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Mais um ano chega ao fi m. 
É tempo de fazer um balanço de tudo 
o que aconteceu. 
É tempo de sonhar em tudo que poderá 
se realizar.
De viver o sonho e a certeza de que 
tudo pode mudar.

Basta apenas acreditar!
Acreditar num mundo mais fraterno.
Na solidariedade entre as pessoas.
Na união dos povos.
Na harmonia familiar.
Na Paz Universal.
Na felicidade.

Desperte a emoção de viver.
Pois ser feliz é simplesmente viver 
cada minuto de sua vida.
Com muita harmonia e amor no coração.

A todos os participantes e seus familiares, 
um futuro cada vez melhor. 

Seguros de vida, automóvel, residencial e fi nanciamento imobiliário são os novos serviços do 
INFRAPREV. A Diretoria Executiva está fazendo convênios com seus parceiros para ampliar os 

serviços aos participantes, com o objetivo de proporcionar maior segurança e qualidade de vida. 
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Participantes têm novos serviços

Participante 
pode comparar 
rentabilidade 
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      e harmonia
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A inovação e as melhorias são pontos 
que caracterizam nossa gestão. Por isso 
queremos encerrar 2006 com chave de 
ouro. Atendendo os anseios dos partici-
pantes, apontados na última pesquisa, 
fizemos convênios com nossos parceiros 
para oferecer novos serviços.

Assinamos convênios com o Banco 
Real ABN AMRO e a MetLife Seguros para 
proporcionar financiamento habitacional, 
seguros residencial, automóvel e vida, com 
taxas atrativas, abaixo do mercado.

Estamos também concluindo a parceria 
com a Good Card para ampliar a rede de 
estabelecimentos conveniados, que propor-
cionam descontos aos nossos participantes 
e seus dependentes. Queremos adotar um 
cartão que seja mais flexível e que incor-
pore novas vantagens.

Começamos o ano de 2006 falando 
de superação de metas e de objetivos. Re-
forçamos a importância da adoção de um 
planejamento estratégico, porque traça o 
rumo do Instituto, o caminho que garante 
o sucesso de nossas ações.

O planejamento de 2007 já foi deli-
neado e todas as ações estão atreladas 
aos indicadores de desempenho, que nos 
fazem perseguir resultados consistentes. 
Buscamos maior segurança e controle das 
atividades, com foco nos participantes, 
utilizando modernas ferramentas de gestão 
e de tecnologia.

Os resultados alcançados em 2005, 
principalmente nos investimentos, foram 
fruto de um bom planejamento. E os de 2006 
seguem a mesma trajetória. Os aperfeiçoa-
mentos efetuados na carteira de investimen-
tos e as diretrizes estabelecidas pela Política 
de Investimentos estão delineando um 
resultado muito positivo. A política orienta 

todas as estratégias e aplicações do Instituto 
e já foi elaborada pela Diretoria Executiva e 
aprovada pelo Conselho Deliberativo.

A adoção de uma nova tábua de mor-
talidade, que projeta o aumento de ex-
pectativa de vida de nossos participantes, 
foi um assunto que dominou a agenda do 
INFRAPREV ao longo de 2006. Apesar de ser 
um assunto complexo, procuramos oferecer 
informações detalhadas que possibilitassem 
maior compreensão sobre o tema.  Estamos 
programando para 2007 encontros em cada 
Regional, para dirimir dúvidas e prestar os 
esclarecimentos necessários.  

O novo simulador já está funcionamen-
to perfeitamente, projetando valores com 
base na nova tábua AT-83 estabelecida pelo 
governo. No entanto, ela só passa a vigorar 
a partir de 2008, para efeito de concessão 
de aposentadoria. Os direitos dos partici-
pantes estão totalmente resguardados. Até 
o final 2007, todas as aposentadorias con-
cedidas serão calculadas, ainda, pela tábua 
antiga. O participante que for se aposentar 
neste período deve entrar em contato com a 
Central de Atendimento para solicitar sua 
projeção de benefício. 

Para 2007, ano de bodas de prata do 
INFRAPREV, pretendemos intensificar as 
nossas ações, para solidificar cada vez 
mais o Instituto, com o fortalecimento da 
sua imagem no segmento de previdência 
complementar e, conseqüentemente, 
oferecendo segurança e tranqüilidade aos 
participantes.

