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O INFRAPREV lança, em 2 de 
junho no seu portal, o Quiz “Sa-
be tudo sobre o INFRAPREV ? ”. 
O objetivo deste concurso é 
aumentar o conhecimento dos 
par ticipantes ativos e assistidos 
sobre o Instituto.

O vencedor de cada etapa 
será o par ticipante que acer tar 
o maior número de perguntas e 
receberá um aparelho de DVD 
como prêmio. Haverá premia-
ção também do segundo ao 
15º colocados.  Páginas 4 e 5

Participe de Quiz e 
concorra a prêmios

Relatório 
apresenta 
resultados 
de 2007

O par ticipante po-
derá avaliar o resultado 
da gestão do INFRAPREV 
em 2007, na publicação 
simplif icada encar tada 
nesta edição do jornal. 
O objetivo do relató-
rio é dar maior transpa -
rência e propiciar mais 
informações sobre as 
suas atividades aos par ti-
cipantes.

A primeira par te é 
uma visão geral da gestão, 
apresentando os resulta-
dos dos investimentos, as 
principais ações nas áreas 
de seguridade, jurídica, 
tecnologia da informação 
e comunicação. As de-
monstrações contábeis 
fazem par te da publica-
ção, conforme determina 
a Secretaria de Previdên-
cia Complementar.

Fundo previdencial 
custeia oscilações 

atuariais dos planos

Pesquisa: 97% 
dos participantes 

aprovam o Instituto� 4 7 INFRAPREV 
preserva árvores com 

uso de papel reciclado
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Editorial Canal Aberto

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Super intendente

E n c e r r a m o s 
2007 com resul-
tados f inanceiros 
s u r p r eenden te s . 
A rentabilidade foi 
de 22,64% , quase 
o dobro da meta 
atuarial de 11,47. 
A equipe de inves-

timentos do INFRAPREV procurou ino-
var em suas decisões, mas sem perder 
as diretrizes determinadas pela Políti-
ca de Investimentos.

Ainda no campo das f inanças, o 
Instituto superou em junho a marca 
histórica de R$ 1 bilhão de patrimô-
nio. Mais um resultado decorrente do 
novo modelo de gestão adotado, des-
de nossa chegada em 2003. Tentamos 
imprimir um ritmo mais acelerado 
e de superação constante de metas, 
atreladas a mecanismos de controle e 
qualidade. 

O ano foi marcado também por 
uma grande data, os 25 anos do Insti-
tuto. Uma conquista de todos os par-
ticipantes e dos pioneiros que lutaram 
para a criação. O compromisso f irma-
do em 1982 permanece até hoje.

A história foi registrada em livro 
“INFRAPREV 25 anos. A maturidade de 
um Fundo de Pensão”. Uma obra que 
relata sonhos, ideais, desejos, expec-
tativas, realizações e muito trabalho. 

Além de homenagear os 25 pri-
meiros aposentados, lançar um novo 
por tal na internet, o primeiro con-
curso de fotograf ia, o Instituto esteve 

frente a frente com os par ticipan-
tes, apresentando os resultados, 
colhendo a opinião e ouvindo crí-
ticas. Foram as palestras realizadas 
pela diretoria nas regionais.

Não nos esquecemos também 
da par ticipação na sociedade. O 
INFRAPREV aderiu aos Princípios 
de Investimento Responsável (PRI), 
uma iniciativa da Organização das 
Nações Unidas e ao Carbon Disclo-
sure Project ou Projeto de Informa-
ções sobre a Emissão de Gases de 
Efeito Estufa.

Para a concretização de todas 
essas ações contamos com o apoio 
dos Conselhos Deliberativo e Fis-
cal e dos empregados, que estão 
engajados nesse moderno conceito 
de administrar e sendo preparados 
para os novos desaf ios.

A posição alcançada pelo 
INFRAPREV, além dos esforços in-
ternos se deve a um Sistema de 
Previdência Complementar muito 
bem estruturado. A atuação con-
junta da Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp), do Insti-
tuto Cultural de Seguridade Social 
(ICSS) e do Sindicato Nacional das 
Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Sindapp) for ta-
lece o sistema e tem ajudado no 
aperfeiçoamento técnico dos fun-
dos de pensão. 

