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O INFRAPREV quer saber qual a avaliação dos 

participantes, representantes e empregados so-

bre a administração do Instituto. A pesquisa de 

satisfação será aplicada em janeiro de 2009, pela 

Retrato Consultoria e Marketing.

O resultado da pesquisa vai subsidiar as futuras 

ações do Instituto como também dar redireciona-

mento para as atuais. Serão avaliados os veículos 

de comunicação, formas de atendimento, a imagem 

do INFRAPREV, a gestão, os benefícios e serviços 

oferecidos e o conhecimento em previdência.

O instituto de pesquisa vai determinar uma 

amostra e selecionar aleatoriamente os participan-

tes que responderão o questionário por telefone.

É importante a participação, para que os 

processos do INFRAPREV sejam aprimorados 

e, com isso, os serviços e o atendimento aos 

participantes.

Pesquisa será aplicada em janeiro
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Willian Cordeiro 
vence concurso 
de fotografi a com 
“Congado de Minas”

Participante 
pode receber 
segunda via de 
senha por e-mail

Vai até 7 de janeiro
inscrição para
candidatos a
conselheiros

Ano Novo, Vida Nova!
A cada ano que passa as pessoas 

pensam em renovação. Alguns afi r-
mam: – Novo ano, vida nova!

A vida pode ser a mesma, mas 
nossos desejos, sonhos e realizações 
podem ser novos. E aí haverá uma 
vida nova, em um novo ano.

Para que isso aconteça é preci-
so viver o sonho e a certeza de que 
tudo pode mudar. 

Viver todo mundo vive, mas sa-
ber viver a vida é o grande segredo.

É necessário deixar que as boas 
coisas brotem dentro de cada um. 
E para isso, basta uma mudança de 
olhar, de atitude, de pensamento...

Não esmoreça no primeiro de-

grau. Não fi que parado no primei-
ro obstáculo. Pule, salte, ultrapasse 
para ver seus sonhos realizados.

Porque o sonho do INFRAPREV 
é vê-lo realizado, feliz e tranqüilo 
com a sua família na atividade e na 
terceira idade.

Sonhos e desejos que o Instituto 
compartilha com você, participante.

O desejo de ser mais sólido, 
inovador, competitivo, moderno e 
transparente em 2009.

Com ou sem obstáculos, o Insti-
tuto vai seguir seus sonhos para rea-
lizar os seus desejos.

A você, participante, um Feliz 
Ano Novo.
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Editorial Canal Aberto

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Super intendente

O INFRAPREV ao longo dos últimos 
anos vem trabalhando incansavelmente 
para tornar-se uma referência na moder-
nização da gestão de planos de previdên-
cia complementar no Brasil. 

A busca pela excelência vem consti-
tuindo-se um padrão de conduta de to-
dos os empregados. Com uma equipe 
composta por apenas 48 profi ssionais, o 
INFRAPREV está entre o seleto grupo de 
fundos de pensão com patrimônio supe-
rior a um bilhão de reais e com uma clien-
tela de 12 mil participantes.

O processo de aperfeiçoamento insti-
tucional avançou signifi camente em 2008. 
A intensifi cação e a modernização tecno-
lógica foram pano de fundo para as trans-
formações que estão sendo implantadas 
em todos os processos de trabalho. O 
Instituto vem desenvolvendo um sistema 
de monitoramento e controle de riscos 
corporativos que ajudará ampliar a quali-
dade e segurança dos serviços oferecidos 
aos seus clientes. A gestão de risco tem 
sido a competência mais exigida pela le-
gislação e pelos órgãos de fi scalização e 
controle dos fundos de pensão no País e 
no exterior. 