Para os nossos participantes, deseja-
mos um ano novo de muito sucesso, saúde, 
união familiar e de muita paz.
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E d i t o r i a lE d i t o r i a l

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

Meio Ambiente
Parabéns pela iniciativa de adotar o pa-

pel reciclável nas nossas comunicações...
Tânia Cristina de M. Caldas

Gerente de Meio Ambiente 
Superintendência Regional do Leste

Rio de Janeiro – RJ

Cidadania
É sempre reconfortante sabermos que 

não estamos sozinhos na luta de defesa 
das pessoas portadoras de necessidades 
especiais. A APAE-Rio, fundada em 1954, 
felizmente, contando com a solidariedade 
de pessoas, como as do INFRAPREV, reco-
nhecem a responsabilidade mútua com as 
angústias sociais. ... Nossos agradecimentos 
pelo prazer que os empregados tiveram em 
doar brinquedos para nossas crianças, que 
as deixaram muito felizes.

João Luis Miceli Estrella
Presidente APAE – Rio

Dados pessoais
Como posso alterar alguns itens de meus 

dados pessoais como: banco, dependentes, 
endereço...

Maximino Augusto Esteves
São Paulo – SP

 
Resposta: Para alteração dos dados ca-

dastrais, é necessário preencher o Formulário 
de Alteração Cadastral, assinar e encaminhar 
para o INFRAPREV ou entregá-lo ao repre-
sentante de seu aeroporto. O formulário está 
disponível no site. Somente o endereço pode 
ser alterado pela Central de Atendimento, 
0800-707-1273. 

Senha
Solicito a troca de minha senha e login.

Leslie Alves de Andrade Junior
São Paulo – SP

 
Resposta: O atual sistema ainda não 

permite a mudança de login e senha pelos 
participantes. Com as reformulações previstas 
no site, o participante poderá no futuro trocar 
a senha.

Um caminho de muito 
trabalho e novos serviços

Carlos Frederico Aires Duque  
 Diretor-Superintendente
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S E R V I Ç O SS E R V I Ç O SC A N A L  A B E R T OC A N A L  A B E R T O

O INFRAPREV firmou 
convênio com o Banco Real  
ABN AMRO e a Metropoli-
tan Life Seguros para ofere-
cer financiamento imobili-
ário, seguros residencial, 
automóvel e vida com van-
tagens para os participantes 
ativos e assistidos.

Como é um segmento 
específico, a Diretoria Exe-
cutiva resolveu reforçar os 
laços com seus parceiros. 
O Real já trabalha com o 
Instituto nos programas 
de investimentos e previ-
denciário. Devido a esse 
relacionamento, foi possível 
montar um pacote de servi-
ços com vantagens para os 
participantes. 

A Metlife é uma empresa 

conceituada no mercado se-
gurador e que presta serviço 
na INFRAERO.

“Este é apenas o início 
de uma grande mudança 
em nosso modelo de gestão. 
As decisões estratégicas 
referentes aos produtos e 
serviços do INFRAPREV 
seguirão obrigatoriamente 
aos anseios e às expectati-
vas de nossos clientes”, afir-
ma Carlos Frederico Duque, 
Diretor-Superintendente.

Os part icipantes vão 
receber informações mais 
detalhadas sobre os segu-
ros ofertados por cada uma 
das instituições, a partir 
de janeiro, através de mala 
direta, site do Instituto e do 
próximo jornal.

Diretoria cria novos serviços 
para os participantes

Recadastramento dos assistidos 
é na data de aniversário

Com objetivo de avaliar 
os serv iços oferecidos, o 
INFRAPREV vai realizar pes-
quisa com os participantes. O 
Instituto, mais uma vez, quer 
saber o que pensa os partici-
pantes sobre o seu fundo de 
pensão.

Em janeiro de 2007, a Re-
trato Consultoria e Marketing 
estará entrevistando os par-
ticipantes ativos e assistidos 
para avaliar a imagem que eles 
têm do Instituto, os canais 
de comunicação, traçar o seu 
perfil, além de seus hábitos 
de lazer e mídia, bem como 

o uso da internet e principais 
razões.