Publicação bimestral dir igida aos par ticipantes do INFRAPREV : Av. Almirante Barroso, 54 / 4º andar 
– Centro – CEP 20031-000 – Rio de Janeiro – RJ – Tel. : (21) 2156-8150 – www.infraprev.org.br. 
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Um ano de marcas históricas

Financiamento Habitacional
Quero saber se todos nós que 
recebemos benefício do INFRAPREV 
temos direito ao convênio com 
o Banco Real?
Inaide Barbosa de Souza Silva
Manaus – AM
   
Resposta: O convênio com o Banco Real 
é para todos os participantes ativos e 
assistidos, inclusive os seguros de auto-
móvel e residencial. O participante inte-
ressado deverá procurar uma agência do 
Banco Real, se identifi car e mencionar o 
código estipulante 8400 – Convênio com 
o INFRAPREV.  Mais informações também 
poderão ser obtidas através do site www.
bancoreal.com.br ou pelos telefones: 0800-
286 0909-crédito mobiliário e 0800-702 
5000-seguro automóvel e residencial.      

Contribuição especial
Quais as parcelas de remuneração 
normais são objeto de cálculo para 
incidência da contribuição especial? 
Esta cobrança é automática 
ou é feita manualmente pela 
dependência? O questionamento 
deve-se ao fato de que não está 
sendo descontada a contribuição 
de alguns participantes, cuja base 
de cálculo do INFRAPREV 
no contracheque é maior que 
o teto do INSS.
Antonio Donizeth Gerolineto
Uberaba – Minas Gerais

Resposta: O artigo 17 do regulamen-
to do Plano CV defi ne as parcelas que 
compõem o salário de participação e a 
base de cálculo das contribuições para o 
INFRAPREV.  Entre as parcelas, podemos 
destacar: remuneração básica mensal, 
adicional por tempo de serviço, gratifi -
cação de função, gratifi cação de férias, 
adicional de periculosidade ou insalubri-
dade e horas extras. Os participantes 
fundadores, os migrados para o Plano 
CV, no exercício de 2008, estão isentos 
da contribuição especial, motivo pelo 
qual alguns participantes que possuem a 
base de cálculo do INFRAPREV superior 
ao teto do INSS, R$ 3.038,99, não te-
rem o desconto. A contribuição especial, 
para o exercício de 2008, corresponde a 
2,69% do excedente do salário de par-
ticipação em relação ao teto do INSS. A 
patrocinadora contribui com o mesmo 
valor descontado do participante.
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Seguridade

A assessoria atuarial externa, Ernst 
Young, responsável pelos planos admi-
nistrados pelo INFRAPREV, emitiu pare-
cer técnico sobre a utilização do fundo 
previdencial com a f inalidade de distri-
buir superávit.

Como o fundo previdencial é para 
custear as oscilações atuariais, que 
possam vir a ocorrer no plano, a Ernst 
Young recomenda a manutenção do 
fundo previdencial constituído pelo Pla-
no CV.

Segundo a assessoria, do ponto de 
vista da legislação, a distribuição de re-
cursos só pode ocorrer quando houver 
acumulação de superávit por três anos 
consecutivos, acima de 25% das reser-
vas matemáticas dos planos, cuja parce-
la excedente é destinada à constituição 
de um fundo para revisão dos planos de 
benefícios.

Embora o Plano CV tenha apresen-
tado resultados superavitários, o seu 
montante não ultrapassou o limite de 

Assessoria atuarial recomenda 
manutenção de fundo previdencial
Aspectos legais e técnicos vetam a distribuição de superávit para patrocinadora, participantes ativos e assistidos

Senha: envio 
somente  
pelo correio

O INFRAPREV enviou à resi-
dência de todos os participantes 
ativos e assistidos um novo login e 
uma nova senha. É importante que 
o participante troque a senha por 
uma de fácil memorização, quando 
do acesso ao portal e que guarde 
em lugar seguro. 

Por questões de segurança, a 
senha só será enviada à residência 
do participante, pelo correio, e o 
tempo de entrega para o Rio de 
Janeiro é de uma semana e para ou-
tros estados de até 15 dias. 

