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PESQUISA DE SATISFAÇÃO
O INFRAPREV vai realizar na segunda quinzena de novembro a pesquisa 

de satisfação de 2014. A finalidade da pesquisa, que será feita por telefone, é 
avaliar a opinião geral dos participantes ativos, assistidos, representantes e em-
pregados sobre a gestão do INFRAPREV, com vistas a melhorias nos processos. 
A escolha dos entrevistados é por amostragem, por meio de sorteio eletrônico. 

RENTABILIDADE
FICA ACIMA DE META
E INDICADORES
Página 7

A rentabilidade do INFRAPREV de 
9,82%, nos primeiros oito meses, superou 
a meta atuarial de 8,13%, assim como o 
patrimônio, que registrou 10,05% de au-
mento, estando alinhado aos compromis-
sos previdenciários.
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EDITORIAL

Outros aeroportos estão previstos para ser 
concedidos à iniciativa privada, e essas mudanças 
no patrocinador provocam dúvidas nos participan-
tes quanto ao futuro do INFRAPREV, relacionadas 

principalmente ao pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Quanto às concessões já efetuadas, é importante informar que os parti-

cipantes transferidos continuam no plano de benefícios e que a movimentação 
de participantes na data de assinatura dos contratos de concessão, em junho de 
2012, não afetou a quantidade, que naquela data era de 14.781 e hoje está em 
14.379. O patrimônio também continua sólido. De R$ 2.074 bilhões em junho 
de 2012, passou para R$ 2.653 bilhões em agosto de 2014.

O INFRAPREV tem recursos para cumprir com seus compromissos pre-
videnciários atuais e futuros. No Plano CV, onde está a maioria dos participantes, 
os recursos são individualizados. O benefício é calculado com base no saldo de 
conta do participante.  Anualmente, é feita avaliação atuarial de forma a dimen-
sionar os recursos para o pagamento dos benefícios. 

A rentabilidade em agosto, de 9,82%, ficou acima da meta atuarial de 
8,13%. E o mais importante: no longo prazo o resultado é excelente, mesmo 
com crises financeiras ocorridas nesse período. Em 10 anos, o crescimento de 
patrimônio foi de 485% e a rentabilidade de 394%, para uma meta de 280%. 
Esses resultados demonstram o fortalecimento e a preparação do Instituto para 
as situações adversas. 

Todo o nosso trabalho está direcionado para atender os 2.885 assistidos 
que usufruem de benefícios de aposentadoria, pensão e auxílio-doença e os 
11.484 participantes que contribuem mensalmente para receber benefícios futu-
ros. Queremos que estejam satisfeitos e seguros quanto ao futuro e à condução 
do Instituto.

A confiança dos nossos participantes está comprovada pela pesquisa de satis-
fação, cuja avaliação geral de todos os participantes em 2013 foi 92% positiva. Com 
o reconhecimento mais elevado de 93% dos assistidos, aposentados e pensionistas.

Somente com a união da equipe e o apoio dos conselhos e patrocina-
dores, o INFRAPREV superará mais uma vez os desafios que, ao longo de 32 
anos de sua história, nunca foram fator impeditivo para sua jornada de sucesso.

CARLOS FREDERICO AIRES DUQUE
DIRETOR-SUPERINTENDENTE
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CANAL ABERTO

RECURSOS
INDIVIDUALIZADOS

ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS

Solicito encaminhar o regulamento para elei-
ção de conselheiro.
Adilson de Menezes Sena  - Brasília - DF

RESPOSTA: O Regulamento Eleitoral e o 
Edital de Candidatura se encontram em pro-
cesso de elaboração, sob a coordenação da 
Comissão Eleitoral do INFRAPREV. O Edital 
será publicado no Diário Oficial da União 
em 05/12/2014, ocasião em que esses do-
cumentos serão disponibilizados no site do 
INFRAPREV.

FACEBOOK E TWITTER 

Senha
Não estou conseguindo recuperar minha senha.
Roberto Acioli Lopes Couto - Rio de Janeiro - RJ
         Twitter

RESPOSTA: A senha foi enviada para o seu 
e-mail.

Empréstimo
Sou pensionista (...) e preciso saber informa-
ção do meu empréstimo (...) pode mandar 
resposta pelo meu Face.
Maria das Graças Oliveira de Arruda
Bahia da Traição - PA
           Facebook

RESPOSTA: Sim. Vamos providenciar as in-
formações.