Os resultados começam a aparecer 
no INFRAPREV. Mesmo com um cenário 
internacional tão conturbado, os meca-
nismos de hedge (proteção) têm ajudado 
signifi cativamente a amortecer o forte 
impacto da desvalorização do mercado 
acionário brasileiro. Isso contribuirá posi-
tivamente para que o INFRAPREV  enfren-

te a crise internacional com tranqüilidade 
e segurança, aproveitando as oportu-
nidades oferecidas por essa conjuntura 
econômica, dentro de uma fi losofi a de 
investimentos que busca a obtenção de 
resultados crescentes a longo prazo.   

O engajamento e o envolvimento nas 
questões relativas à sustentabilidade socio-
ambiental refl etem a visão e a convicção 
do INFRAPREV no desenvolvimento de 
uma cultura corporativa mais moderna e 
integrada com as aspirações da sociedade 
e na certeza que a competitividade das 
empresas desse século se fará presente 
através da conjugação harmônica dos re-
sultados econômicos, sociais e ambientais.  

Mesmo diante de um momento tão 
adverso vivido por todos, acreditamos 
que as crises são cíclicas e passageiras. 
Essa crise é sem dúvida uma excelente 
oportunidade para que os fundos de pen-
são se desenvolvam ainda mais. 

O INFRAPREV encerra 2008 cons-
ciente do dever cumprido. Começa 2009, 
confi ante na mudança do cenário econô-
mico e preparado para enfrentar as ad-
versidades. Isso será possível, porque o 
Instituto é uma instituição sólida, efi ciente 
e transparente, alinhada as mais moder-
nas práticas de gestão.

Agradecemos a confi ança depositada 
em nosso trabalho e desejamos a  Patro-
cinadora INFRAERO e Participantes um 
feliz 2009. 
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Preparado 
para enfrentar 
adversidades

Seguro
Informo que acabo de utilizar 
os seguros da Porto Seguro 
através da empresa Chibra, em 
convênio com o INFRAPREV, 
com excelente economia em 
relação a meu corretor usual 
aqui em São José dos Campos 
(da mesma Porto Seguro). 
Uma economia de mais de 
R$ 200,00 anuais, para carro 
e residência. Parabéns pela 
iniciativa de promover esse 
convênio.
Orlando Pudenzi
São José dos Campos – SP

Saldo de Conta
Não achei no site, em nenhum 
lugar, o acesso para verificar 
meu saldo total no INFRAPREV. 
Gostaria de saber como 
consultar quando quiser e qual 
valor atual? 
Nestor Santos Paes Ribeiro
Brasília – DF

Resposta: As informações pessoais 
tais como: dados cadastrais, ex-
trato de conta e simuladores en-
contram-se no acesso restrito do 
portal INFRAPREV. Para acessá-las, 
digite login e senha na parte supe-
rior da página na internet, em se-
guida clique em PLANOS e efetue 
a consulta desejada. No caso de 
esquecimento de senha, clique em 
“Lembrar minha senha”, que ela é 
enviada para o seu e-mail.

Jornal por e-mail
Estou querendo ajuda dos 
amigos para cadastrar meu 
endereço eletrônico, optando 
por não receber a versão 
impressa do jornal, ficando 
com a digital. 
Milton Carneiro de Souza
Maceió – AL

Resposta: Seu endereço de e-mail 
já está cadastrado. Quanto ao envio 
do Jornal Futuro por e-mail, só será 
possível a partir de 2009. Adianta-
mos que no portal em PUBLICA-
ÇÕES, os participantes também 
têm acesso a todos os exemplares, 
desde 2004.
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Gestão

A inscrição para candidato a membros 
dos conselhos Deliberativo – titular e su-
plente – e Fiscal – titular – vai de 8 de de-
zembro de 2008 a 7 de janeiro de 2009. 
Os interessados podem fazer a inscrição 
pelo portal INFRAPREV. Basta clicar no ban-
ner Eleição de Conselheiros 2008-2009 e 
depois em Inscrição.