O INFRAPREV, com esse 
trabalho, quer ficar mais sin-
tonizado com os seus par-
ticipantes. O resultado da 
pesquisa irá subsidiar as fu-
turas ações, principalmente de 
comunicação e adotar medidas 
que possam atender as suas 
necessidades e melhorar o 
relacionamento. 

A entrevista será telefô-
nica, através de questionário 
aplicado por uma equipe de 
profissionais especializados 
nesse tipo de abordagem.

INFRAPREV realiza 
pesquisa com participantes

Com o objetivo de atualizar os dados dos participantes 

assistidos, aposentados e pensionistas, o INFRAPREV  

está realizando o recadastramento anual. 

A atualização anual do cadastro é feita levando em 

consideração o mês de aniversário do assistido. Na ocasião, 

o Instituto envia, via Correios, uma ficha cadastral que deverá 

ser preenchida e remetida à Gerência de Benefícios. O prazo 

de entrega é de 60 dias a contar da data de recebimento.

Endereço para envio da ficha:
Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV

Gerência de Benefícios

Av. Almirante Barroso, 54 – 4º andar. 

Centro, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20031-000

Em caso de dúvida, entrar em contado com a Central de 

Atendimento: 0800-707-1273.   
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S E G U R I D A D ES E G U R I D A D E

O INFRAPREV proporciona segurança ao parti-
cipante como também a seus familiares. No caso de 
falecimento do participante, assegura a suplementação 
da pensão aos seus beneficiários. 

São considerados beneficiários os dependentes 
indicados pelo participante e que tenham sido reco-
nhecidos pela Previdência Social. Exemplo: cônjuge, 
companheiro (a), filhos menores de 21 anos ou até 24 
anos, quando cursando nível superior, ou inválido de 
qualquer idade.  

Quando houver falecimento do participante, o be-
neficiário deve entrar em contato com o INFRAPREV, 
através da Central de Atendimento, 0800-707-1273, para 
as providências necessárias.

Veja como calcular o benefício
Assistidos – O cálculo da pensão, quando o parti-

cipante recebe aposentadoria pelo Instituto, varia de 
acordo com a forma de pagamento escolhida para apo-
sentadoria. No caso de renda mensal vitalícia, o valor 
da pensão será equivalente ao resultado da aplicação 
de um percentual de 60% a 100% do valor da suple-
mentação da aposentadoria, de acordo com o número 
de beneficiários. 

Em se tratando de renda mensal por período certo 
– opção por receber a aposentadoria em um período míni-
mo de cinco anos e máximo de 20 anos – os beneficiários 
continuarão recebendo o mesmo benefício mensal que o 
participante receberia durante o período restante. 

Quando há mais de um grupo familiar – titulares da 
pensão – o valor é dividido igualmente entre todos.

Ativos – No Plano CV, no caso de morte de partici-
pante em atividade, o cálculo da pensão será efetuado 
tomando como base o saldo da conta total de partici-
pante. O valor encontrado não poderá ser inferior ao 
resultado da aplicação de um percentual que varia de 
60% a 100% (de acordo com o número de beneficiários) 
sobre a suplementação de aposentadoria por invalidez 
que o participante teria direito na data do óbito.

Em se tratando dos Planos BDI e BDII, a pensão será 
formada por uma cota familiar de 50%, além de cotas 
individuais de 10% por beneficiário, até o máximo de 
cinco. Considerando-se, também, para o cálculo a su-
plementação de aposentadoria por invalidez.

Veja a lista de documentos para a requisição de 
pensão no site do INFRAPREV, www.infraprev.org.br, 
em Planos de Benefícios.

Beneficiários têm direito a pensão
Cálculo do benefício varia de acordo  
com a condição do participante  
e a escolha da forma de aposentadoria Com o objetivo de dar apoio e 

conforto aos seus participantes e 

beneficiários, o INFRAPREV man-

tém convênio funeral em alguns 

estados, para que no momento do 

óbito possam utilizá-lo para despe-

sas com o enterro. 

No caso de falecimento de parti-

cipante assistido, o beneficiário deve 

se dirigir a uma funerária conveniada 

para contratação dos serviços e 

preenchimento dos documentos ne-

cessários.  Em seguida, o óbito deve 

ser comunicado ao Instituto para 

que o pagamento da despesa seja 

efetuado diretamente à funerária.  

