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Empréstimos: 
taxa de juros 
tem redução

3Alteração de 
contribuição vai 
até outubro 4Novos participantes

têm que optar por 
regime tributário

INFRAPREV supera 
meta do semestre

O INFRAPREV fechou 
o primeiro semestre de 
2009 com crescimento de 
9,41% do patrimônio e su-
perávit de R$ 34 milhões. 
O patrimônio passou de 
R$ 1.216 bilhão, em janeiro, 
para R$ 1.331 bilhão, no fi -

nal de junho. Os resultados 
positivos da instituição no 
período incluem também a 
carteira de investimentos, 
que alcançou uma rentabi-
lidade de 9,67% para uma 
meta atuarial de 5,65%. 
Página 7

Desde 1º de agosto o parti-
cipante pode obter crédito pelo 
INFRAPREV com juros menores. 
O Comitê Diretor de Investi-
mentos autorizou a redução da 
taxa de juros de empréstimos 
para 0,10% . A redução acompa-
nha o atual cenário econômico 
brasileiro propício ao crédito. 

A ligação da 
família da pen-
sionista Rosimel 
Pereira de Souza 
com o INFRAPREV 
é muito forte. Seu 

marido foi o primeiro parti-
cipante, sua neta nasceu no 
mesmo dia e ano da criação 
do Instituto e seu padrão 
de vida pôde ser mantido 
com a ajuda da suplemen-
tação de pensão. Página 8

Nossa Gente

PRAZO DE 
PAGAMENTO (MESES)

JUROS/
MÊS(%)

6 a 12 1,05

13 a 24 1,10

25 a 36 1,15

37 a 48 1,20

49 a 60 1,25

61 a 72 1,35
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Editorial

A crise mun-
dial em 2008 
chegou de forma 
avassaladora nos 
mercados fi nan-
ceiros interna-
cionais. O Brasil 

sentiu naturalmente esses refl exos. As 
empresas nacionais viram seus lucros de-
saparecerem numa velocidade surpreen-
dente, decorrente da forte queda em suas 
vendas e do consequente aumento no nú-
mero de demissões de empregados. 

Os fundos de pensão tiveram suas 
rentabilidades comprometidas interrom-
pendo um ciclo positivo que durava, até 
então, cerca de seis anos.  O crescimento 
patrimonial fi cou abaixo da meta atuarial.  
A crise parecia que tinha vindo para fi car 
por um período maior de tempo. 

Depois dessa catástrofe mundial, 
ninguém poderia imaginar que um país 
emergente daria a volta por cima tão ra-
pidamente. Após 10 meses, o Brasil volta 
a crescer. A Bovespa, bolsa de valores 
brasileira, apresenta uma rentabilidade 
acumulada próxima a 50% em 2009, sur-
preendente para a ocasião. 

A recuperação da bolsa de valo-
res brasileira contribuiu para que o 
INFRAPREV superasse a sua meta atuarial 
no semestre. Mas o principal motivo do 
bom resultado foi a decisão adotada em 
dezembro de 2008, quando o cenário 
era o pior possível.

A direção do INFRAPREV decidiu 
adotar uma estratégia mais defensiva 
para esse segmento: o rebalanceamento 
da carteira, privilegiando ações menos 
voláteis e boas pagadoras de dividendos; 
o giro da carteira ao invés de um posicio-
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O custo de uma decisão

Canal Aberto
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Seguro
Boa tarde, conforme solicitado 
segue anexo uma foto minha para 
divulgação da premiação. Aproveito 
para agradecer-lhes e dizer estar 
orgulhoso em ter participado e mais 
ainda por ter feito o seguro.
Mario Carvalho – Curitiba – PR

Senha
Solicito o valor exato de minha 
aposentadoria... Informo que não 
possuo a senha do INFRAPREV, 
devido a esquecimento, favor 
enviar-me outra.  
Odair da Costa – Florianópolis – SC

Resposta: Para obter a senha basta aces-
sar o portal www.infraprev.org.br, clicar em 
“Lembrar minha senha” e digitar seu CPF.  
Em seguida, login e senha serão encami-
nhados para o seu e-mail cadastrado no 
Instituto. Simulação de aposentadoria no 
portal, veja passo a passo na página 5.

