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O INFRAPREV realiza o I Concurso de Foto-

graf ia “Espor te – Saúde e Qualidade Vida”, aber-

to a todos os par ticipantes ativos e assistidos. O 

concurso é um dos eventos comemorativos dos 

25 anos do Instituto. O autor da melhor foto re-

ceberá uma máquina digital. Com essa iniciativa 

o INFRAPREV quer incentivar o gosto por essa 

expressão ar tística que é a fotograf ia . Página 6

Faça simulação 
de empréstimo 

no site

Contribuição 
Básica pode ser 

deduzida do IR

Entrevista

Paracy Mesquita Filho 

par ticipou do grupo de 

estudos para criação do 

INFRAPREV e foi o pri-

meiro Diretor-Superin-

tendente. Em entrevista 

ao Jornal Futuro fala dos 

desaf ios para realização 

dessa conquista dos em-

pregados.  Página 4

O Diretor-Superintendente, 
Carlos Frederico Aires Duque e 
os diretores Maria Lucia de Arau-
jo Rocco e Paulo Roberto da Sil-
va visitaram, em 10 de maio, as 
obras do Aeroporto Santos Du-
mont, acompanhados pelo Supe-
rintendente, Geraldo Juarez de 

Britto, por técnicos do aeropor-
to e pelos conselheiros Aramis 
da Silva Gomes e Jorge Costa 
Carneiro. A primeira fase da sua 
área de expansão foi inaugurada 
no dia 26 de maio. A expectativa 
da INFRAERO é de um aumen-
to no f luxo mensal de passagei-

ros de 300 mil 
para 400 mil. 
O f luxo atual é 
de 3,5 milhões/
ano e, após as 
obras, terá ca-
pacidade para 
receber até 8 
milhões de pas-
sageiros/ano.

Diretoria visita obras do 
Aeroporto Santos Dumont
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Contribuição

Gostaria de saber qual a 

diferença entre a contribuição 

básica e a contribuição principal.

Carlos Antônio Borges de Souza

Uberaba – MG

Resposta: A Contribuição Básica é 

destinada à formação do benefício de 

aposentadoria, efetuada mensalmente 

pelo participante.  A Contribuição 

Principal também tem o mesmo 

destino, mas é efetuada mensalmente 

pela patrocinadora INFRAERO. No 

extrato de conta disponibilizado 

no site, você pode acompanhar 

as contribuições efetuadas e a 

rentabilidade da sua Conta Total de 

Participante.

Convênios

É um grande passo o convênio 

junto ao Banco Real. Parabéns! 

Porém, gostaria de sugerir, se 

possível, convênio junto a outros 

bancos... Hoje conseguimos um 

empréstimo em torno de R$ 10 

mil, que contempla a compra 

de um carro usado, e a partir de 

R$ 20 mil já é quase que possível 

aquisição de um imóvel muito 

simples. Espero que no futuro 

possamos dispor de um valor 

maior de empréstimo.

Wilson Lucas Jacinto

Campinas – SP

Resposta: O INFRAPREV vem 

realizando parcerias com outras 

instituições para aumentar o leque de 

benefícios e serviços aos participantes. 

O Instituto está estudando propostas 

de outras instituições. Mas, quanto 

ao empréstimo, sua destinação não 

é para a área imobiliária, por isso 

foi feito convênio com o Banco Real 

ABN Amro. O limite de valor de 

empréstimo é em função da margem 

para desconto em folha de pagamento.

Editorial Canal Aberto

Carlos	Frederico	Aires	Duque
Diretor-Super intendente

Dia 29 de ju -
nho é uma data 
mui to especia l .  O 
INFR APREV come-
mora jub i leu de 

pr ata . São 25 anos t r aba lhando em 
prol da segurança e t r anqüi l idade de 
seus par t ic ipantes .

As d iscussões in ic iadas na déca-
da de 70 resu l t ar am, em 1982 , nes-
te fundo de pensão que conta hoje 
com quase 12 mi l par t ic ipantes , dos 
qua is mais de 2 mi l são ass is t idos e 
com um patr imônio de cerca de R $ 
1 b i lhão.