O valor do funeral é limitado em 

função do benefício do participante 

falecido e será abatido do pecúlio 

por morte que é pago ao beneficiá-

rio. Em se tratando de participantes 

ativos, o pagamento da despesa 

também será abatido do pecúlio 

por morte.  

O procedimento é o mesmo no 

caso de falecimento do beneficiário 

tanto do ativo como do assistido. No 

entanto, o valor do funeral será trans-

formado em empréstimo funeral. 

O participante ativo tem ainda 

condições especiais da INFRAERO 

em caso de funeral, estabelecidas 

no Acordo Coletivo de 2006.

A relação de funerárias conve-

niadas está no site, em Convênios 

e Descontos. 

Os participantes podem indicar 

outras funerárias, entrando em con-

tato com a Central de Atendimento: 

0800-707-1273.  

Convênio funeral auxilia participantes e beneficiários

O INFRAPREV está efetuando, 
em dezembro, o enquadramento de 
percentuais de contribuição básica 
de 918 participantes do Plano CV. A 
Gerência de Arrecadação e Contro-
le enviou correspondência a esses 
participantes, prestando as devidas 
informações.

A adequação ao novo percen-
tual representará um aumento não 
só na contribuição básica, como 
também na principal, efetuada 

pela INFRAERO. Isso significa que 
haverá um incremento no valor da 
aposentadoria futura.

O desenquadramento das 
contribuições ocorre em função 
do aumento da remuneração 
básica mensal ou salário-base, 
adicional por tempo de serviço, 
gratificação de função e remune-
ração global, de acordo com os 
percentuais mínimos, conforme 
tabela abaixo:

Instituto faz enquadramento 
de percentual de contribuição

CONTRIBUIÇÃO BÁSICA
Salário de Participação Percentual Mínimo 

Até 5 UP’s (R$ 1.054,30) 1 % do seu Salário de Participação

Acima de 5 até 10 UP’s (R$ 1.054,31 a R$ 2.108,60) 2 % do seu Salário de Participação

Acima de 10 até 20 UP’s (R$ 2.108,61 a R$ 4.217,20) 4 % do seu Salário de Participação

Acima de 20 UP’s (R$ 4.217,20) 5 % do seu Salário de Participação

UP - Unidade Previdenciária: este valor será atualizado pelo índice de reajuste salarial concedido em caráter 
geral pela Patrocinadora-Instituidora aos seus empregados - a partir de 1º/09/06, 1 UP = R$ 210,86.

A partir de 2007, com a implantação definitiva do novo sistema de informa-
ção do Instituto, esse procedimento de atualização será feito mensalmente.
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Participe da eleição 
para conselheiros

Os participantes poderão 
se candidatar a vagas nos 
Conselhos Deliberat ivo e 
Fiscal, como também, ele-
ger aqueles que melhor os 
representam e que estejam 
comprometidos com o futuro 
do INFRAPREV.

Com o fim do mandato dos 
representantes dos participan-
tes nos Conselhos do Instituto, 
começou, em 6 de dezembro, o 
processo para eleição de novos 
conselheiros. 

No Conselho Delibera-
tivo são duas vagas para re-
presentantes eleitos pelos 
participantes ativos (titular e 
suplente). No Conselho Fis-
cal, uma vaga de titular para 
participantes ativos e outra de 
suplente para os assistidos. 

A Comissão Eleitoral é 
formada por Paulo Roberto da 
Silva, Diretor de Benefícios, 
Ednaldo Fonseca, Chefe da 
Assessoria Jurídica e Jorge 
Fortunato, Assistente Admi-
nistrativo Financeiro.

Inscrição e requisitos 
A inscrição pode ser feita 

de 20 de dezembro de 2006 
a 19 de janeiro de 2007. O 
candidato deverá preencher 
o formulário de inscrição 

assistidos, receberão em suas 
residências correspondência 
com informações sobre o pro-
cesso eleitoral, carta resposta 
e documento de registro do 
voto. A Comissão não aceita-
rá votos enviados por outro 
meio.

A participação na eleição 
é muito importante. Ao votar 
o participante delega pessoas 
que estarão acompanhando 
as atividades do INFRAPREV, 
cuidando do patrimônio que 
possuem. 