Desligamento
Gostaria de saber como fica o 
INFRAPREV com referência ao 
PDVI da INFRAERO e como seria 
o resgate dos valores investidos 
no Instituto. Diante da situação 
da nova estrutura da INFRAERO, 
poderíamos encerrar o contrato 
com o INFRAPREV e resgatar o 
valor total? 
Rosemari Vieira de Toledo – Indaiatuba – SP

Resposta: Em caso de desligamento da 
INFRAERO, o participante, de acordo 
com as condições especifi cadas no Regu-
lamento, poderá optar pelo benefício de 
aposentadoria, portabilidade, autopatro-
cínio, benefício diferido ou resgate. Veja 
detalhe das opções na página 4.

Portabilidade
Ao efetuar o desligamento da 
patrocinadora no PDVI, posso 
transferir todo o meu saldo para a 
OAB-PREV, instituto do qual faço 
parte? 
Marcos das Neves Souza – Florianópolis – SC

Resposta: Pode transferir os seus recursos 
para outra entidade de previdência des-
de que tenha três anos de vinculação ao 
plano de benefícios do INFRAPREV. Ao se 
desligar da patrocinadora, procure o repre-
sentante INFRAPREV de seu aeroporto e 
preencha o Comunicado de Desligamento.

namento de longo prazo; o uso de hedge 
para proteção da carteira e a redução do 
volume aplicado na renda variável. Deci-
são acertada? Sem dúvida, porque sem 
perspectivas tão claras acerca da trajetó-
ria do mercado para o ano de 2009, o im-
portante naquela ocasião, era proteger o 
patrimônio da entidade. Poderíamos ter 
ganhado mais, em função do crescimento 
da bolsa no semestre? Sim. Mas se fosse 
ao contrário, amargaríamos uma perda 
signifi cativamente maior.

Alguns podem perguntar o porquê de 
continuarmos a aplicar em renda variável. A 
resposta é simples. A renda variável é uma 
classe de ativo determinante para o alcance 
da meta atuarial. As demais carteiras - ren-
da fi xa, imóveis e empréstimos – podem 
ser consideradas um colchão de proteção.

A renda variável em 2008 foi a vilã. 
Mas nos últimos anos foi a grande res-
ponsável pelos resultados positivos alcan-
çados pelo Instituto. 

Dentre os objetivos centrais de uma 
boa gestão de investimentos estão o grau 
de diversifi cação e o gerenciamento con-
tínuo de riscos. A crise ainda não é um as-
sunto totalmente superado, muito precisa 
ser melhorado, principalmente em termos 
da regulamentação do mercado fi nanceiro 
internacional. Porém, o Brasil sai desta crise 
demonstrando ser um país muito mais bem 
preparado do que se imaginava até então. 

O INFRAPREV trabalha pela consoli-
dação desses resultados e manterá as  es-
tratégias mais conservadoras até que se 
tenha um quadro econômico mais claro e 
preciso dessa efetiva melhora.  

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente
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Seguridade

Os par ticipantes do Plano CV têm 
até outubro para aumentar a contribui-
ção básica e melhorar o benefício de 
aposentadoria e a contribuição especí-
f ica, para o pecúlio destinado aos be-
nef iciários em caso de falecimento do 
par ticipante.

A alteração pode ser feita diretamen-
te no portal INFRAPREV www.infraprev.
org.br. O participante precisará de login 
e senha para abrir o formulário disponí-
vel no hotsite Alteração de Contribuição, 

Aumente contribuição 
e melhore aposentadoria
O participante pode aumentar a contribuição básica para a aposentadoria e a específica destinada ao pecúlio

preencher e enviar. No momento do en-
vio aparecerá uma mensagem solicitando 
a confi rmação, que corresponde a uma 
assinatura digital. Concluído o processo, 
imprima a comprovação da alteração.