Aqueles que não têm acesso à internet de-
vem solicitar à Comissão Eleitoral os formulá-
rios de Registro de Inscrição, Breve Currículo 
e Termo de Compromisso. Deve encaminhar 
os formulários preenchidos e a documenta-
ção necessária para protocolo no INFRAPREV, 
no endereço à Av. Almirante Barroso, 54 – 4º 
andar – Centro – RJ – CEP 20031-000, aos 
cuidados da Comissão Eleitoral.

Se tiverem algum parente ou amigo 
com acesso à internet podem imprimir os 
formulários que estão disponíveis no portal 
www.infraprev.org.br. 

Requisitos para concorrer
Os requisitos para concorrer aos car-

gos são:

 possuir formação de nível superior e ex-
periência comprovada no exercício de 
atividade nas áreas financeira, adminis-
trativa, contábil, jurídica, de fiscalização, 
atuarial ou de auditoria; 

 não ter condenação criminal transitada 
em julgado; 

 não ter sofrido penalidade administrativa 
por infração à legislação da seguridade 
social, da previdência complementar 

Aposentados podem concorrer 
às vagas de conselheiros
Inscrição dos candidatos para membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal vai até 7 de janeiro de 2009

De janeiro a março de 2009 o 
INFRAPREV vai realizar o recadastra-
mento dos participantes ativos dos 
planos BDI, BDII e CV. O participante 
receberá em casa o formulário com as 
informações cadastradas no Instituto, 
que irá acompanhado de um envelope 
de porte pago para devolução.

Para atualizar alguma informação, 
basta que escreva os novos dados 
abaixo dos que estão impressos no 
formulário. Para manter o dado im-
presso, basta deixar o campo vazio. 
Caso haja exclusão de dependente ou 
de beneficiário, basta marcar a opção 
“exclusão”. Outras informações estão 

na instrução de preenchimento anexa-
da ao formulário.

O novo formulário atende a deter-
minação da Instrução 26 da Secreta-
ria de Previdência Complementar, de 
identificação dos participantes que se 
enquadram na situação de pessoa poli-
ticamente exposta. 

Participantes precisam fazer recadastramento 

Atribuição dos 
Conselhos

• Conselho Deliberativo 
É o órgão de deliberação e 

orientação superior do INFRAPREV, 
cabendo-lhe, principalmente, fixar 

os objetivos e políticas a serem 
observados, a administração da 
entidade e de seus Planos de 

Benefícios, e sua ação se exercerá 
pelo estabelecimento de diretrizes 
fundamentais e orientações gerais 

de organização, operação 
e administração.

• Conselho Fiscal 
É responsável pela fiscalização 

do INFRAPREV, cabendo-lhe zelar 
pelas gestões administrativa 

e econômico-financeira.

ou como servidor público; não estar 
com prestação de contas já submetida 
à aprovação do Conselho Deliberativo, 
como ex-membro da Diretoria Executi-
va, pendente de aprovação; 

 estar em dezembro de 2008 na condi-
ção de assistido.

Votação eletrônica  
e por correio

A votação será eletrônica e pelo cor-
reio. O início é 2 de fevereiro de 2009, com 
dois términos em função das duas modali-
dades. Para votação eletrônica o último dia 
de votação é 2 de março e por correio, 20 
de fevereiro. Os eleitores, todos os parti-
cipantes assistidos, receberão em suas resi-
dências correspondência com informações 
sobre o processo eleitoral, carta resposta 
e documento de registro do voto para vo-
tação por correio e as instruções para voto 
eletrônico, portal INFRAPREV. Deverá es-
colher apenas uma opção de voto.
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A Revista Fundos de Pensão, edição 
346, de novembro de 2008, publicou 
matér ia sobre ajustes na Resolução 
3.456 do Conselho Monetár io Nacio-
nal, que regulamenta os investimentos 
dos fundos de pensão.