Mais informações 
O INFRAPREV disponibi-

lizou no site (www.infraprev.
org.br) informações sobre o 
processo eleitoral, além de 
edital, regulamento, formu-
lário de inscrição, modelo de 
currículo e termo de respon-

Você Sabia!
A meta atuarial é o valor mínimo 

esperado para retorno de investimentos 

dos recursos dos planos de benefícios. 

A meta atuarial geralmente é fixada 

como uma taxa de juros, adotada na 

avaliação atuarial. 

O INFRAPREV trabalha com duas 

metas: a meta atuarial de INPC + 6% ao 

ano e a meta mais arrojada da Política 

de Investimentos de INPC + 8% ao ano, 

como forma de perseguir melhores 

resultados. 

Assim como o INFRAPREV, muitos 

outros fundos de pensão trabalham 

com meta atuarial de INPC + 6%. 

Com a diversificação das aplicações 

nos segmentos de renda fixa, renda 

variável, investimentos imobiliários 

e empréstimos aos participantes, o 

Instituto vem conseguindo ao longo dos 

anos superar essa meta. 

e enviar para a Comissão 
Eleitoral, juntamente com o 
seu currículo e declaração de 
que não está respondendo a 
inquérito administrativo ou 
criminal.

Os requisitos para con-
correr aos cargos são: possuir 
formação de nível superior e 
experiência comprovada no 
exercício de atividade nas áre-
as financeira, administrativa, 
contábil, jurídica, de fiscaliza-
ção, atuarial ou de auditoria; 
não ter condenação criminal 
transitada em julgado; não 
ter sofrido penalidade admi-
nistrativa por infração à le-
gislação da seguridade social, 
da previdência complementar 
ou como servidor público; não 
estar com prestação de contas 
já submetida à aprovação do 
Conselho Deliberativo, como 
ex-membro da Diretoria Exe-
cutiva, pendente de aprovação; 
e estar inscrito como partici-
pante do INFRAPREV há pelo 
menos 24 meses e em dia com 
suas obrigações.

Votação pelo correio 
A votação acontecerá de 

1º a 15 de março de 2007 e 
será pelo correio. Os eleitores, 
todos os participantes ativos e 

Meta atuarial

CRONOGRAMA

Publicação de Edital 6/12/2006

Inscrição 20/12/2006 a 
19/01/2007

Votação 1º a 
15/03/2007

Resultado 30/03/2007

sabilidade. Depois das ins-
crições, publicará o perfil de 
cada candidato e ao final das 
eleições os resultados.

Documentos podem ser 
solicitados à Comissão Eleito-
ral, assim como informações 
sobre a eleição. Basta entrar 
em contato pelo telefone (21) 
2156-8163 (Jorge Fortunato) 
e (21) 2156-8156 (Ednaldo 
Fonseca).

Os representantes também 
poderão atender às solicita-
ções dos participantes sobre 
o processo de eleição.
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F I N A N Ç A SF I N A N Ç A S

N O S OS O S  N Ú M E R O SN O S S O S  N Ú M E R O S

Patrimônio (Novembro/2006): 
R$ 894.582.067,04

Cota do 
Plano CV: 

Novembro/06  
2,61644719

Plano CV R$ 849.087.669,41

Plano I R$  38.939.557,20

Plano II R$   6.554.840,43

Por Plano

CALENDÁRIO DE 
PAGAMENTO 2007

JANEIRO  31

FEVEREIRO  28

MARÇO  30

ABRIL  30

MAIO  31

JUNHO  29

JULHO  31

AGOSTO  31

SETEMBRO  28

OUTUBRO  31

NOVEMBRO  30

DEZEMBRO  28

ABONO ANUAL/ 13º BENEFÍCIO

DEZEMBRO 12 Renda Fixa
61,34%

Renda 
Variável

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
Novembro/2006 (Em %)

Imóveis
6,91%

Empréstimos
6,38%25,37%

Disponível
0,01%

Os participantes agora podem fazer 
uma comparação da rentabilidade men-
sal dos investimentos do INFRAPREV 
com outros indicadores financeiros. 

No site, em Investimentos, na área 
de acesso restrito, que necessita de 
login e senha, foi publicado o quadro 
comparativo da rentabilidade dos in-
vestimentos.