Essa conquis t a socia l dos empre-
gados da INFR AERO se deve ao t r a-
ba lho de um grupo formado por José 
Daumas , Par acy Cruz de Mesqui t a 
F i lho, Lu iz Gonzaga Cabra l Neves , 
Mar ia Reg ina Ol ive ir a de Queiroz e 
Rober to Damião Fer re ir a de Car -
va lho. Es tes for am os p ioneiros , a 
quem agr adecemos o es forço e ren-
demos homenagem.

Mas nada ser ia poss íve l sem a 
inter venção do coronel Cáss io Ro-
mualdo dos Reis Carne iro , então Di -
retor Adminis t r at ivo, que dá nome 
à ga ler ia de ex-super intendentes . 
Coronel Cáss io Carne iro conseguiu 
convencer o Min is t ro da Aeronáut i -
ca , Dél io Jard im de Mat tos , e o Pre -
s idente da ARSA , coronel Gui lherme 
Rebel lo da S i lva , a dar au tor ização à 
cr iação do fundo de pensão.

Desde então, muitos prof is sio nais 
passaram pelo então AR SAPREV, 
que recebeu depois o nome de 
INFRAPREV, devido a incorporação 
da ARSA pela INFRAERO. A patro-
cinadora INFRAERO e esses prof is-
sionais pro piciaram o crescimento e 
a solidez alcançada nesses 25 anos.

Essa história de sonhos, ideais, 
desejos, expectativa, realizações e 
muito trabalho para que o Institu-
to completasse em 2007 os seus 25 
anos está sendo registrada em livro. 

O INFR APREV chega aos 25 
anos , consciente de seu papel no 
univer so dos fundos de pensão 
br as i le i ros e d ispos to a cumpr ir a 
V isão de seu P lane jamento Es tr a-
tég ico – Ser um fundo de pensão 
de vanguarda , cada vez mais com-
promet ido com os par t ic ipantes , 
patrocinadoras e a sociedade .

A exper iência do passado, a 
preser vação e o respeito às re-
gras e a ética f izeram com que o 
Insti tuto pudesse agora garantir o 
compromisso f irmado lá em 1982.

Nosso compromisso é ze lar 
pe lo bem-es tar socia l de todas 
a s pessoas que depos i t ar am a 
conf iança no INFR APREV.  Procu-
r amos tomar at i tudes sempre de 
maneir a mui to centr ada e caute -
losa , buscando com tr ansparên-
cia sempre o melhor caminho 
par a os par t ic ipantes .
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Auxílio-doença: 
benefício temporário

Seguridade

O auxílio-doença é um benefício de 
renda mensal temporário. É concedido aos 
participantes por afastamento do trabalho, 
ocasionado por mais de 15 dias, decorren-
te de doença ou acidente de trabalho. 

Para solicitar esse benefício, o par-
ticipante deverá possuir, no mínimo, 12 
meses de contribuição para o INFRAPREV, 
além de também estar em auxílio-doença 
pelo INSS.

O início do benefício corresponde à 
mesma data do benefício do INSS e será 
pago durante o período em que lhe for 
garantido o auxílio-doença pela Previdên-
cia Social.

Documentos – O benefício deverá 
ser requerido através do representante 
do INFRAPREV da localidade de trabalho 
do participante. É necessário que o parti-
cipante solicite o benefício pelo Requeri-
mento de Benefício de Auxílio-Doença, 
além de apresentar a carta de concessão 

Participante pode 
aumentar contribuição

do auxílio-doença concedido pelo INSS, o 
contracheque do mês anterior ao início do 
benefício e o comprovante do período de 
afastamento (comunicação de resultado de 
exame médico – CREM ou comunicação 
de decisão).

Desconto de empréstimo – É im-
portante alertar que em alguns casos, os 
participantes que estejam em auxílio-doen-
ça e possuem empréstimo no Instituto, a 
prestação poderá não ser descontada na 
folha de pagamento durante aquele perío-
do. Isso ocorre quando o benefício do 
participante é menor que o valor da pres-
tação do empréstimo. De acordo com o 
contrato de empréstimos, nesse caso, o 
participante deverá depositar a parcela na 
conta corrente do Instituto, até o segundo 
dia útil do mês subseqüente do vencimento 
da prestação, para não ficar inadimplente 
e enviar fax do comprovante de depósito 
para a Gerência de Empréstimos.  

Os participantes do Plano CV têm, até 
31 de julho, a oportunidade de garantir 
um futuro melhor para eles e seus benefi-
ciários, podendo melhorar a contribuição 
de aposentadoria e a do pecúlio. 