Endereço

Gostaria de atualizar endereço e e-mail.

Maria Tereza Costa Gomes - Rio de Janeiro - RJ

            Facebook

RESPOSTA: A alteração pode ser feita em 
Autoatendimento no portal INFRAPREV, 
www.infraprev.org.br. Na home, clique em 
Autoatendimento e digite seu CPF e senha, 
clique em Dados Pessoais, Contato e faça a al-
teração de endereço, telefone e e-mail.
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 SEGURIDADE

Quanto sua contribuição men-
sal para aposentadoria do Plano CV 
vai gerar no futuro? Já analisou se ela 
será suficiente para a vida que deseja? 
O percentual escolhido pelo partici-
pante determina o valor do benefício 
futuro, junto com a rentabilidade e a 
contribuição do patrocinador.

É importante que o partici-
pante acompanhe o saldo de con-
ta da aposentadoria pelo portal 
INFRAPREV, faça simulações e revise seu 
percentual de contribuição anualmente.

Contribuir para o plano, 
mas não acompanhar sua poupan-
ça previdenciária, pode não ser um 
bom negócio. Além do mais, o po-
der de compra de R$ 1.000 daqui 
há 10 ou 20 anos será considera-
velmente menor. 

Previdência é uma poupança 
de longo prazo. Ainda está em tempo 
de se preocupar com o assunto e agir 
a seu favor. 

Os participantes que estão para se aposentar 
devem entrar em contato com o INFRAPREV antes 
da data do desligamento da Infraero, para receber 
orientações e esclarecimentos sobre a opção dese-
jada e efetuar as simulações de aposentadoria. Ligue 
para a Central de Atendimento 0800-707-1273 ou 
envie mensagem pelo Fale Conosco no portal. 

Aqueles que já têm condições de requerer a 
aposentadoria no INFRAPREV precisam preencher 
o requerimento e protocolar o seu pedido de apo-
sentadoria com o representante ou na sede do Ins-
tituto, mesmo que não tenham o termo de rescisão 
de contrato de trabalho homologado.

ATENÇÃO QUEM ESTÁ
PARA SE APOSENTAR

VALOR DA APOSENTADORIA, 
OPÇÃO DO PARTICIPANTE 
PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO ESCOLHIDO NO PLANO CV DETERMINA VALOR DA 
APOSENTADORIA. SIMULADOR NO PORTAL PERMITE PLANEJAR QUANTO QUER RECEBER

Fique atento - O pagamento do benefício de aposen-
tadoria tem início no primeiro dia após a data do requerimento. 
Portanto, procure logo o INFRAPREV. O requerimento de apo-
sentadoria deve ser encaminhado ao Instituto pelo correio, por 
SEDEX, com a documentação completa. 

Liberação de pagamento - Os processos de apo-
sentadoria que chegam até o dia 10 e que não contenham pen-
dências são liberados para pagamento no último dia útil do mês.

A relação de documentos para compor o processo de 
aposentadoria, bem como todos os  formulários do INFRAPREV 
a serem preenchidos pelo participante, podem ser consultados no 
portal www.infraprev.org.br – em Autoatendimento – Benefícios.

SIMULE SUA 

APOSENTADORIA 

Faça uma estimativa 
de quanto pretende ganhar 
mensalmente no futuro. Acesse 
Autoatendimento – aba Benefí-
cios – simulador de aposentadoria. 
Preencha as informações e veja os 
valores dos benefícios de acordo com 
sua idade e seu percentual da contri-
buição básica. 

PARTICIPANTE DEVE ENTRAR EM CONTATO COM O INFRAPREV PELO 0800 E FALE CONOSCO
PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE PROCESSO DE APOSENTADORIA E SIMULAÇÕES
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GESTÃO

De que forma as concessões dos aeroportos afe-
tam o INFRAPREV?

Carlos Frederico – É natural que estas alterações 
na Infraero despertem a preocupação dos empregados/
participantes do Instituto, mas posso tranquilizar a todos 
que estamos preparados para este momento. Uma mu-
dança no patrocinador sempre tem repercussões para o 
seu fundo de pensão. O reflexo mais direto é a provável 
redução no número de participantes no curto prazo. Pode 
ocorrer um aumento súbito da quantidade de aposentados, 
mas isto se ajusta no médio e longo prazos. O INFRAPREV 
está adaptado a esta realidade e buscando compensar este 
cenário por meio da captação de novos patrocinadores e ins-
tituidores. Trabalho que tende a se intensificar cada vez mais. 