Testada diante de uma cr ise sem 
precedentes nos mercados f inanceiros, 
a Resolução tem se mostrado “per fei-
tamente adequada até o momento” 
segundo compreende o diretor de Mo-
nitoramento e Controle da Secretar ia 

de Previdência Complementar (SPC) , 
Car los Eduardo Gomes. 

Isso porém, não impede que a SPC , 
ao lado dos representantes dos fundos 
de pensão, empenhe-se na revisão da 
norma em busca de novo aper feiço-
amento. “O tema será pr ior idade em 
2009. A Resolução 3.456 chegou ao 
ponto de matur idade necessár ia para 
começar a receber alguns ajustes e 
simplif icações de controles”, af irma o 
diretor.

Regras mais claras e controles mais 
ajustados, menos complexos, podem con-
tribuir para facilitar a compreensão e a 
documentação dos fundos em alguns itens 
e, ao mesmo tempo, facilitar a fiscalização 
do cumprimento dessas medidas pela Se-
cretaria. 

A revisão não virá em função da crise 
dos mercados. O assunto já vinha sendo 
abordado há algum tempo, mas a crise 
está permitindo conferir que as regras na-
cionais estão realmente bem adequadas.

Resolução �.�56 pode ter ajustes

Envio de segunda via 
de senha é por e-mail

Comunicação

Esquecer ou perder a senha do 
INFRAPREV para acesso ao portal não é 
mais problema para os participantes. To-
dos poderão obter segunda via de senha 
no mesmo dia, por e-mail. 

Foi criado um aplicativo no portal que 
permite o envio da senha segundos depois 
de solicitada. Basta clicar em “Lembrar minha 
senha”, que fica ao lado do login e senha, na 
parte superior do portal INFRAPREV, e infor-
mar o número do CPF e confirmar o e-mail. 

Um e-mail é disparado para o correio 
eletrônico do participante com a senha e 
o login, para que possa acessar imediata-
mente a parte restrita do portal. Além da 
rapidez, o processo permite maior segu-
rança da informação.

O participante que não tiver e-mail 
cadastrado no Instituto deverá ligar para a 
Central de Atendimento, 0800-707-1273, 
assim como se desejar mudar o endereço 
eletrônico. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
considerou indevida a cobrança de Impos-
to de Renda sobre benefícios e resgates 
em planos de previdência complementar, 
resultantes das contribuições vertidas pe-
los participantes.

A decisão reconhece o direito à devo-
lução dos valores pagos a mais indevida-
mente, a título de imposto de renda sobre 
os benefícios, no período de janeiro de 
1989  a 31 de dezembro de 1995.

Também foi considerado indevido o 
recolhimento de imposto de renda pelos 
beneficiários a partir de janeiro de 1996, 
até o limite do que foi recolhido pelos 
aposentados. Esses valores também deve-
rão ser devolvidos pela União com corre-
ção monetária.

Os participantes assistidos (aposentados 
e pensionistas) podem solicitar a restituição 
mediante processo administrativo junto à 
Receita Federal ou judicial perante a União 

e Receita Federal. Somente o participante 
tem legitimidade para fazer a solicitação. O 
fundo de pensão é apenas responsável pela 
retenção do imposto de renda na fonte e 
repasse aos cofres públicos. 

Tanto aposentados, quanto pessoas que 
resgataram valores referentes a previdên-
cias complementares poderão ser benefi-
ciados pelo entendimento dos ministros do 
STJ. A decisão servirá como parâmetro para 
outras análises sobre o mesmo tema.

STJ julga indevido IR sobre 
contribuições de aposentadoria

Aplicativo no portal INFRAPREV permite o envio da senha segundos 
depois de solicitada. Basta clicar em “Lembrar minha senha” 

Legislação
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Willian Cordeiro vence 
concurso de fotografi a
Comissão julgadora usou quesitos 
como tema, enquadramento e 
nitidez. Fotos podem ser vistas 
no portal INFRAPREV

Vem da festa do Congado de Minas o 
primeiro lugar do II Concurso de Fotografi a 
do INFRAPREV. O participante do Instituto 
Willian José Cordeiro, de Belo Horizonte, 
deu o click vencedor na festa que homena-
geia os santos negros. Ele levará para casa 
uma câmera digital.