Anualmente, o INFRAPREV oferece a 
oportunidade de alteração das contribui-
ções básica e específica. O aumento traz 
um ganho significativo em termos de be-
nefício. No entanto, o participante tem 
também a possibilidade de redução, caso 
necessite.

Alteração – A contribuição básica 
é destinada à formação do benefício fu-

turo. Ao aumentar a contribuição básica, 
a patrocinadora aumenta a contribuição 
principal, dentro do limite estabelecido no 
regulamento. Dessa forma, o participante 
garante mais conforto e tranqüilidade para 
o seu futuro, além de poder deduzir no 
Imposto de Renda o total da contribuição 
básica no ano, até o limite de 12 % da renda 
bruta anual. Já na contribuição específica, 
o participante irá proporcionar mais segu-
rança à sua família, pois esta se destina ao 
pecúlio por morte, que é concedido aos 
beneficiários, em caso de falecimento.

O material contendo o formulário de 
alteração e o folder explicativo foi enca-
minhado à residência do participante. O 
formulário de alteração também está dis-
ponível no site e através dos representan-
tes. O formulário, preenchido e assinado, 
deve ser encaminhado ao Instituto.

Além de melhorar o benef ício de 
aposentadoria, o participante 
tem a vantagem de deduzir a 
contribuição básica no IR

Simulação – O participante ainda 
tem a opção de fazer uma simulação do 
cálculo de sua aposentadoria, através do 
simulador no site. Com isso, ele pode 
fazer uma estimativa de quanto será seu 
benefício, de acordo com o percentual 
de contribuição. Para obter mais informa-
ções, o participante pode entrar em con-
tato pelo 0800-707-1273. 

Extrato de Conta – O INFRAPREV 
está encaminhando, em junho, o ex-
trato anual de conta do exercício de 
2006 para os participantes dos Planos 
CV, BDI e BDII. O extrato do Plano CV 
apresenta as contas dos participantes 
e da patrocinadora individualizadas e o 
rendimento apurado no período, assim 
como os valores da cota. A conta de 
participante no Plano CV é formada a 
partir da contribuição básica e voluntá-
ria, se houver. Já a conta da Patrocina-
dora é representada pela contribuição 
principal. Em caso de dúvidas sobre o 
conteúdo do extrato, entrar em con-
tato com o 0800-707-1273. O extrato 
está disponível também no site para 
consulta a qualquer momento.

Comitês de Investimentos – O 
INFRAPREV tem comitês de investimen-
tos que auxiliam a direção a gerenciar 
o patrimônio de forma transparente e 
segura. Criados em 2003, os Comitês 
Diretor e Executivo de Investimentos 
fundamentam as decisões. Todas as 
ações e resultados são registrados em 
relatórios.

Fique por dentro



Jubileu de Prata

Primeiro Diretor-Superintendente fala da criação
Paracy Cruz de Mesquita Filho foi o primeiro Diretor-Superintendente 

do INFRAPREV e nesses 25 anos ocupou ainda os cargos de Diretor 

de Administração e Finanças e Presidente do Conselho Deliberativo. 

Atualmente é assessor da Diretoria Financeira da INFRAERO e mem-

bro do Conselho Deliberativo do INFRAPREV. Como participante do 

grupo de criação do fundo de pensão, Paracy fala ao Jornal Futuro 

de como surgiu o Instituto, que já se chamou ARSAPREV e teve como 

primeira patrocinadora Aeroportos do Rio de Janeiro S/A (ARSA).

INFRAPREV completa 25  anos e atinge maturidade
fotografia, aberto a todos os participantes 
ativos e assistidos e empregados do Insti-
tuto. O tema é “Esporte – Saúde e Quali-
dade de Vida”. Na véspera do aniversário 
haverá uma comemoração, reunindo as 
pessoas que ajudaram a edificar o Insti-
tuto: participantes fundadores, dirigentes 
da patrocinadora, além dos 25 primeiros 
aposentados que serão laureados com 
uma placa, representantes do sistema de 
previdência complementar e parceiros. 

No dia do aniversário haverá uma mis-

sa, na Igreja Santa Cruz dos Militares, no 
Centro do Rio e, em julho, o INFRAPREV 
estará estreando uma nova página na Inter-
net, seu Portal de informações e serviços.