O login é a matrícula no INFRAPREV 
e um dígito no final, que representa o 

Finalidade do Fundo Previdencial

1. Abater parte do custo previsto para a cobertura dos benefícios de  
     invalidez, auxí lio-doença, auxí lio-reclusão, pensão e pecúlio por morte;
2. Suportar eventuais ajustes das hipóteses de avaliação atuarial ;
3. Dar cobertura a eventuais oscilações de risco que venham a ocorrer nos
     próximos exercícios.

25% das reservas matemáticas, confor-
me determina a lei. Já os Planos BDI e 
BDII apresentaram déf icits nos últimos 
dois anos, exigindo medidas corretivas. 

Sob o ponto de vista técnico, podem 
ocorrer riscos biométricos e financeiros, 
ocasionando consumo do atual fundo pre-
videncial. Esses riscos externos estão rela-
cionados à redução da taxa atuarial de 6% 
para 5% ao ano, em função da queda con-
tinuada das taxas de juros, e a determina-
ção pelo órgão regulador e fiscalizador de 
adoção de uma premissa de sobrevivência 
dos participantes mais conservadora.

No entanto, o INFRAPREV continuará 
acompanhando a legislação, na busca de 
alternativas para melhorar a renda dos 
seus assistidos. Quando as condições, 
sob o ponto de vista técnico atuarial, es-
tiverem favoráveis à distribuição de ex-
cedentes, o Instituto cumprirá seu papel 
no atendimento aos seus três grandes 
clientes : patrocinadora, par ticipantes 
ativos e assistidos. Os excedentes po-
derão proporcionar redução da contri-
buição da patrocinadora e par ticipantes 
ativos, bem como aumento na renda dos 
assistidos.

Contribuição Voluntária  
É um aporte que pode ser 
feito ao Plano CV em qualquer 
época. O participante pode 
fazer um único depósito no 
ano ou programar os meses, 
recolhendo diretamente ao 
Instituto ou através de desconto 
em folha de pagamento. Assim 
como a contribuição básica, a 
contribuição voluntária tem como 
destino a composição do saldo da 
aposentadoria. Nesta modalidade, 
apenas os participantes 
contribuem para o benefício, sem 
contrapartida da patrocinadora.

Você Sabia

código familiar, que constam no cartão 
Clube de Vantagens.

Para solicitar nova senha, em 
caso de esquecimento ou perda, 
o participante deverá ligar para o 
0800-707-1273.
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imagem, o resultado de 2007 foi também su-
perior ao do ano anterior. Mais de 90% con-
sideram o INFRAPREV sólido, principalmente 
pela estabilidade de mercado, pelos resulta-
dos positivos dos balancetes e das aplicações 
fi nanceiras e por ser ligado à INFRAERO; 
moderno, por estar todo informatizado e 
transparente, em razão de disponibilizar to-
das as informações através dos seus canais 
de comunicação, de fornecer informações 
impressas bem detalhadas e de fácil lingua-
gem e entendimento.

Além disso, 89% compartilham da opinião 
de que o Instituto é também efi ciente, em 
função da rapidez com que atende e executa 
os serviços solicitados pelos participantes.

Pesquisa revela 
satisfação de 
participantes

Seguridade

O INFRAPREV lança em 2 de junho 
no seu portal o Quiz “Sabe tudo sobre o 
INFRAPREV?”. O objetivo deste concurso é 
aumentar o conhecimento dos participan-
tes ativos e assistidos sobre o Instituto.

O teste é composto por assuntos que 
constam no regulamento, estatuto, política 
de investimentos, nas publicações em geral 

Teste seu conhecimento e concorra a prêmios

97% avaliam positivamente 
e 66% consideram que o Instituto 
melhorou no último ano

Quiz, “Sabe tudo sobre o INFRAPREV?”, terá três etapas, com dois meses de duração cada e premiação do primeiro ao 15º colocados 

O INFRAPREV obteve um índice de avalia-
ção na pesquisa com os participantes superior 
ao ano anterior. A pesquisa revelou que 97% 
avaliam positivamente o Instituto, 4% a mais 
do que o índice registrado em 2006, de 93%.

O índice é a soma das notas ótimas e boas 
atribuídas pelos participantes ativos e assisti-
dos ao Instituto. Um resultado muito positivo 
e desafi ador para a administração, que está 
associado à quantidade de serviços e bene-
fícios oferecidos, a agilidade e qualidade do 
atendimento dispensado aos participantes, 
em especial, no que se refere à concessão de 
empréstimos, e a pontualidade dos pagamen-
tos, principalmente para os assistidos.