Quando o par ticipante aumenta a 
contribuição básica, a INFRAERO tam-
bém aumenta a contribuição principal 
até o percentual de 8% ou no valor má-
ximo de R$ 772,54. Essa contribuição é 
destinada à aposentadoria.

Aqueles que não possuem computa-

O que fazer ao esquecer a senha?
Estar com o endere-

ço de e-mail cadastrado e 
atualizado no INFRAPREV 
facilita o envio de senha 
e login para acesso ao 
portal. Quando o partici-
pante esquece ou perde 
a senha, pode resgatá-
la por meio do Lembrar 
Minha Senha, que fi ca no 
próprio portal.

 Basta clicar em Lem-
brar Minha Senha e abrirá 
uma tela onde deve ser in-
formado o CPF. O envio é 
feito ao e-mail cadastrado 
no Instituto e informado na tela, antes da confi rmação do encaminhamento.

Além da senha para acessar a área restrita do portal é preciso de login. 
O login é a matrícula no INFRAPREV e um dígito no fi nal, que representa o 
código familiar, que constam no cartão Clube de Vantagens.

Receba 
publicações 
por e-mail

Para agilizar as informações e reduzir 
custos, o INFRAPREV pode enviar o Jornal 
Futuro e o relatório anual por e-mail. Mas 
para o envio é necessário a manifestação 
pela opção e que haja um número signifi ca-
tivo de participantes nesse grupo.

Basta ligar para o 0800-707-1273, ca-
dastrar o endereço da sua caixa postal 
eletrônica e solicitar o recebimento por 
e-mail, optando por não mais receber a 
versão impressa, fi cando somente com a 
versão digital.

O envio por meio eletrônico acarreta 
redução de custos com impressão e posta-
gem. Esses recursos poderão ser alocados 
no aperfeiçoamento dos canais existentes 
e de outras formas de comunicação.

 receber um valor de aposentadoria maior.

 a INFRAERO também terá que reajustar a contribuição principal no mesmo 

percentual, até o limite previsto no regulamento do Plano CV;

 dedução no Imposto de Renda do total da contribuição básica no ano 

até o limite de 12% da renda bruta anual.

Vantagens de aumentar a contribuição básica

O participante precisa infor-
mar no requerimento a matrícula 
do INFRAPREV e da INFRAERO. 
A matrícula do Instituto é o pró-
prio login (matrícula + o código 
familiar, que é o zero).

Requerimento

dor ou acesso à internet podem pegar o 
formulário com o representante de sua 
unidade aeropor tuária.

De acordo com o plano de custeio 
para o ano de 2009, os par ticipantes 
fundadores estão isentos da contribui-
ção específ ica neste exercício, no en-
tanto, têm garantido o pecúlio a seus 
benef iciários.

Faça uma simulação de aposenta-
doria no por tal. Mais informações, ligue 
0800-707-1273. 
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No momento da inscrição no Plano de Contribuição Variável 
do INFRAPREV, o participante tem que definir por um dos regimes 
de tributação de Imposto de Renda (IR): Regime Progressivo ou 
Regime Regressivo.

Até 2004 só existia o Regime Progressivo. Com a Lei nº 11.053, 
de 29/12/2004, que entrou em vigor em 2005, foi criado o Regime 
Regressivo. Desde então, o participante precisa escolher umas das 
duas opções. 

O participante que não optar pelo Regime Regressivo, automati-
camente, ficará no Regime Progressivo para tributação no pagamen-
to de benefício do Plano CV ou de resgate. 

A opção pelo regime tributário de IR tem caráter definitivo e 
irretratável, ou seja, em nenhuma hipótese poderá ser modificada.