Consta ainda da comemoração de 
aniversário a realização de palestras aos 
participantes nas superintendências da 
INFRAERO, começando em junho em 
Porto Alegre. Na programação: julho, Rio 
de Janeiro (Galeão); agosto, Brasília; se-
tembro, Guarulhos; outubro, Belém e Ma-
naus e novembro, Salvador e Recife.

No dia 29 de junho o INFRAPREV 
completa 25 anos. Para comemorar essa 
data especial, o Instituto elaborou um ca-
lendário de eventos. Como parte das co-
memorações, lançará um livro que conta 
a história desses 25 anos, desde os pri-
meiros estudos da criação até o momento 
atual. O livro se apóia em depoimentos 
dos fundadores, uma forma de homenage-
ar aqueles que acreditaram no INFRAPREV 
desde o início. 

Será lançado, também, o concurso de 

O senhor participou da criação do Ins-
tituto, como foi desenvolver esse tra-
balho?

Paracy Mesquita – Participei do grupo 
de trabalho nomeado pelo Presidente da 
ARSA para fazer os primeiros estudos. Foi 
muito interessante, pois se tratava de as-
sunto muito discutido no âmbito das gran-
des estatais brasileiras. 

A idéia partiu da patrocinadora ou 
de um grupo de empregados?

Paracy Mesquita – Partiu, en-
tre outros, de um grupo de em-
pregados que vieram da antiga 
Companhia Telefônica Brasilei-
ra (José Daumas, Maria Regina 
Oliveira de Queiroz, Roberto 
Damião Ferreira e eu), todos 

participantes do grupo de tra-
balho inicial. Nós passamos 
por um processo de reno-
vação naquela companhia, 

onde as chefias, que eram muito antigas, 
não se aposentavam em virtude da grande 
queda de remuneração que sofreriam. A 
Companhia Telefônica instituiu um plano 
de complementação, assumindo todos os 
custos, para poder modernizar a empresa. 
Todo esse grupo, oriundo da área de re-
cursos humanos, sabia que a ARSA pode-
ria, no futuro, enfrentar situação semelhan-
te. A idéia foi encampada de imediato pelo 
então Diretor de Administração, coronel 
Cássio Romualdo dos Reis Carneiro, que 
obteve aprovação da Diretoria Executiva e 
fomentou a implantação do Instituto.

Quais foram os desafios enfrentados?

Paracy Mesquita – Houve alguns de-
safios. Em primeiro lugar a necessidade de 
se estudar o problema em conjunto com a 
INFRAERO, o que retardou um pouco o 
processo. Depois, houve interesse da inicia-
tiva privada, através de um banco e seu bra-
ço securitário, o que paralisou o processo 
por algum tempo. Por fim, a determinação 
do Ministro da Fazenda, Delfim Netto, de 
não autorizar, tendo em vista os custos as-
sumidos pelas estatais, na criação de novas 
fundações de previdência privada. 

Como eles foram superados?

Paracy Mesquita – O maior obstáculo 
era a recusa do ministro Delfim Netto. Foi 
superado, graças à intervenção do coronel 
Carneiro, que solicitou ao Ministro da Ae-
ronáutica, Délio Jardim de Mattos, que re-
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forçasse junto ao ministro Delfim Netto a 
importância do fundo de pensão para os em-
pregados e os benefícios que gerariam para a 
empresa, obtendo então a aprovação.

Como foi a aceitação dos empregados? 
Eles entendiam a segurança que o fundo 
de pensão iria proporcionar?

Paracy Mesquita – De forma geral, a 
adesão inicial foi muito boa. Houve resistên-
cia apenas de um grupo de empregados das 
áreas de computação e de engenharia. No-
vas palestras foram realizadas e esse pessoal 
veio, também, a aderir. A adesão inicial, gra-
ças a um trabalho de implantação estudado, 
foi acima do esperado inicialmente.

Como foi sair do grupo de criação e 
ocupar o primeiro cargo de Diretor-Su-
perintendente?

Paracy Mesquita – Diria que uma sur-
presa e um novo e grande encargo, visto 
que durante todo o período em que fui Di-
retor-Superintendente, acumulei as funções 
de Superintendente de Organização, Méto-
dos e Estatística da, então, Aeroportos do 
Rio de Janeiro S/A (ARSA).