Robson Fernandes Dombrosky fi cou 
com o segundo lugar com a foto denominada 
“A cuia e o mate, banhados pelo poente do 
Guaíba”. Robson, de São Leopoldo – RS, re-
ceberá um aparelho de DVD como prêmio. 
E os “Bonecos de Olinda” deram a Paulo Ri-
cardo Muniz Frosi, de Porto Alegre, o tercei-
ro lugar. Ele irá receber um MP3 player.

A comissão julgadora foi formada 
pelo fotógrafo profi ssional Marcos Gam-
bôa, pelo gerente de Empréstimos do 
INFRAPREV Maurício Mello, pelo repre-
sentante do Conselho Deliberativo do 
Instituto Jorge Carneiro e pela assistente 
social do aeroporto Santos Dumont, Cris-
tina Oliveira. Foram utilizados quesitos 
como adequação ao tema, enquadramen-
to e nitidez, para avaliação das fotos.

O II Concurso de Fotografi a do 
INFRAPREV teve dezenas de fotos das mais 

Vencedora da �ª etapa do Quiz é de São Paulo
Cintia Renata Rocha provou que sabe 

tudo sobre o INFRAPREV na 3ª e última eta-
pa do Quiz e levará para casa um aparelho de 
DVD. Cintia, de São Paulo, foi a mais rápida 
a responder corretamente as dez perguntas 
do concurso. 

Silvania Goret Nunes Pereira de Recife 
– PE fi cou em segundo lugar e Delmar Jofre 
da Silva Soares de São Paulo fi cou com a ter-
ceira colocação. Receberão um kit especial 
do INFRAPREV e um vale-presente da ameri-
canas.com de R$ 50,00 e R$ 25,00, respec-
tivamente.

bonitas e curiosas festas e tradições do 
povo brasileiro. Houve uma diversidade: 
desde a Semana Farroupilha até o Círio de 
Nazaré, passando pelo carnaval, dança de 
quadrilha e muitas outras. Todas as fotos 
inscritas podem ser vistas no portal do Ins-
tituto até 31 de janeiro.

2º Lugar

3º Lugar

Marco Antonio, Jorge Carneiro, Cristina Oliveira 
e Mauricio Mello avaliaram os trabalhos

1º Lugar

A representante de Belém – PA, Marga-
reth Lyses Rabelo Mendes, foi a vencedora 
do Quiz, realizado entre os representantes 
do Instituto. Margareth Lyses acumulou mais 
pontos durante as três etapas do concurso e 
irá receber um aparelho de DVD. 

A segunda colocação fi cou com a re-
presentante do aeroporto de Brasília – DF, 
Carla Cristina Vasconcelos Bezerra, e a ter-
ceira, com Ângela Michelle Coelho Lins, re-
presentante de Petrolina – PE. Elas recebe-
rão a mesma premiação dos participantes na 
mesma colocação.

Cintia 
Rocha foi a 
vencedora 
entre os 
participantes

Margareth Lyses 
foi o primeiro 

lugar dos 
representantes

Relacionamento
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Nossa Gente

O que seria uma tentativa de acabar 
com a timidez se tornou um hobby na vida 
de Carlos Pedro da Silva, coordenador de 
Recursos Humanos do aeroporto de Bra-
sília e representante do INFRAPREV. Aos 19 
anos, entrou para o Grupo Star de Teatro, 
da cidade de São Luís dos Montes Belos, 
em Goiás, para conseguir vencer o medo 
de falar diante do público. “E deu muito 
certo”, conta.