Veja a diferença dos dois regimes

Regime Progressivo 
O Regime Progressivo é representado pelas faixas de renda do 

IR de pessoa física. É a mesma tabela utilizada no cálculo do IR pela 
patrocinadora nos salários dos seus empregados.

No cálculo do IR pela Tabela Progressiva há deduções rela-
tivas aos dependentes, à pensão de alimentos, entre outros. O 
participante que receber benefício ou resgate e que tenha optado 
por essa tabela deverá, obrigatoriamente, informar na Declaração 
de Imposto de Renda de Pessoa Física para ajuste anual ao final 
de cada exercício.

No caso de resgate, os recursos aplicados no plano no Re-
gime Progressivo, o IR incidirá, antecipadamente, com base na 
alíquota única de 15% na fonte.  

Para aqueles que receberem o recurso como uma renda men-
sal, a incidência do IR continuará sendo feita diretamente sobre os 
benefícios recebidos, a partir das alíquotas da Tabela Progressiva.

Institutos legais são opções 
em caso de desligamento

Seguridade

Conheça as quatro opções do Plano 
CV em caso de desligamento do partici-
pante da INFRAERO. São os chamados 
institutos legais.

Antes de decidir por uma das quatro 
opções, o participante deve verificar se já 
está habilitado ao benefício de aposenta-
doria. Veja as carências na matéria sobre 
simulador de aposentadoria nesta edição.

 Benefício Proporcional Diferido – o 
participante deixa seus recursos no plano 
até ter direito a sua aposentadoria. É ne-
cessário o mínimo de três anos de contri-
buição ao plano e ele paga apenas as con-

tribuições administrativas do participante 
e da patrocinadora.

 Autopatrocínio – o participante tem 
direito de permanecer no plano, efetuan-
do todas as contribuições referentes ao 
participante e à patrocinadora.

 Resgate – antes de cinco anos de 
contribuição para o plano, o participante 
pode resgatar 100% das suas contribui-
ções, com a devida correção. Após cin-
co anos de contribuição para o plano, o 
participante pode resgatar 100% das suas 
contribuições e mais 2% por ano de parti-

cipação no plano, até o máximo de 50%, 
das contribuições da INFRAERO, com a 
devida correção.

 Portabilidade – com três anos de 
vinculação ao plano, o participante pode 
portar os recursos acumulados para outra 
entidade de previdência complementar ou 
seguradora.

Para obter mais informações, ligue 
para a Central de Atendimento 0800-
707-1273, ou envie sua dúvida para o  
Fale Conosco do portal (comunicação 
por e-mail).

Tabela Regressiva 

Prazo de Acumulação Alíquota

Até  2 anos 35%

2 a 4 anos 30%

4 a 6 anos 25%

8 a 10 anos 15%

Acima de 10 anos 10%

Inscrição: defina regime de tributação

Regime Regressivo  
No Regime Regressivo, quanto mais tempo o dinheiro perma-

necer aplicado, menor será o imposto a pagar. A alíquota de 35% cai 
para 10% de acordo com o prazo de acumulação. O regime de tribu-
tação só se aplica quando o participante estiver recebendo benefício 
do INFRAPREV ou no resgate dos recursos.

Tanto para quem quiser resgatar, como para quem desejar rece-
ber o benefício em forma de renda mensal, as alíquotas do Imposto 
de Renda diminuirão de acordo com o prazo que o recurso ficar 
aplicado no plano. Veja tabela abaixo.

Prazo de Acumulação: é o prazo de aporte de cada contribuição 
no plano de previdência até o pagamento do benefício ou resgate. 
O prazo de acumulação continuará contando após a concessão do 
benefício de aposentadoria do INFRAPREV e haverá redução gradual 
dessa alíquota, até o limite mínimo de 10%.