Com o incentivo à aposentadoria, haverá uma saída 
de empregados da Infraero.  O número de partici-
pantes deve ser reduzido. O INFRAPREV terá con-
dições de pagar os benefícios em vigor e os futuros?

Carlos Frederico – Sim. O INFRAPREV tem con-
dições de arcar com os pagamentos das aposentadorias 
atuais e futuras. A maioria dos participantes está no Plano 
CV, cujo benefício é apurado em função do saldo de conta 
de aposentadoria. O plano é individualizado e o pagamento 
dos benefícios não depende da quantidade de participantes, 
e sim do valor desse saldo de conta que cada um acumu-
lou ao longo de sua vinculação ao plano. As reservas estão 
constituídas para a formação do benefício.

INFRAPREV CONTINUA SÓLIDO

O PAGAMENTO DOS 
BENEFÍCIOS NÃO DEPENDE 
DA QUANTIDADE DE 
PARTICIPANTES, E SIM DO 
VALOR DO SALDO DE CONTA 
QUE CADA UM ACUMULOU 
AO LONGO DE SUA 
VINCULAÇÃO AO PLANO

MUITOS PARTICIPANTES LIGARAM 

PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO 

DO INFRAPREV PREOCUPADOS 

COM A SITUAÇÃO DO INSTITUTO 

EM FUNÇÃO DAS CONCESSÕES 

DOS AEROPORTOS. SOBRE ESSES 

QUESTIONAMENTOS O

DIRETOR-SUPERINTENDENTE,

CARLOS FREDERICO AIRES DUQUE, 

PRESTA ESCLARECIMENTOS

A TODOS OS PARTICIPANTES.

ELEIÇÃO DE
CONSELHEIROS:

ATUALIZE SEU
CADASTRO
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A Infraero está com redução de receita.  Quais as 
garantias que o participante tem que a Infraero vai 
continuar efetuando as contribuições mensais?

Carlos Frederico –  Existe obrigação legal.  Ainda 
que a Infraero queira retirar o patrocínio, terá que saldar 
todo o compromisso atual e futuro firmado que assegura 
o cumprimento dos benefícios previstos no plano. Mesmo 
que haja redução de receita na Infraero, a obrigação conti-
nua existindo. 

A Infraero pode retirar recursos financeiros do  
INFRAPREV, uma vez que é patrocinador? 

Carlos Frederico –  Não. Com a mudança das re-
gras aplicadas aos fundos de pensão, existe vedação expressa 
quanto à retirada de recursos dos planos pelo patrocinador. 

Se a Infraero acabar como fica o INFRAPREV, princi-
palmente o pagamento aos participantes já assistidos?

Carlos Frederico –  Hoje todos os recursos estão 
garantidos mesmo com a saída da Infraero do Instituto. As 
contas são individualizadas no Plano CV. Anualmente é feita 
avaliação atuarial de forma a dimensionar os compromissos 
voltados aos pagamentos dos benefícios. Isso está assegura-
do em caso de extinção do patrocinador.

O que ocorreu com o Aerus pode acontecer com 
o INFRAPREV?

Carlos Frederico – Não. O que aconteceu com 
o Aerus foi uma situação isolada, anterior à mudança da 
legislação da previdência privada no Brasil. Atualmente a 
legislação é bastante rígida quanto à proteção dos partici-
pantes. Além disso, as fiscalizações da Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc), órgão 
que monitora o segmento, são contínuas sobre os inves-
timentos e as reservas matemáticas (compromissos com 
os participantes). O que reforça ainda mais a segurança 
quanto à garantia do patrimônio do participante.

Por que o INFRAPREV ainda não conseguiu outros 
patrocinadores ou instituidores?

Carlos Frederico – O INFRAPREV, após a mu-
dança no estatuto para se tornar um fundo  multipatrocina-
do, priorizou a implantação dos novos planos para as novas 
concessionárias e agora  está se voltando para esse traba-
lho. O ingresso de novos patrocinadores e instituidores não 
afeta as garantias e os direitos dos atuais participantes ativos, 
aposentados e pensionistas. A entrada requer análises cri-
teriosas, uma vez que o objetivo é fortalecer o Instituto.