Ainda no Grupo Star, participou de um 
projeto que levava o teatro para as escolas. 
“Íamos às escolas, principalmente na peri-
feria onde o acesso ao teatro é mais difícil, 
com peças educativas e infantis”, lembra 

Em cena, Carlos Pedro da Silva

O convênio entre o INFRAPREV e a Unimed 
foi prorrogado. Agora, os participantes do Insti-
tuto têm até o dia 27 de fevereiro de 2009 para 
adquirir um plano de assistência médica Unimed 
para cônjuge, companheira(o), fi lhos e netos, in-
dependentemente da idade. O plano também é 
extensivo aos aposentados e pensionistas. 

São oferecidos cinco tipos de planos: Alfa, 
Beta, Ômega e Delta, para todo o Brasil, e 
Personal, disponível somente para o estado 
do Rio de Janeiro. A carência só ocorre para 
maiores de 59 anos que não possuem outro 
plano de assistência médica.

O teatro, para esse participante 
do aeroporto de Brasília, foi uma 
forma de vencer a timidez e se 
tornou uma paixão

Unimed prorroga prazo de inscrição

Carlos Pedro. 
Embora nunca tenha pensado em seguir 

a carreira de ator, a paixão o levou a fazer 
cursos sobre a arte de atuar. Aproveitou 
para fazer testes para telenovelas, entre elas 
O Rei do Gado, da TV Globo. Mas se sente 

confortável mesmo é no palco, em um es-
petáculo de comédia. Carlos conta um fato 
curioso quando representou o personagem 
Zebedeu na peça Planejamento Familiar. 

– Numa das apresentações, o meu per-
sonagem foi à Igreja para matar o Padre que, 
segundo Zebedeu, era o motivo da sua es-
posa não querer mais lhe agradar. Dizia que 
era pecado tomar pílula e ela, não querendo 
mais ter fi lhos, não se deitava com o ele. No 
meio da apresentação, quando Zebedeu 
ergueu o facão para matar o padre, uma se-
nhora que estava na platéia roubou a cena e 
invadiu o palco em defesa do Padre. Tomou 
o facão da mão de Zebedeu e o ameaçou 
bravamente, para delírio da platéia.

Casado e com quatro fi lhos, Carlos Pe-
dro deixou o teatro de lado em 2008. Mas 
para 2009, pretende voltar com força total. 
Quer fazer alguns cursos, se atualizar e en-
trar para algum grupo de teatro.  

CONFIRA AS MENSALIDADES
Faixa Etária Personal QC Personal QP Alfa Beta Delta Ômega
0-18 62,05 69,52 74,75 94,86 113,30 157,37
19-23 78,83 88,33 94,97 120,53 143,96 199,94
24-28 98,51 110,39 118,70 150,63 179,92 249,89
29-33 103,65 116,14 124,89 158,50 189,32 262,94
34-38 109,95 123,21 132,48 168,14 200,82 278,92
39-43 125,75 140,90 151,52 192,28 229,65 318,97
44-48 152,20 170,53 183,38 232,72 277,96 386,05
49-53 175,03 196,12 210,88 267,62 319,65 443,95
54-58 243,81 273,20 293,75 372,80 445,28 618,43
59 ou mais 372,13 416,96 448,34 569,01 679,62 943,90

 
Para mais informações, acesse www.infraprev.org.br ou ligue para 0800-707-1273.

O par t icipante e representante do 
INFRAPREV é casado e tem quatro f i lhos

Dia do Aposentado: uma data especial
No início do ano, nos deparamos com 

uma data muito especial. Faz 27 anos que 
os aposentados ganharam uma data festiva 
no calendário nacional: o dia 24 de janeiro. 
O Dia Nacional do Aposentado foi criado 
pela Lei nº 6.926, de 31 de junho de 1981. 

A data faz referência à publicação, no 
dia 24 de janeiro de 1923, da lei Elói Cha-

ves (Decreto 4682), que há 85 anos deu 
origem à Previdência Social no Brasil. 