O que o senhor tem a dizer desses 25 
anos de INFRAPREV?

Paracy Mesquita – Que os resultados 
estão aí, dando condições para que nosso 
pessoal se aposente com dignidade, confor-
me planejado naqueles primeiros tempos.

dita que as pessoas 
da sua idade não po-
derão contar com o 
plano da previdência 
social do governo. 
Trabalha na Ge-
rência de Logística 
do Aeroporto In-
ternacional de Viracopos, em Campinas.

Fabio Martins dos Santos – Considera 
a previdência complementar mais interes-
sante e segura do que a pública. O téc-
nico em eletrotécnica do Aeroporto de 
Confins, em Belo Horizonte, entrou para 
o INFRAPREV porque oferece benefícios 
previdenciários, além do empréstimo com 

taxas melhores 
que as praticadas 
pelo mercado. Para 
Fabio, o Instituto é 
sólido e estável no 
mercado, o que 
proporciona con-
fiança e segurança. 

Vinte cinco anos é uma data especial 
para o INFRAPREV e também para os jo-
vens participantes que completam a mes-
ma idade do Instituto neste ano e que já se 
preocupam com o futuro.

Francisco de Mon-
tier Saraiva Junior 
– “O INFRAPREV é 
uma excelente op-
ção de investimento 
para o futuro”, resu-
me o participante. 
O funcionário de 
Tráfego e Segurança do Aeroporto In-
ternacional Pinto Martins, em Fortaleza, 
espera que o Instituto seja cada vez mais 
bem sucedido e que possa continuar le-
vando tranqüilidade e segurança para os 
participantes.

Cinthia de Oliveira Pereira – Decidiu 
aderir ao INFRAPREV pela segurança de ter 
um plano de previdência privada, quando 
entrou na INFRAERO aos 18 anos. Ela acre-

Primeiro Diretor-Superintendente fala da criação

INFRAPREV completa 25  anos e atinge maturidade

Jovens participantes de 25 anos

Futuro está de 
cara nova

A partir desta edição o Jornal 
Futuro adota uma nova programa-
ção visual. O novo projeto editorial e 
gráfico segue a tendência das news-
letters modernas. Outra novidade é 
a adoção do papel reciclado, seguin-
do assim a estratégia do INFRAPREV 
de respeito ao meio ambiente. 

Site se transforma em portal 
Em julho o INFRAPREV estará com uma 

nova página na Internet. O Instituto trans-
formou o site em um portal de informa-
ções e serviços e melhorou a navegação. 

O Portal, além de informações, permite 
ao participante fazer simulações de aposenta-
doria, empréstimo, resgate e contribuições.

A novidade é a reformulação da for-

ma de acesso às informações restritas dos 
participantes. Um novo sistema de emis-
são de login e senha será implantado e 
permitirá a alteração da senha no próprio 
Portal, por uma combinação de melhor 
memorização. E para maior segurança, a 
senha será encaminhada somente pelo 
correio à residência do participante.

29 de junho de 1982 – Autorizado o fun-

cionamento do Instituto Arsa de Seguridade 

Social (ARSAPREV).

29 de outubro de 1982 – Foi realizada a 

primeira reunião da Diretoria Executiva.

22 de março de 1996 – Incorporação dos 

participantes da empresa Telecomunicações 

Aeronáuticas S/A (TASA).

25 de março de 1998 – Mudança da ra-

zão social do ARSAPREV para Instituto In-

fraero de Seguridade Social (INFRAPREV).

24 de novembro de 2000 – A Secretaria 

de Previdência Complementar aprova o Re-

gulamento do Plano de Contribuição Defini-

da, denominado em 2006 de Plano de Contri-

buição Variável, em função das características.

23 de agosto de 2002 – Estatuto incor-

pora regras de eleição dos conselhos.

Fatos marcantes da história do INFRAPREV
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Novos 
conselheiros 
tomam posse 

“A única coisa no mundo que 
congela o tempo é a imagem”, afir-
ma o participante Sebastião Luiz 
da Silva quando fala de fotografia. 
Com alguns trabalhos comercializa-
dos, o participante afirma que o seu 
interesse maior não é a venda, mas 
o gosto de fotografar.