Que mensagem o senhor daria nesse momento 
aos participantes com relação ao INFRAPREV?

Carlos Frederico –  O INFRAPREV é uma insti-
tuição sólida, com 32 anos de grandes serviços prestados 
aos participantes e à Infraero. O histórico de rentabilidade 
obtido nos últimos 10 anos demonstra o fortalecimento e 
a preparação do Instituto para as situações adversas. Isso 
proporciona aos seus participantes segurança em relação 
ao futuro, mesmo nos momentos de crise. O INFRAPREV 
ocupa a 38ª posição no ranking da Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), 
dentre 268 fundos de pensão. Subiu 15 posições em 10 
anos, mesmo com adversidades nesse período.

O QUE ACONTECEU 
COM O AERUS FOI 
UMA SITUAÇÃO 
ISOLADA, ANTERIOR 
À MUDANÇA DA 
LEGISLAÇÃO DA 
PREVIDÊNCIA PRIVADA 
NO BRASIL

ELEIÇÃO DE
CONSELHEIROS:

ATUALIZE SEU
CADASTRO

Em dezembro haverá eleição para preenchimento 
dos cargos de membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal 
do INFRAPREV, cujo mandato se encerra em abril de 2015. 
Os participantes ativos podem concorrer a vagas de titular e 
suplente para os dois conselhos. 

Mais informações sobre as eleições serão divulgadas 
por correio, e-mail e celular. Por isso, é importante que seu 
cadastro esteja atualizado no Instituto. Você não pode ficar 
de fora dessa ação democrática que permite a sua presença 
na condução do INFRAPREV.

Atualize seus dados em Autoatendimento no portal, 
pelo Fale Conosco ou ligue para 0800-707-1273. No portal 
www.infraprev.org.br vá em Autoatendimento – Cadastro – 
Informações Pessoais - Contatos.

GOVERNANÇA
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POR ONDE ANDA

Derli de Sousa Neto – Goiânia (GO)
Derli construiu sua carreira na área de Operações. Em 26 anos de Infraero, atuou nos aeroportos de Uberlândia 
(MG) e de Goiânia (GO). A relação com os dois estados não se resume apenas ao tempo em que trabalhava, 
mas também ao seu principal hobby. “Gosto muito de uma pescaria. Pesco em um lago na divisa entre Minas e 
Goiás”, informa. Além da pesca, o participante conta que gosta de ajudar nos afazeres domésticos e que ainda 
mantém a forma fazendo academia. Viagens fazem parte de sua vida de aposentado, mas com pouca frequência. 
Com três filhos e quatro netos, Derli destaca a importância do plano do INFRAPREV. “É muito bom porque 
complementa minha renda e garante um bom padrão de vida para a minha família”, afirma.

José de Souza Campos Filho – Rio de Janeiro (RJ)
Antes de ingressar na Infraero, José trabalhou na ARSA, onde foi o 20º funcionário admitido. Foram 33 anos 
atuando em aeroportos na área de Patrimônio. É formado em engenharia civil pela Faculdade Nuno Lisboa. 
Mesmo aposentado, ainda trabalha na profissão que escolheu. “Atualmente, faço uns ‘bicos’, providenciando a 
legalização de construções novas”, informa. Continua produtivo, contribuindo com seu conhecimento adquirido 
ao longo de anos de carreira profissional. Mas isso não impede de zelar pela família. “Eu gosto de ficar em casa 
para dar apoio às minhas filhas na educação dos netos”, diz. A família no momento está à frente do lazer. Mas 
José está procurando tempo parta viajar e conhecer a Europa.