A Gerência Financeira faz uma 
comparação da rentabilidade dos RGRT 
com o INPC, IGP-M, dólar, poupança, 
CDI, metas atuarial e da Política de 
Investimentos.

O que vem a ser os RGRT? 
Os Recursos Garantidores das Re-

servas Técnicas são recursos financeiros 
destinados à cobertura dos benefícios 
oferecidos pelos planos de benefícios. 
São rentabilizados através dos inves-
timentos feitos pelo INFRAPREV nos 
segmentos de renda fixa, renda vari-
ável, investimentos imobiliários e de 
empréstimos aos participantes. No caso 
do INFRAPREV, a maior parte dos seus 
investimentos esta alocada no segmento 
de renda fixa, que diminui o risco da 
carteira como um todo.  

Risco existe em qualquer processo 

de trabalho. Cabem as empresas 

identificá-los, fazer o controle adequado 

e assim minimizar o impacto de cada 

um. Por isso, uma das prioridades de 

gestão do INFRAPREV é o constante 

aperfeiçoamento do Sistema de 

Controles Internos. 

Em 2006, para aperfeiçoar o seu 

sistema, o Instituto ampliou sua parceria 

com a Junqueira de Carvalho, Murgel 

e Brito Advogados e Consultores, 

presente em mais de 40 fundos de 

pensão no país. O trabalho possibilitou a 

revisão da matriz de risco dos processos 

do Instituto, além da implantação de um 

software para seu gerenciamento. 

Esta ferramenta permite que os 

diretores, conselheiros e gerentes 

do Instituto, acessem, via Internet, o 

Sistema de Controles Internos e façam 

o acompanhamento e o monitoramento, 

a qualquer momento, de todos os 

processos-chaves do INFRAPREV, 

além de garantir o cumprimento 

das exigências legais impostas pela  

Resolução CGPC nº13.

Esse trabalho se iniciou em 2005, 

com uma revisão completa nos 

processos internos e na elaboração da 

matriz de risco. A metodologia adotada, 

atualmente, permite que o controle 

interno não seja responsabilidade 

apenas de uma área, mas de todas 

as áreas gestoras, que passam a ser 

parceiras no gerenciamento  dos riscos 

corporativos e de seus respectivos 

planos de ação. O Conselho Fiscal 

também passa a se utilizar do sistema 

para elaborar o relatório semestral. 

O INFRAPREV evoluiu com o seu 

novo Sistema de Controles Internos, 

ao dar continuidade a normatização de 

seus processos, além de aprofundar 

capacitação técnica de suas equipes e 

do aprimoramento do seu sistema de 

avaliação de desempenho.

Ficou claro para o Instituto que os 

controles internos são essenciais para 

uma moderna gestão. 

Controle de risco dá maior segurança

Compare a rentabilidade dos investimentos

F I Q U E  P O R  D E N T R OF I Q U E  P O R  D E N T R O
Investimentos – O INFRAPREV está revi-

sando a sua Política de Investimentos para 

2007, que deve ser aprovada pelo Conse-

lho Deliberativo em dezembro. A partir de 

janeiro, os participantes podem consultar 

a Política no site, em Investimentos.

Plano CV – O espaço com informações aos 

não participantes no site ganhou uma nova 

roupagem. Além de aplicação em flash, 

para chamar atenção, foi disponibilizado o 

CD-Rom com linguagem em libra. Apenas 

o simulador de contribuição ainda não está 

disponível, porque está sendo reformulado. 

Confira as mudanças no site.

Congresso Abrapp – Foi realizado em 

Curitiba, Paraná, o 27º Congresso Brasi-

leiro dos Fundos de Pensão, de 27 a 29 

de novembro. O evento teve público de 

mais de 2.000 pessoas. 
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Q U A L I D A D E  D E  V I D AQ U A L I D A D E  D E  V I D A

Saiba o que são 
premissas atuariais

O aumento da expectativa 
de vida é uma realidade na 
sociedade brasileira como um 
todo. As pessoas estão vivendo 
mais e melhor. Segundo o úl-
timo levantamento do IBGE, a 
expectativa de vida do brasilei-
ro subiu de 71,7 anos em 2004 
para 71,9 anos em 2005. 