A vontade de foto-
grafar vem da emoção 
que uma simples foto 
pode despertar nas 
pessoas, além da possi-
bilidade de guardar para 
sempre um momento 
marcante da vida. Se-
bastião sempre admirou fotografia. Ao 
longo do tempo, o fascínio por essa forma 
de expressão só aumentou. Surgiu então a 
vontade de aprimorar a técnica e conhe-
cer mais sobre essa arte surgida no século 
XVI. Para isso, fez cursos para adquirir mais 
conhecimento e o hobbie foi se tornando 
mais interessante e revelador.

A leitura também foi um meio de apro-
fundar-se nesse assunto. Passou a ler revis-
tas especializadas, como também conhecer 
os fotógrafos de Uberlândia, Minas Gerais, 
onde mora. Há cinco anos, Sebastião fo-

A arte de parar o tempo
Sebastião Luiz da Silva cada vez mais f ica fascinado com a 
emoção que a fotograf ia pode despertar nas pessoas

tografa, principalmente, paisagens. A 
preferência por esse tipo de fotogra-

fia vem do que ela pode revelar. “É interes-
sante quando tiro uma foto de uma árvore 
e vejo do nada surgir algo que me inspire, 
me motive”, afirma.

Como os afazeres são grandes, o ho-
bbie as vezes fica em segundo plano. O 
operador de estação aeronáutica do Ae-
roporto de Uberlândia precisou dar uma 
parada com a fotografia. Os filhos e a rotina 
diária não têm deixado tempo livre para se 
dedicar a essa paixão. Mas, Sebastião espe-
ra se surpreender sempre mais com o que 
a fotografia pode revelar.  

Em comemoração aos seus 25 anos, o INFRAPREV vai realizar 
o I Concurso de Fotografia. Com o tema “Esporte – Saúde e 
Qualidade de Vida”, os participantes poderão mostrar sua apti-
dão na arte de fotografar. 

O concurso será válido somente para participantes ativos, as-
sistidos (aposentados e pensionistas) e empregados do Instituto. 
Aqueles que quiserem concorrer deverão encaminhar à sede do 
Instituto, de 29 de junho a 28 de setembro, a Ficha de Inscrição, 
devidamente preenchida e assinada, juntamente com a foto. Os 
documentos deverão ser enviados por sedex.

O participante pode concorrer com até duas fotos, em cores 
ou preto e branco, no formato 18x24cm. As fotos digitais só serão 
aceitas se impressas em papel fotográfico ou papel de qualidade 
fotográfica. Nesse caso, o CD contendo o arquivo da imagem da 
foto também deverá ser encaminhado junto com a foto impressa e 

os demais documentos.
O resultado será divulgado em novembro e as três melho-

res fotos serão premiadas e publicadas no site e no Jornal Futuro. 
Os prêmios são uma máquina digital para o primeiro lugar, um 
aparelho de DVD para o segundo lugar e o terceiro ganhará um 
aparelho de MP3. Além disso, todos os participantes receberão um 
certificado pela participação no concurso.

A Comissão Julgadora do concurso será composta por um mem-
bro de um dos Conselhos do INFRAPREV, por um gerente, por um 
participante e por um fotógrafo profissional. A decisão tomada pela 
Comissão será definitiva, não sendo, portanto, admitido recurso.

É recomendável que todos os participantes leiam o Regula-
mento do Concurso que está no site, além da Ficha de Inscrição e 
de dicas. Para mais informações, o participante poderá entrar em 
contato pelo 0800-707-1273. 

INFRAPREV realiza 
I Concurso de Fotografia

Fotografando há cinco anos , 
Sebast ião prefere mais as paisagens

Os novos membros dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal do INFRAPREV foram 

empossados em 3 de maio. A cerimônia de 

posse aconteceu na sede do Instituto, com 

a presença da Diretoria Executiva. 

Dos conselheiros, quatro foram eleitos 

pelos participantes, sendo eles: Margare-

th Lyses Rabelo Mendes (titular) e Carlos 

Eduardo Guapindaia Campos (suplente) 

para o Conselho Deliberativo, e para o 

Conselho Fiscal, Joel Alves Ramires (titu-

lar), representante dos participantes ativos 

e Jurandyr Machado da Cunha (suplente), 

representando os assistidos.