Do total de participantes pesquisados, 
66% consideram que o INFRAPREV melhorou 
no último ano – foram 50% na pesquisa an-
terior. A melhoria está associada a diversos 
fatores, principalmente, a quantidade e a cla-
reza das informações disponibilizadas. Desta-
que para a maior informatização do Instituto, 
a agilidade dos canais de comunicação e as 
facilidades na concessão de empréstimo.

No que diz respeito aos atributos de 

e que estão disponíveis no portal. São pergun-
tas sobre benefícios, serviços, investimentos, 
estrutura organizacional e comunicação. 

Esse teste de conhecimento geral vai pre-
miar os que obtiverem a melhor colocação. 
Está dividido em três etapas, cada uma com 
duração de dois meses.

O vencedor de cada etapa será o par-

ticipante que acertar o maior número de 
perguntas e receberá um aparelho de DVD 
como prêmio. Haverá premiação também do 
segundo ao 15º colocados.

Para os representantes a pontuação será 
específi ca. Eles concorrerão entre si e o ven-
cedor será aquele que obtiver o maior núme-
ro de respostas certas, resultado da soma de 

 Perfil – A maioria dos participantes são 
homens, têm entre 30 e 59 anos (79%) 
e possuem elevado nível de escolaridade 
– 57% possuem nível superior. 85% são 
casados e possuem fi lhos.

 Adesão – Para a grande maioria, as princi-
pais razões de adesão ao plano de previdên-
cia do INFRAPREV são a preocupação com 
o futuro de suas famílias e a certeza de que 
receberão uma aposentadoria satisfatória, 
o que possibilitará manter o mesmo padrão 

de vida da ativa.

 Internet – 54% dos 
participantes têm o 
hábito de acessar a in-
ternet. Em sua grande 
maioria, pelo menos 
4 vezes na semana, 
principalmente os ati-
vos. Por outro lado, 
outros 46% não pos-
suem computador ou 
possuem, mas não têm 
acesso à internet.

80%

70%

60%

50%

40%

Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

30%

20%

10%

0%
ÓtimaÓtimaÓtima

38%

100%

90%

BoaBoa RegularRegularRegular Ruim/PéssimaRuim/PéssimaRuim/Péssima

46%
55% 51%

6%
2% 1% 1%

2006

2007

Avaliação Geral INFRAPREV



Ano 19  nº  88  Março/Abr i l  2008      I     Futuro      I     �

Instrução 20 amplia 
cadastro e controle 
dos fundos de pensão

O INFRAPREV está fazendo altera-
ções no formulário de adesão ao Plano 
CV e de recadastramento abrangendo 
todos os planos, em função da Instru-
ção nº 20 da Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC), que estabelece 
novas regras de controle sobre seus 
par ticipantes ativos e assistidos e seus 
benef iciários. 

Farão parte do formulário as infor-
mações sobre a situação patrimonial 
– imóveis, automóveis, poupança e ou-
tros ativos que caracterizem bens patri-
moniais – e faixas de rendimentos, além 
do item condição do participante. Nesse 
campo, deve ser informado se o parti-
cipante, seus representantes, familiares 
e estreitos colaboradores que, nos últi-

mos cinco anos tenham desempenhado 
no Brasil ou no exterior funções públicas 
relevantes, tais como: mandatos eletivos 
do poder Executivo, Legislativo da União, 
estados e/ou municípios.

O formulário atualizado será usado 
pelos novos participantes. Para os atuais, 
ativos e assistidos, será expedida uma 
declaração para completar os itens que 
faltam no cadastro. O documento deve 
ser preenchido, assinado e enviado ao 
Instituto.

A Instrução tem o objetivo de com-
bater as atividades ilícitas, estabelecen-
do e reforçando os controles internos 
em todas as empresas de previdência 
privada do País, para a identif icação e 
prevenção dessas atividades.

O que é pecúlio?

Teste seu conhecimento e concorra a prêmios

O pecúlio é um benefício muito parecido com um seguro de vida. Em caso 
de falecimento do participante, é pago uma quantia que varia entre cinco e 
dez vezes o valor do Salário Real de Benefício (SRB) aos beneficiários ou aos 
indicados pelo participante. 