Bertolino José Morais – São Paulo (SP)
Determinação e polivalência foram dois aspectos que marcaram a vida profissional de Bertolino. Afinal, durante 
os 13 anos em que trabalhou pela Infraero, o aposentado foi técnico de eletrônica, monitorando rádios e equi-
pamentos de segurança. Logo após trabalhou em empresas terceirizadas, onde atuou no setor de Engenharia 
de Obras de 2000 a 2013. Atualmente, leva uma vida tranquila. “Tenho ficado mais parado, por conta do estado 
de saúde da minha mulher. Então, fico a maior parte do tempo em casa para cuidar dela”, conta. Sobre o perí-
odo em que trabalhou na Infraero, o aposentado afirmou que só guarda boas recordações. “Gostava muito de 
trabalhar lá, não tive problema algum”, diz.
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O aplicativo do INFRAPREV para smartpho-
nes e tablets ganhou novas funcionalidades. Os par-
ticipantes ativos e assistidos já podem fazer alteração 
de endereço, telefone e e-mail, consultar situação de 
empréstimos, elegibilidade - condições para os be-
nefícios previdenciários e a rentabilidade da cota.

O Instituto foi pioneiro no segmento de fun-
dos de pensão ao lançar, em maio, o aplicativo móvel 
de autoatendimento, com informações pessoais, ex-
trato de conta e aviso de pagamento dos assistidos.

O aplicativo foi desenvolvido para as plata-
formas Android, Windows e IOS. O objetivo desse 
trabalho é melhorar cada vez mais o relacionamen-
to com os participantes, permitindo o acesso a um 
maior número de serviços e informações.

APLICATIVO TEM NOVAS
FUNCIONALIDADES

SERVIÇOS
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NOSSOS NÚMEROS

Patrimônio Líquido  
Meta Atuarial - 2003 a 2014

Distribuição dos Ativos

12,83%

6,69%8,06%

485%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

280%

Plano CV R$ 2.565.486.523,67

Plano BD I R$ 76.109.787,91

Plano BD II R$ 11.422.540,93

Plano Anei R$ 150.874,33

Patrimônio 
consolidado R$ 2.653.169.726,84

Cota do
Plano CV 6,105872648    

Cota do
Plano Anei 1,036206 

Evolução do PL Acumulado
Meta Atuarial Acumulada

Renda Fixa
Renda Variável 
Inv. Estruturados
Imóveis
Empréstimos

55,32%

17,10%

AGOSTO/2014

RENTABILIDADE SUPERA
META ATUARIAL

A rentabilidade do INFRAPREV até agosto ficou em 9,82%, 1,56% acima 
da meta atuarial de 8,13%. O patrimônio também teve crescimento de 10,05%, 
atingiu R$ 2.603 bilhões e está alinhado aos compromissos previdenciários. 
A meta atuarial é o nível de rentabilidade necessário para garantir o equilíbrio das 
contas e o pagamento das aposentadorias no futuro.

O resultado também foi significativo em relação aos indicado-
res financeiros de mercado. A poupança rendeu 4,60%. O IPCA (Índi-
ce de Preço ao Consumidor Amplo) atingiu 4,02%. O CDI (Certificados 
de Depósito Interbancário) registrou 6,87% de rentabilidade. O Ibovespa 
(Índice da BM&FBovespa) teve o melhor desempenho, alcançando 18,98%.

Carteiras - O investimento que mais contribuiu para o resultado do  
INFRAPREV foi a renda variável (ações em bolsa), que teve valorização de 
18,63% no período. As carteiras de renda fixa e empréstimos também tiveram 
desempenho acima da meta, alcançando 10,20% e 9,61% respectivamente.  
Os investimentos que apresentaram performance menor foram imóveis, com 
4,76%, e investimentos estruturados, com 4,32% de rentabilidade.

Os investimentos estruturados são compostos por fundos de investimen-
tos em participações (FIP) e fundos de investimentos imobiliários (FII).

Se você não sabe qual a sua senha para acessar o portal INFRAPREV, 
utilize o ‘Lembrar Minha Senha’ também no portal. O ícone fica no topo direito 
da página do Instituto. Basta clicar em ‘Lembrar Minha Senha’ e abrirá uma caixa 
para digitar o CPF e confirmar seu e-mail cadastrado. Em seguida, a identificação 
vai direto para seu endereço eletrônico. 

 
Com o login, que é o CPF, e a senha em mãos, é possível:
• acessar seu saldo de conta, com detalhamento das contribuições do partici-

pante e patrocinador;
• fazer simulações de aposentadoria e estimar o valor do seu benefício com o 

percentual de contribuição atual;
• atualizar dados cadastrais, como endereço, celular e e-mail;
• solicitar empréstimo direto pelo portal;
• dentre outros serviços. 

SABE A SUA SENHA DO PORTAL? 