Os indicados pela patrocinadora foram 

Marisa Santos Villagra (titular), Ricardo de 

Castro Brum (suplente) e Paracy Cruz de 

Mesquita Filho (suplente) para o Conse-

lho Deliberativo, e para o Conselho Fiscal, 

Keite de Souza Viana Prazer (titular), Tânia 

Mara de Oliveira (suplente) e Paulo Rober-

to Dutra da Silva (suplente).



Finanças

Nossos resultados

Patrimônio
Abril/2007

R$ 986.061.006,68
Por	Plano

Plano CV R$  936.812.415,17
Plano I R$   42.255.972,81
Plano II R$    6.992.618,70

Cota	do	Plano	CV
Abril/2007

2,84583834

Rentabilidade supera
meta no quadrimestre

Mesmo com a forte queda nos 
cupons de juros dos títulos do governo, 
o INFRAPREV vem buscando melhores 
rentabilidades no segmento de renda fi xa 
através de ativos de crédito, que ofertem 
taxas acima do CDI e dos títulos públicos. 
A rentabilidade agregada acumulada dos 
investimentos (recursos garantidores das 
reservas técnicas) no primeiro quadrimes-

Os participantes ativos podem fazer 
simulação de empréstimo pelo site do 
INFRAPREV. O Instituto desenvolveu uma 
ferramenta para dar maior comodidade 
aos participantes.

Para fazer a simulação é muito simples. 
O participante deverá digitar login e senha 
para que a opção Simulador apareça na se-
ção Empréstimo e informar a margem con-
signável. A efetuação do empréstimo con-
tinua sendo feita pelo representante, que 
utilizará a mesma ferramenta para cálculo, 
concessão e emissão de contrato. 

Aqueles que não têm acesso a internet 
podem fazer a simulação pela Central de 

Atendimento, 0800-707-1273.

Novas regras – Outra novidade é 

que o participante que já tem empréstimo 

pode retirar outro, desde que tenha mar-

gem consignável, sem precisar fazer renego-

ciação. A vantagem está no pagamento do 

IOF e de 1% do seguro, que será com base 

apenas no valor do novo empréstimo.

O participante poderá, também, ante-

cipar o pagamento de parcelas a qualquer 

momento. Na antecipação, as parcelas são 

atualizadas ao valor presente, reduzindo 

com isso a taxa de juros.

A renda variável tem agregado maior rentabilidade aos 
investimentos em função da valorização do mercado acionário

Renda 
Variável

2�,28%

Renda Fixa
�0,09%

Empréstimos
7,33%

Imóveis
�,29%

Distribuição	dos	Investimentos	
Abril/2007	(Em	%)

Disponível
0,01%

Participante: simule 
empréstimo no site

tre foi de 6,17%. A meta atuarial acumulada 
atingiu 3,62%. Houve superação da meta 
atuarial em 2,46%.

Comparando a rentabilidade dos inves-
timentos com o CDI (4%), a rentabilidade 
foi superior em 2,09%. Já o segmento de 
renda variável tem agregado maior renta-
bilidade aos investimentos do Instituto em 
função da forte valorização do mercado 

acionário, acompanhado da boa 
performance do segmento de 
empréstimos.

Em abril, o Índice Bovespa de-
monstrou um movimento de alta 
consistente, com volume de nego-
ciação e número de pontos em pa-
tamares recordes. Isso foi refl exo 
não só da infl uência dos indicado-
res da economia americana, como 
também da manutenção dos bons 
fundamentos da economia nacio-
nal.  Como conseqüência, o risco 
Brasil caiu mais de 7% em abril, 
fechando em 155 pontos. O dólar 
comercial caiu 1,26% e fechou o 
mês cotado a R$ 2,035.

�,5 x �,5 cm

JUNHO  29

JULHO  31

AGOSTO  31

SETEMBRO  28

OUTUBRO  31

NOVEMBRO  30

DEZEMBRO  28
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Seguro de Acidentes Pessoais

COBERTURAS VALOR

Morte Acidental R$ 15.000,00

Invalidez permanente
Total por acidente R$ 15.000,00

Auxílio funeral R$ 1.500,00

Investimento mensal R$ 1,44

Good Card. Além do convênio, algumas 

farmácias, como a FarmaGold, que aten-

de ao Rio e Grande Rio, oferecem até 

87% de desconto nos medicamentos.