Mas para os fundos de pen-
são a realidade é bem diferente. 
De modo geral, os grupos de 
pessoas ligados a fundos de 
pensão têm maior longevidade 
que o conjunto da população. 
No INFRAPREV, a tábua de 
mortalidade adotada considera 
uma expectativa de vida para 
homens de 80,29 anos e para 
mulheres de 85,48 anos.

A t u a l -
mente, o Ins-
tituto conta 
com 2.074 as-
sistidos, sen-
do que 104 
têm idade igual ou superior 
a 80 anos. Desse total, 82 são 
aposentados e 22 pensionistas. 
Alguns deles revelam seus se-

A montagem de um plano de be-

nefícios exige a adoção de premissas 

atuariais. As premissas, também conhe-

cidas como hipóteses, são informações 

estatísticas sobre os participantes de um 

fundo de pensão, que determinam as 

características da massa de participantes 

e da empresa, os objetivos pretendidos e 

os benefícios a conceder. Com base nas 

premissas são calculadas as aposentado-

rias e os recursos financeiros necessários 

à cobertura dos benefícios futuros. 

As premissas são determinadas em 

tem sido fundamental para 
garantir tranqüilidade e se-
gurança na aposentadoria. “O 
Instituto tem contribuído de 
forma geral para minha vida. 
Se eu dependesse do INSS não 
chegaria ao ponto que cheguei, 
sem problemas financeiros”, 
afirma. 

O u t r o 
exemplo de 
vitalidade é 
o assistido 
José Joaquim 
da Silva Braga, 82 anos. Ele já 
participou do Movimento de 
Frugivorismo (dieta à base de 
frutas cruas ou cozidas) e se 
interessa por Macrobiótica. 

Joaquim já fez yoga. Quan-
do pode faz caminhada e, dia-
riamente, realiza alongamen-
tos para garantir o bom funcio-
namento dos músculos. 

Trabalhou na sede em Brasí-
lia, se aposentando finalmente 

cada Avaliação Atuarial do Plano de Be-

nefício, documento obrigatório que integra 

às Demonstrações Contábeis de Encerra-

mento de Exercício, de modo a apresentar 

a situação econômico-financeira do fundo 

de pensão para os órgãos de fiscalização e 

controle, patrocinadora e participantes. 

No caso do INFRAPREV, as premissas 

usadas são: 

Taxa de juros – Os juros determinam a renta-

bilidade mínima dos recursos financeiros para 

a garantia do pagamento dos benefícios. No 

INFRAPREV a taxa é de 6% ao ano.

Crescimento salarial – Para estimar o valor 

do benefício é necessário prever o crescimento 

real de salário. A porcentagem adotada pelo 

INFRAPREV é de 2% ao ano e reflete a evolu-

ção futura média dos salários ao longo da 

carreira do participante na INFRAERO.

Rotatividade – É a previsão de quantos 

participantes irão se desligar do Instituto 

antes da aposentadoria.

Tábua de mortalidade – Determina a 

expectativa de vida do participante. A 

tábua utilizada é a AT-83, estabelecida 

pelo Conselho de Gestão da Previdência 

Complementar.

Tábua de mortalidade de inválidos –  

Apresenta a probabilidade de sobrevida 

do participante inválido. A tábua adotada 

é a IAPB-57.

Tábua de entrada em invalidez – Define a 

probabilidade de um participante entrar em 

invalidez. A tábua usada é a Light-Forte.

Vida feliz e saudável aos 80 anos

”
“ Acredito que o pensamento da pessoa 
influi muito na qualidade de vida. Minha vida 
está sempre em dia, tenho boa saúde e procuro 

não me aborrecer por pouca coisa.  
José de Oliveira Salles

”
“ O INFRAPREV me ajuda bastante. 

Consigo viver bem, vivo do que recebo, 
não peço nada a ninguém. 

Adda Souza de Souza 

gredos para uma vida longa e 
saudável. E, mais, dizem de que 
forma a previdência comple-
mentar tem contribuído para 
manter a qualidade de vida. 

Aos 82 anos, o aposentado 
José de Oliveira Salles confes-
sa já ter feito muita atividade 
física quando jovem, embora 
hoje faça apenas caminhadas 
esporádicas. José Salles traba-
lhou na área administrativa 
do Aeroporto Internacional 
do Galeão. 