Aplicativo no celular: 
Para entrar no aplicativo móvel do 
INFRAPREV, é preciso digitar login 
(CPF) e senha (mesma do portal).

Baixe o App na loja de compras
do seu smartphone e tablet.
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SAIBA COMO 
POUPAR E INVESTIR
CAMPANHA ‘SINAL DE PLANEJAMENTO” NAS REDES 
SOCIAIS DO INFRAPREV DÁ ORIENTAÇÕES E DICAS DE 
COMO EQUILIBRAR AS FINANÇAS

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

RELACIONAMENTO

Se o dinheiro não traz felicidade, a ausência dele 
com certeza tira o sono e a paz de muita gente. A melhor 
maneira de manter uma relação positiva com esse recurso 
e com o banco é por meio da educação financeira.

Por isso, o INFRAPREV lançou a campanha ‘Sinal de 
Planejamento’ no Facebook e no Twitter, que começou em 
agosto e termina em dezembro. O objetivo é mostrar que 
é possível equilibrar os prazeres da vida com a disciplina 
necessária para poupar e investir. 

De maneira geral, é possível afirmar que todas as 
pessoas se enquadram em um dos momentos do Sinal de 
Planejamento. Saiba mais sobre eles:

Sinal vermelho
Gasta mais do que ganha:  conhecido 

como a cor da paixão, o vermelho 
também é sinal de problemas, inclusive 

financeiros. Fazem parte desse grupo 
pessoas que têm dívidas das quais não 

conseguem pagá-las.

Sinal verde
 Gasta menos do que ganha: esse grupo 

reúne as pessoas que já podem pensar 
até em investir, pois mesmo cumprindo 

com as obrigações financeiras ainda sobra 
uma parte do salário.

Sinal amarelo
Gasta exatamente o que ganha: no 
final do mês, não falta dinheiro para 

quem está nesse grupo, mas também 
não sobra, e gastos emergenciais 

desequilibram as finanças.

Faça uma autoavaliação das suas finanças, identifique em que  sinal você se encontra e continue ligado para 
conferir dicas exclusivas para o seu momento financeiro nos posts no Facebook e no Twitter do INFRAPREV.

CLUBE DE VANTAGENS:
TRÊS NOVOS PARCEIROS

O INFRAPREV firmou parceria com mais três em-
presas para o Clube de Vantagens. As Óticas do Povo, o 
Hotel Le Canton e o curso de idiomas inFlux são os novos 
estabelecimentos que vão oferecer descontos em seus 
produtos e serviços aos participantes, aposentados e pen-
sionistas do Instituto.

As Óticas do Povo oferecem desconto de 20% na 
compra de óculos para pagamentos à vista e 10% a prazo. 
Vale ressaltar que os descontos não são incluídos para pro-
dutos promocionais e que, para concessão, é necessária 
a apresentação do cartão Clube de Vantagens do INFRA-
PREV ou o crachá da Infraero. 

Localizado em Teresópolis (RJ), o Hotel Le Canton, por 
sua vez, concede 15% de desconto sobre o valor das diárias. A 
promoção é válida até 2015 e não é cumulativa com outras em 
vigor. Para aproveitar a oferta, o participante precisa apresentar 
o cartão do Clube de Vantagens no check-in e informar o nú-
mero de matrícula do INFRAPREV no ato da reserva.

Já a escola de idiomas inFlux garante a dedução de 
20% no valor do módulo regular de ensino para partici-
pantes de Recife, no bairro de Boa Viagem.

O Clube de Vantagens do INFRAPREV, por meio 
do parceiro Walmart, distribuiu 92 ingressos para o 
parque de diversões Hopi Hari. A promoção, que foi 
divulgada por e-mail, despertou o interesse de vários 
participantes. Roberto Santos, da área de Negócios 
em Telecomunicações da Superintendência Regio-
nal de São Paulo, aprovou a experiência: “Valeu a 
pena o passeio ao Hopi Hari. Levei minha família 
e aproveitamos bastante o dia”, afirma. Eduardo 
Augusto de Oliveira Lima, da área de Coorde-
nação de Contratos da Regional São Paulo, 
também ficou satisfeito: “Tivemos um dia bas-
tante intenso. Levei a criançada e curtimos os 
brinquedos”, conta.

PARTICIPANTES
APROVEITAM PROMOÇÃO
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