores.

A Gerência de Aplicações Financeiras 
atua no mercado fi nanceiro para buscar as 
melhores oportunidades de investimentos. 
O gerente Miguel Alexandre David e sua 
equipe formada por Rodrigo Távora Sodré 
e Paula Maia Lourenço acompanham dia-
riamente o comportamento do mercado.

As decisões são baseadas na Política 
de Investimentos, aprovada pela Diretoria 

e pelo Conselho Deliberativo. Outra fer-
ramenta que dá suporte à decisão são os 
Comitês de Investimentos. 

Miguel David informa que se reúne 
com os comitês para traçar as estratégias 
que serão empreendidas na negociação de 
títulos de renda fi xa e de ações. 

Ele faz parte do Comitê Executivo de 
Investimentos juntamente com os direto-
res Superintendente e de Administração e 
Finanças, da gerente Financeira e dos res-
ponsáveis pela administração dos imóveis 
e de empréstimos, quando esses assuntos 
estão em pauta. E há ainda o Comitê Di-
retor de Investimentos, onde participam 

todos os diretores, 
a sua gerência e a 
Financeira. 

As estratégias 
compartilhadas, se-
gundo Miguel enri-
quecem o trabalho. 
“Quando amplia-
mos a discussão dos 
critérios, temos um 
conjunto de idéias 
que com cer teza 
vão proporcionar 
melhores resulta-
dos”, enfatiza.

Finanças

Nossos resultados

Patrimônio
Outubro/2007

R$ 1.136.185.847,61

Por Plano

Plano CV: R$  1.080.729.495,50

Plano I:  R$       47.670.214,51

Plano II: R$         7.786.137,60

Cota do Plano CV
Outubro/2007

3,22279140

Investimentos são 
geridos com rigor

Renda 
Variável

29,11%

Renda Fixa
�7,83%

Empréstimos
7,��%

Imóveis
�,�0%

Distribuição dos Investimentos 
Outubro/2007 (Em %)

Disponível
0,01%

O 28º Congresso Brasileiro dos Fun-
dos de Pensão, que aconteceu em Belo 
Horizonte, de 7 a 9 de novembro, reuniu 
mais de 2 mil participantes. Do INFRAPREV, 
estavam presentes os diretores, alguns ge-
rentes e conselheiros.

O evento proporciona a troca de conhe-
cimento no setor. Foram debatidos vários 
assuntos como: Previdência Associativa no 
Brasil, PAC – Oportunidades e Desafi os para 
os Fundos de Pensão, O Papel dos Fundos de 
Pensão na Formação da Economia Brasileira, 

Destinação do Superávit em Planos de Bene-
fícios, Governança dos Fundos de Pensão, Os 
Investimentos dos Fundos de Pensão e Sus-
tentabilidade Empresarial, entre outros.

A Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar 
(Abrapp) aproveitou para lançar o pri-
meiro Relatório Social do sistema, fruto 
de uma intensa pesquisa realizada com as 
associadas. A iniciativa tem por objetivo 
mapear as contribuições do setor no de-
senvolvimento socioeconômico do país. 

A Gerência de Aplicações Financeiras procura as melhores 
oportunidades de investimentos para alcançar resultados sustentáveis

JANEIRO 31

FEVEREIRO 29

MARÇO 31

ABRIL 30

MAIO 30

JUNHO 30

JULHO 31

AGOSTO 29

SETEMBRO 30

OUTUBRO 31

NOVEMBRO 28

DEZEMBRO 30
ADIANTAMENTO DO ABONO 
ANUAL (13º BENEFÍCIO)
JUNHO 30
QUITAÇÃO DO ABONO 
ANUAL (13º BENEFÍCIO)
DEZEMBRO 12

CALENDÁRIO DE
PAGAMENTO 2008

Congresso proporciona 
troca de conhecimentos

Miguel Alexandre David e sua equipe formada por Paula Lourenço 
e Rodr igo Sodré acompanham diar iamente os invest imentos



Saúde

Alimentar-se bem não é sinônimo de 
comer muito. Pelo contrário, quer dizer 
comer em quantidade moderada, mas 
com qualidade. E a qualidade na alimen-
tação inclui frutas, verduras e legumes, 
além de peixe e frango por facilitarem 
a digestão.

Os cereais, de preferência integrais, 
e as leguminosas também devem marcar 
presença, devido aos seus nutrientes e 
fibras que colaboram para uma boa di-
gestão e diminuem a absorção de glicose 
e colesterol.

A dica de verão é optar por alimen-
tos naturais, frescos e que colaborem 
para uma rápida digestão, hidratação e 
nutrição. Para isso, os alimentos precisam 

Aproveite o verão 
com alimentação leve
Para curtir tudo de bom que 
a estação proporciona, dê 
preferência a água, frutas e 
alimentos naturais e frescos

Dia das Crianças: doação de brinquedos e alimentos

Cidadania

Existem momentos imensuráveis na 
vida de uma pessoa. O sorriso de uma 
criança, o abraço apertado e um beijo 
não têm preço. Essa emoção única acon-
teceu na entrega dos alimentos e brin-
quedos arrecadados para a Instituição 
Solar Meninos de Luz, em Copacabana, 
no Dia das Crianças.

Os empregados Almir Ramos, Valéria 
Meneghitti e José Américo Filho repre-
sentaram o Instituto na entrega da doa-
ção. A venda de papéis não utilizados pelo 
Instituto e o dinheiro arrecadado pelos 
empregados foram revertidos em arroz, 
feijão, açúcar, óleo, biscoito e leite em pó 
para as refeições das crianças, que ficam 
em período integral na Instituição.

Para celebrar o Dia das Crianças, os 
empregados também adotaram as crian-
ças do Jardim I e II, presenteando-as com 
brinquedos. A felicidade expressa no 
rosto de cada criança contagiou os em-
pregados do Instituto.

fornecer nutrientes, fibras e até água.
Já a restrição alimentar fica por conta 

da gordura, que além de favorecer o ganho 
de peso, torna a digestão mais lenta, com 
a sensação de empanturramento. Por isso, 
prefira os queijos magros, leite desnatado, 
e carnes brancas, por exemplo.

Cuidados básicos
• Mantenha os alimentos refrigera-

dos. Somente retire do refrigerador a 
quantidade de alimento que realmente 
for consumir. Evite deixar alimentos após 
o preparo fora da geladeira;

• Evite alimentos de fácil contamina-
ção como ovo, maionese e molhos, que 
são freqüentemente expostos em am-
biente que não o refrigerado;

• Na praia, o cuidado deve ser o 
mesmo: evite queijos, camarão e sanduí-
ches com maionese que costumam ficar 
muito tempo fora do ambiente de refri-
geração.

Dicas de verão

• Beber, no mínimo, 2 litros de 
água por dia;

• Dê preferência às  
frutas (comer até 3 porções 
por dia, podendo ser também 
na forma de suco).

• Realizar refeições leves, como 
saladas, legumes e carnes 
brancas;

• Realizar de 5 a 6 pequenas 
refeições ao longo do dia;

• Incluir na alimentação água 
de côco, que é um isotônico 
natural, ou seja, um repositor 
de eletrólitos como sódio e 
potássio.

• Para dar energia, ingerir 
carboidratos: massa, pães, 
entre outros. 

José Américo, Valéria Meneghitti e Almir Ramos representaram o Instituto na entrega dos presentes
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