Sem grandes truques, ele 
conta que nunca seguiu dietas 
rígidas e aposta no bom hu-
mor para levar uma vida feliz. 
Acredito que o pensamento 
da pessoa inf lui muito na 

qualidade 
de  v id a . 
M i n h a 
vida está 
s e m p r e 
e m  d i a , 

tenho boa saúde e procuro 
não me aborrecer por pouca 
coisa”, conta. 

O INFRAPREV na sua vida 

no Galeão como chefe da Divi-
são de Contratos Comerciais. O 
papel do Instituto na sua vida, 
é de grande relevância. “Tenho 
mais conforto e segurança com 
o INFRAPREV”, enfatiza. 

Já a pensionista Adda Sou-
za de Souza, de 80 anos, tem 

alegria de viver. 
Não faz mui-
tas restrições 
na hora de se 
alimentar. 

Adda gosta 
de viajar, caminha regular-
mente e costuma freqüentar 
cinemas e teatros. “Eu me 
sinto bem, passeio bastante e 
tenho boas amizades”, diz. 

Para ela, a possibilidade de 
uma previdência complementar 
é um fator de segurança e bem-
estar. “O INFRAPREV me ajuda 
bastante. Consigo viver bem, 
vivo do que recebo não peço 
nada a ninguém”, destaca. 

INFRAPREV tem sido fundamental para garantir 
segurança e qualidade de vida na aposentadoria



Surgida no período da escravi-
dão, a capoeira começou como uma 
luta disfarçada em dança e ritual, 
unindo golpes, músicas e ritmos 
do candomblé. Passados alguns 
séculos, se tornou uma das marcas 

registradas e símbolo da cultura bra-
sileira no mundo. A versatilidade da 
modalidade fascinou de imediato o 
participante do INFRAPREV, Manuel 
Francisco Ferreira.

Há 25 anos na INFR AERO, 
Ferreira, como é conhecido pelos 
colegas, trabalha atualmente no 
Centro de Operações Aeroportuá-
rio, no Aeroporto Santos Dumont. 
Nas horas vagas não abre mão de 

comparecer às rodas 
de capoeira. “Faço 
capoeira, porque 

gosto desse espor-
te”, diz.

A  a d m i r aç ão 
pela luta começou 

há 18 anos, quando 
ainda cursava o giná-

sio.  Há cerca de dois 
anos, se tornou contra-
mestre (posição logo 

abaixo do mestre) e semanalmente 
reserva um dia para ensinar às 
crianças do grupo a que pertence. 

Em 2005, inclusive, Ferreira par-
ticipou do evento “Prata da Casa”, 
promovido pela INFRAERO, no qual 
se apresentou, junto com seu grupo, 
no Santos Dumont. Além disso, já 
fez inúmeras apresentações públi-
cas e participou de campeonatos 
estaduais.

Misto de arte e esporte, a capoei-
ra, segundo Ferreira, além de alcan-
çar uma popularidade considerável, 
apresenta-se como uma atividade 
física completa. Afirma:

– A capoeira é o segundo es-
porte mais praticado no Brasil, 
perdendo apenas para o futebol. 
Além disso, é o segundo esporte 
mais completo, depois da natação, 
pois exercita todos os músculos do 
corpo humano.

G E N T EG E N T E

Capoeira fascina participante

Empregados doam brinquedos para APAE

Manuel Francisco Ferreira, do Aeroporto Santos Dumont, pratica o esporte há 18 anos

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

O INFRAPREV comemorou o Dia 
das Crianças com uma campanha de 
arrecadação de brinquedos e alimentos, 
para as 144 crianças da Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae-
Rio). Com o apoio dos seus empregados 
proporcionou alegria a essas crianças 
especiais.

Com sede na Tijuca e uma filial em 
Benfica, a Apae, além de adultos e ado-
lescentes, atende crianças excepcionais 
entre zero e 14 anos. Com atuação na 
prevenção de deficiências, promove 
educação e integração social de porta-
dores de deficiência mental através de 
oficinas de capacitação profissional e 
estímulo a pesquisas referentes ao tema. 
Além disso, oferece assistência médica e 
odontológica. 

A APAE possui salas 
especiais para realização de 
aulas e suas instalações são 
decoradas com trabalhos 
de pintura e colagem feitos 
pelos adolescentes 