Para o INFRAPREV essa data é motivo 
de comemoração. Àqueles que dedicaram 
uma vida à patrocinadora INFRAERO me-
recem parabéns, por terem concluído um 
ciclo com muito sucesso e iniciado outro 
com muita dignidade.



Previdência

A Secretaria de Previdência Com-
plementar, órgão regulador e fi scalizador 
dos fundos de pensão, permite que as 
entidades administrem três modalidades 
de planos de benefícios: Benefício Defi -
nido, Contribuição Defi nida e Contribui-
ção Variável.

Desde 2000, o INFRAPREV tem a maio-
ria de seus participantes no Plano de Con-
tribuição Variável, por ser mais fl exível tan-
to ao participante quanto à patrocinadora. 

A fl exibilidade está na escolha do per-

Conheça as diferenças 
dos planos de benefícios
A maioria dos participantes ativos e assistidos do INFRAPREV 
está na modalidade de contribuição variável, instituída em 2000

Planos de Benefícios

centual da contribuição, no recebimento da 
aposentadoria, que permite saque de até 
25%  do saldo de conta acumulado na data 
da aposentadoria, sendo o restante trans-
formado em renda por prazo determinado 
(de 5 a 20 anos) ou renda mensal vitalícia. 

A diferença em relação ao Plano de 
Contribuição Defi nida é que o Plano CV 
contempla benefícios de riscos – aposen-
tadoria por invalidez, auxílio-doença, pen-
são e auxílio-reclusão com características 
de Benefício Defi nido.

Nossos resultados

JANEIRO 30

FEVEREIRO 27

MARÇO 31

ABRIL 30

MAIO 29

JUNHO 30

JULHO 31

AGOSTO 31

SETEMBRO 30

OUTUBRO 30

NOVEMBRO 30

DEZEMBRO 30
ADIANTAMENTO DO ABONO ANUAL 
1ª PARCELA (13º BENEFÍCIO)
JUNHO 30
QUITAÇÃO DO ABONO ANUAL 
2ª PARCELA (13º BENEFÍCIO)
DEZEMBRO 11

CALENDÁRIO DE
PAGAMENTO 2009

Extrato de conta – O participante pode fazer o acompa-
nhamento mensal do extrato de conta. O documento está 
disponível no portal INFRAPREV, www.infraprev.org.br, para 
consulta. Basta entrar com login e senha e acessar Planos. 
Faça o acompanhamento das suas contribuições.

Você sabia?

Patrimônio
Outubro/2008

R$ 1.160.400.142,70

Por Plano

Plano CV: R$  1.109.477.016,78

Plano I:  R$       44.066.765,23

Plano II: R$        6.856.360,69

Cota do Plano CV
Outubro/2008

3,162782199 

Renda 
Variável

21,17%

Renda Fixa
65,��%

Empréstimos
7,9�%

Imóveis
5,55%

Distribuição dos Investimentos 
Outubro/2008 

Disponível
0,01%

Plano de benefício definido (BD) 
O participante tem o conhecimento prévio do valor do benefício que receberá no 
futuro. Nessa modalidade o equilíbrio atuarial é fundamentado no coletivo, em que 
há total solidariedade entre os participantes. A patrocinadora e/ou o participante 
contribuirão com o necessário para viabilizar o pagamento do benefício.

Plano de contribuição definida (CD) 
O participante defi ne, periodicamente, o valor ou percentual da sua 
contribuição mensal. O benefício futuro dependerá da capacidade 
de acumulação de recursos do participante, e da rentabilidade obtida 
na aplicação dos recursos, até a data da aposentadoria. O saldo de conta 
acumulado em nome do participante é composto pelas contribuições 
pessoais e do patrocinador. 

Plano de contribuição variável (CV) 
Modalidade em que os benefícios previdenciários apresentam características 
de benefício defi nido e de contribuição defi nida. Muitas vezes ele é CD na 
fase de acumulação de recursos e BD na fase de pagamento do benefício.