Compromisso do participante

O cartão terá um limite de crédito de 

R$ 100,00 e o débito será descontado 

na Folha de Pagamento de Benefício do 

INFRAPREV. A anuidade é de R$ 24,00, 

dividida em 12 parcelas mensais de R$ 

2,00, que serão pagas no mês seguinte 

da ativação do cartão.

A partir do mês de julho, será envia-

do ao aposentado um kit da Good Card, 

contendo o cartão bloqueado, a rede 

credenciada e uma carta de autorização 

para débito em folha. No caso de optar 

pela utilização do cartão, o participante 

deverá encaminhar ao Instituto a car ta 

de autorização, devidamente assinada, 

para só então efetuar o desbloqueio do 

cartão.

Serviços

Opção de seguro de acidentes pessoais

Conheça as 
vantagens

Opção de escolha – ampla rede 
credenciada

Acesso Medicamento – na 
hora que precisar 

Conforto – medicamentos por 
tele-entrega

Segurança – bloqueio de cartão 
roubado via telefone. 

Lista online de estabeleci-
mentos – www.goodcard.com.br 

Débito automático em fo-
lha – desconto efetuado pelo 
INFRAPREV

Guia de estabelecimentos 
impresso – enviado à residência 
do cliente

Mix flexível – rede em expansão 
por demanda. Participante pode 
sugerir credenciamento.

Limite de crédito – R$ 100,00

Extrato na Internet – consul-
ta de extrato somente na página 
www.goodcard.com.br

Seguros diferenciados – segu-
ro opcional de acidentes pessoais

O INFRAPREV fechou convênio com 
a Embratec Good Card para oferecer o 
cartão de afinidade Plus aos aposenta-
dos. Pioneira nesses convênios, a empre-
sa possui uma ampla rede credenciada, 
com cerca de 60 mil estabelecimentos 
em todo o Brasil. Além da função cré-
dito, oferece também descontos em es-
tabelecimentos e seguro opcional para 
acidentes pessoais.

O objetivo da parceria é ampliar a 
vantagens para os assistidos, uma vez 
que a pesquisa de opinião apontou a ne-
cessidade de criação de novos serviços.  
A Embratec desenvolve tecnologia e so-
luções corporativas para a administração 
de convênios através dos cartões Good 
Card. São produtos flexíveis, elaborados 
de acordo com o perfil e as necessidades 
de cada público.

Rede Credenciada – Com uma 
grande rede credenciada de supermer-
cados, postos de combustível, óticas, en-
tre outros estabelecimentos, as redes de 
farmácias são o grande atrativo do cartão 

Mês/ano	 Reajuste	
Nov/06	 2,68%

Dez/06	 2,25%

Jan/07	 1,62%

Fev/07	 1,12%

Mar/07	 0,70%

Abr/07	 0,26%

Aposentados ganham cartão
Convênio com a Good Card oferece cartão com limite de crédito 
e desconto do débito em folha de pagamento do Instituto

Reajuste dos benefícios do Plano CV
Os benefícios do Plano CV para os assistidos (aposentados, 

pensionistas e os participantes em auxílio-doença) foram reajus-
tados em maio. 

Os assistidos com benefícios iniciados até maio de 2006 tive-
ram um reajuste de 3,44%. 

Para os demais assistidos, o reajuste foi proporcional à data 
de início do benefício, conforme a tabela abaixo. 

O reajuste de benefício é relativo ao período de maio de 
2006 a abril de 2007, conforme prevê o regulamento do plano.

Mais Informações
Acesse www.goodcard.com.br. Você 

pode ligar também para a Central de Aten-
dimento do Instituto – 0800-707-1273.

Mês/ano	 Reajuste
Até	Mai/06	 3,44%

Jun/06	 3,31%

Jul/06	 3,38%

Ago/06	 3,26%

Set/06	 3,29%

Out/06	 3,12%

Tabela	de	Reajuste

Mais uma vantagem oferecida pelo 
Good Card é o seguro opcional de aciden-
tes pessoais, somente para casos de inva-
lidez. Com um custo de apenas R$ 1,44 
mensais, o participante poderá contar com 
uma segurança em caso de um evento 
inesperado. Além de uma rápida e simples 
contratação, o seguro entra em vigor logo 
após o pagamento da primeira parcela, que 
é debitada automaticamente no cartão. 