O SRB é a média dos salários de participação nos 12 últimos meses antes 
do início do benefício. É ajustado pelo índice de reajuste (INPC do IBGE) até 
o mês da concessão. Para o aposentado, o salário de participação é a soma das 
aposentadorias pagas pelo INFRAPREV e pela Previdência Social.

Esposa(o), companheira(o) e filhos (solteiros até 21 anos ou inválidos in-
dependentemente da idade) são beneficiários. Caso não tenha beneficiários, 
o participante pode indicar uma outra pessoa para receber o pecúlio, até 
mesmo sem vínculo familiar.

O INSS oferece pela internet a con-

tagem de tempo de contribuição. Para 

fazer a simulação, o segurado pode aces-

sar o site da Previdência Social, www.

previdencia.gov.br, e clicar no item “Tra-

balhador com Previdência” e escolher o 

tópico “Calcule suas contribuições”, que 

aparece na tela a opção simulação. 

O segurado deve ter em mãos o Nú-

mero de Identificação do Trabalhador 

(NIT), o número do PIS ou do PASEP, e 

preencher os campos solicitados. Caso 

não tenha acesso à internet, o segurado 

pode agendar, pelo número 135, o dia e 

hora para que os servidores da Agência 

da Previdência Social façam o cálculo. 

Quiz, “Sabe tudo sobre o INFRAPREV?”, terá três etapas, com dois meses de duração cada e premiação do primeiro ao 15º colocados Tempo de contribuição ao INSS

 Informações – No que diz respeito à 
qualidade das informações, a pesquisa tam-
bém mostra uma maior satisfação dos ativos 
com o que é disponibilizado pelo INFRAPREV  
sobre os benefícios previdenciários, mas 
ainda assim pouco mais de 10% desejam  
informações mais detalhadas.

 Comunicação – Todos os canais de 
comunicação recebem avaliação extrema-
mente positiva de seus respectivos usuários 
e a maioria não encontra dificuldade em se 
comunicar com o Instituto através deles. Ra-
tificando o resultado anterior, o Jornal Futuro 
permanece como o veículo mais lido pelos 
participantes. Os canais de comunicação 
mais utilizados são os representantes, segui-
dos pela central de atendimento e portal. 

 Sugestões – Os participantes suge- 
rem algumas modificações, em especial,  
no que se refere ao empréstimo, ao plano  
de saúde e ao plano odontológico, bem 
como um maior esclarecimento e deta-
lhamento das informações, principalmente, 
sobre os convênios.

todas as etapas. O motivo da diferença é 
que os representantes têm mais conheci-
mento sobre o Instituto.

Então que tal testar seus conheci-
mentos e ainda concorrer a prêmios? O 
desafio está lançado. Aguarde novas in-
formações pelo portal, pelo INFRAPREV 
Informa e por e-mail.
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Nossa Gente

Sidiney Ribeiro, do aeroporto de 
Campos dos Goytacazes, no Rio de Janei-
ro, queria ser jogador de futebol e atuar 
no seu Botafogo. Participou de uma pe-
neira no clube do coração e conseguiu 
uma vaga nas categorias de base. Era o 
sonho se tornando realidade.

Mas um percalço da vida o fez desis-
tir daquela oportunidade, já que morava 
muito longe do centro de treinamento 
do Botafogo e tinha dificuldades em arcar 
com as despesas de transporte. O que 
deveria ser uma profunda tristeza se con-
verteu em várias outras paixões.

Uma delas é a montaria. Cavalgar é 
algo que faz desde os cinco anos de idade. 

Cavalgadas superam
paixão pelo futebol

Sobre o que a montaria traz de benefícios, 
ele é rápido na resposta, “Lazer e amiza-
des, além do contato com os animais”. 

Organiza eventos de cavalgada e sem-
pre que pode, participa de outros. Os 
seus cavalos, o Pé-de-pano e o Maestro, 
são seus fiéis seguidores nas cavalgadas.