Saúde

A chegada do verão traz muito mais que sol, calor e dias 
mais longos. As pancadas de chuva típicas da estação e o for-
te calor são condições ideais para a proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da dengue. Só em 2008 já foram 
registradas mais de 200 mortes causadas pelo mosquito.

Apenas este ano já são mais de 700 mil casos da doença, 
42% a mais que em 2007. Grande parte desses casos foram 
registrados no estado do Rio de Janeiro. Porém, cidades 
como Salvador e Goiânia tiveram uma taxa de crescimento 
da dengue muito alta em 2008. 

Para evitar que uma epidemia se forme neste verão, cada 
um precisa fazer a sua parte.

Faça a sua parte e evite a dengue
Mais de 700 mil casos da doença foram 
registrados em 2008, a maioria no Rio

Espaço INFRAERO

Aeroporto de Confins – O Aeroporto Internacional 
de Confins/Tancredo Neves (MG) apresentou recorde 
na movimentação de cargas perecíveis. O aumento é  de 
65,26% de janeiro a outubro em relação ao mesmo perí-
odo em 2007. Foram 286 toneladas até o décimo mês de 
2008 contra 173 toneladas registradas nos dez primeiros 
meses do ano passado. O resultado deve-se ao cresci-
mento da importação de produtos farmacêuticos e kits de  
reagentes químicos e o incremento dos vôos internacio-
nais em Confins. O aeroporto agora dispõe de vôos com 
ligação direta com a Europa, Estados Unidos e Caribe.

Aeroporto de Guarulhos – O movimento de passa-
geiros no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guaru-
lhos (SP) registrou crescimento de 13,7% nos nove pri-
meiros meses de 2008, em relação ao mesmo período 
do ano passado. Entre janeiro e setembro de 2008 foram 
registrados 15,4 milhões   de passageiros entre embar-
ques, desembarques ou em conexão.  Atualmente, cerca 
de 60 mil passageiros utilizam diariamente o complexo 
aeroportuário de Guarulhos, que opera 138 destinos no 
Brasil e no exterior.

Mais de três mil profissionais estiveram reunidos no Rio 
de Janeiro, de 3 a 5 de novembro, para participar do 29º 
Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, promovido pela 
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (ABRAPP).

Sob o tema, “Discutindo Conceitos: Realidade de um 
Novo Tempo”, especialistas debateram assuntos como edu-
cação previdenciária, inclusive como ferramenta de fomento 
à poupança, sustentabilidade nos fundos de pensão, perfil de 
dirigentes, bem como as mudanças na política de investimen-
tos dos fundos de pensão, em razão da crise internacional.

Além de levar aos participantes as contribuições de espe-
cialistas e autoridades dos setores financeiro, previdenciário e 
jurídico, o Congresso atua como um fórum gerador de idéias, 
estabelecendo prioridades e definindo temas relevantes para 
a agenda do setor.

Previdência

Fundos de pensão 
discutem setor 
em congresso

Procure um posto de saúde 
ao apresentar os sintomas

Os sintomas da dengue são febre alta, forte dor 
de cabeça, dor nos olhos, falta de apetite, moleza e 
dores pelo corpo e tontura. Se a pessoa apresentar 
além destes sintomas fortes dores abdominais, san-
gramento pelo nariz e boca, dificuldade de respirar 
e perda de consciência, é bem provável que esteja 
com a versão hemorrágica da doença. Ao primeiro 
sinal dos sintomas, procure um posto de saúde.

Coloque areia no prato 
de vasos das plantas  

e evite deixar expostos 
objetos que possam 

acumular água. 

Guarde as garrafas 
sempre de cabeça 
para baixo

Use uma tampa 
na caixa d’água

Não deixe água 
acumulada por 
mais de 2� horas. 