E o futebol? Sidiney resolveu continu-
ar perto do futebol, mas de outra forma. 
Tornou-se colunista da Folha da Manhã, de 
Campos, e radialista esportivo. Dentre al-
guns fatos marcantes da sua vida é a primei-
ra entrevista com o Romário, após marcar 
o primeiro gol com a camisa do Flamengo.

Sidiney conta uma história pra lá de 
inusitada de Eduardo Vianna, ex-presidente 
da Federação de Futebol do Rio de Janei-
ro e torcedor do Americano de Campos. 
“Certa vez em um jogo entre o Americano 
e a Ponte Preta houve um gol legítimo a 

favor da Ponte. O juiz colocou 
a bola no meio campo para a 
saída. Eduardo invadiu o Cam-
po e o juiz recuou, invalidou o 
gol e deu tiro de meta.”

Pai de Leonardo e Mariana, 
ele está prestes a comemorar 
bodas de prata com Ana Ma-
ria. Com 23 anos de Infraero, 
Sidiney é PSA do setor Admi-
nistrativo-Financeiro. E quer 
continuar a atuar durante mui-
tos anos em todos os campos 
pelos quais se apaixonou.Sidiney com a esposa Ana Maria e os filhos Mariana e Leonardo

Espaço INFRAERO

Aeroporto do Galeão – O Aeroporto 
Internacional do Rio de Janeiro é pioneiro 
no incentivo às artes plásticas e à cultura. 
Em 2007, os Espaços Culturais dos Termi-
nais de Passageiros I e II promoveram 27 
exposições. O primeiro Espaço Cultural 
foi inaugurado em outubro de 1993, com 
a exposição A Prata da Casa. Consagra-
do como difusor de cultura, em meio a 
esculturas, pinturas, dança e música, o Ae-
roporto do Galeão tem garantido visibili-
dade aos seus expositores em âmbito na-

cional e internacional, tendo alguns deles 
recebido convite para expor no exterior. 

Inclusão Social – A INFRAERO em 
parceria com a Confederação Brasileira 
de Judô (CBJ) implantou dois núcleos 
do Projeto Avança Judô em Macapá, o 
ano passado. O projeto é uma ferra-
menta de inclusão social, promovida e 
coordenada pela CBJ e patrocinado pela 
INFRAERO. A iniciativa propicia, através 
do esporte, condições e oportunidades 
para crianças e adolescentes de comuni-

dades carentes. Já existem núcleos em 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, 
Campo Grande, Campinas, Recife e Boa 
Vista. No segundo semestre de 2008 se-
rão implantados três novos núcleos em 
localidades a serem definidas. A Dire-
toria Executiva da INFRAERO também 
patrocina a equipe brasileira de judô. O 
apoio ao esporte se destaca pelo ótimo 
resultado dos judocas no último ano, 
quando conquistaram medalhas de ouro 
em campeonatos mundiais. 

Empréstimo – Aposenta-
dos e pensionistas que fazem 
par te do convênio INSS/
INFRAPREV podem solicitar 
empréstimo no Instituto, in-
cluindo no cálculo da mar-
gem o benefício da Previdên-
cia Social.

Meta atuarial – É o valor 
mínimo esperado para re-
torno de investimentos dos 
recursos dos planos de bene-
fícios. A meta atuarial mínima 
do INFRAPREV é de INPC + 
6% ao ano. Para perseguir 
melhores resultados o Insti-
tuto adota também uma meta 
mais arrojada de INPC+8% 
ao ano, que é a da Política de 
Investimentos.

Correção – No Balancete 
Gerencial do 4º trimestre de 
2007 f icou faltando um item 
de conta no Ativo, que desali-
nhou os números de algumas 
colunas. A correção já foi fei-
ta e o balancete atualizado 
está publicado no por tal do 
INFRAPREV para consulta.

Secretário – Desde feve-
reiro, Ricardo Pena Pinhei-
ro é o novo Secretário de 
Previdência Complementar. 
Ocupava o cargo de Secre-
tário Adjunto e, antes disso, 
de diretor de Assuntos Eco-
nômicos do órgão.

Fique por dentro

Sidiney Ribeiro desistiu  
do futebol por morar longe  
do centro de treinamento
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As publicações do INFRAPREV que 
foram impressas em papel reciclado em 
2007 representou uma economia de mais 
de 355 mil folhas de papel A4 branquea-
das, aproximadamente 35 árvores de sete 
anos de idade, prontas para produção.

O Instituto intensif icou em 2007 a 
sua gestão com responsabilidade socio-
ambiental. Os par ticipantes receberam 
informações sobre saúde e cidadania. 
Além disso, foram realizadas campanhas 
de apoio a entidades assistenciais.

O Instituto se tornou signatário do 
Carbon Disclosure Project (CDP), uma 
iniciativa global que visa canalizar os in-
vestimentos institucionais para empre-

sas e projetos que se comprometam a 
reduzir as agressões ao meio-ambiente. 

Aderiu também aos Princípios de In-
vestimento Responsável (PRI), um pro-
grama da Organização das Nações Unidas 
(ONU) que defi ne práticas e princípios 
que incluem critérios ambientais, sociais e 
de governança, fornecendo um marco para 
que os investimentos a longo prazo tenham 
os melhores retornos e que os mercados 
se tornem cada vez mais sustentáveis.

O INFRAPREV já privilegiou em sua 
car teira de investimentos de 2007 pa-
péis de empresas que estão comprome-
tidas com a sustentabilidade do planeta 
e com a governança corporativa, que fa-

zem par te do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) e do Índice de Gestão 
Corporativa (IGC).

Na par te de assistência, o Instituto 
promoveu uma campanha de arrecada-
ção de alimentos para o Instituto Thiago 
Moysés, entidade f ilantrópica que cuida 
de crianças por tadoras do HIV. Alguns 
papéis não utilizados pelo INFRAPREV 
foram vendidos para reciclagem e o di-
nheiro arrecadado foi rever tido em ali-
mentos para a Instituição Solar Meninos 
de Luz, que também recebeu dos em-
pregados do Instituto brinquedos para 
as crianças dos Jardins I e II , em come-
moração ao Dia das Crianças.

Finanças

Nossos resultados

Patrimônio
Fevereiro/2008

R$ 1.195.869.005,77

Por Plano

Plano CV: R$  1.138.494.382,43

Plano I:  R$       49.386.740,18        

Plano II: R$                7.987.933,16

Cota do Plano CV
Fevereiro/2008

3,34312932

Gestão socioambiental 
proporciona bons resultados

Renda 
Variável

27,9�%

Renda Fixa
�9,28%

Empréstimos
7,44%

Imóveis
�,�2%

Distribuição dos Investimentos 
Fevereiro/2008 

Disponível
0,01%

O INFRAPREV passou a fazer parte, 
este ano, do Comitê de Valores Mobili-
ários da Associação Nacional das Institui-
ções do Mercado Financeiro (ANDIMA). 
Em março, a representante do Instituto, 
Izana Sampaio, e o diretor-superintenden-

te, Carlos Frederico Aires Duque, partici-
param da reunião do comitê que discutiu 
a atual situação do mercado de capitais no 
Brasil. 

Na reunião foi apresentada uma pro-
posta de um novo texto de orientação 

que simplifi ca e padroniza as cláusulas de 
debêntures (título de crédito que uma 
companhia faz junto a terceiros que as-
segura a seus detentores direito contra 
a emissora, nas condições constantes da 
escritura de emissão). 

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

INFRAPREV participa de comitê da Andima

Somente o uso de papel reciclado na maioria das publicações em 2007 possibilitou a preservação de 35 árvores



Saúde

As dores nas costas afligem 
aproximadamente 70% da popu-
lação adulta brasileira e podem ter 
diversas causas, como falta de exer-
cício, sobrepeso corporal, forma 
incorreta de dormir ou até mesmo 
má postura na mesa do escritório.

A lombalgia, termo usado para 
definir a dor nas costas, é uma das 
queixas mais fortes e pode du-
rar desde alguns dias até muitas 

semanas. Para saber a gravidade 
da lesão e o tipo de tratamento, 
geralmente são realizados alguns 
exames, como radiografia, tomo-
grafia computadorizada e resso-
nância magnética. 

O tratamento pode passar de 
simples exercícios físicos e medica-
mentos para até casos de cirurgia.

Para evitar as dores nas costas, 
confira as dicas dos especialistas:

Com o mundo nas costas
Lombalgia, termo usado para dor nas costas, é uma das queixas mais fortes e pode durar dias
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