Tabela Progressiva 

Base de Cálculo Alíquota Tabela a deduzir do IR 

Até R$ 1.434,59 - -

R$ 1.434,60 até R$ 2.150,00 7,5% R$ 107,59

R$ 2.150,01 até R$ 2.866,70 15% R$ 268,84

R$ 2.866,71 até R$ 3.582,00 22,5% R$ 483,84

Acima de R$ 3.582,00 27,5% R$ 662,94
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Para programar sua vida e ter uma projeção de quanto vai 
receber de aposentadoria quando se desligar da INFRAERO, o 
INFRAPREV disponibiliza em seu portal o Simulador de Aposen-
tadoria do Plano CV. 

O conveniente é que o participante pode consultar de qualquer 
lugar, casa ou do trabalho, na hora que desejar e de maneira segura, 
o seu benefício futuro. Para simular é fácil, basta acessar o portal, digi-
tar o login e senha, opção “Planos” e “Simulador de Aposentadoria”.  

A dica é ter em mãos o contracheque para preencher algu-
mas informações pessoais. Vale lembrar, que o valor do benefício 
informado é bruto, portanto, não é descontado o Imposto de 
Renda que o participante está sujeito. Caso tenha alguma dúvida, 
entre em contato com o Instituto pelo 0800-707-1273.

Condições para aposentadoria no Plano CV
 Cumprir carência de cinco anos de contribuição para o Plano; 
 Encerrar o vínculo empregatício com a INFRAERO. Não é ne-

cessário estar aposentado pelo INSS. 

Tipos de aposentadoria:
 Aposentadoria Normal  

58 anos de idade, cinco anos de contribuição  
 Aposentadoria Antecipada  

48 anos de idade, cinco anos de contribuição  

1º  Digite www.infraprev.org.br;

2º  Digite Login e Senha e clique em entrar, na parte 

      superior do portal;

3º  Clique em Planos;

4º  Clique em Simulador de Aposentadoria;

5º  Digite as informações que são solicitadas na página  

      e clique em calcular.

Passo a passo para simulação 

Simule aposentadoria do 
Plano CV no portal INFRAPREV

O participante também pode ter uma idéia de quanto vai rece-
ber de aposentadoria pelo INSS. O Ministério da Previdência e As-
sistência Social (MPAS) disponibiliza em seu portal os simuladores de 
“Contagem de Tempo de Contribuição” e “Valor do Benefício”, que 
ajudam o segurado a calcular o tempo e o valor da aposentadoria. 
O resultado mostra o tempo atual de contribuição e quando for o 
caso, o tempo que falta para aposentadoria antecipada e/ou integral.

Calcule aposentadoria do INSS no portal MPAS

Formas de Recebimento:
O participante pode escolher uma das duas formas para re-

ceber a aposentadoria, com opção de saque de até 25% do saldo 
de conta.  

 Renda mensal vitalícia  – O saldo de conta total vai resultar 
em um valor de aposentadoria mensal que o participante irá receber 
até falecer.  

 Renda mensal por período certo  – O participante deter-
mina o tempo de recebimento da aposentadoria, por um período 
mínimo de cinco anos e no máximo de 20 anos. 

1º  Acesse o site: www.mpas.gov.br;

2º Item Agenda eletrônica: Segurado

     Clique em Calcule sua aposentadoria (simulação);

3º Clique em Simulação da Contagem de Tempo de Contribuição

     e depois em Contagem de Tempo de Contribuição;

4º Informe o número do PIS/PASEP; 

5º Digite no campo ao lado a sequência de caracteres exibida  

     e clique em continuar. Após verificar se os dados estão  

     corretos, clique novamente em continuar;

6º Informe todos os períodos de contribuição e em seguida,  

    clique em calcule.

Passo a passo da simulação do  
INSS X Tempo de Contribuição

1º  Acesse o site: www.mpas.gov.br;
2º No item Agenda eletrônica: Segurado
     Clique em Calcule sua aposentadoria (simulação);
3º Clique em Simulação do Valor do Benefício de acordo  
     com a Lei nº 9876 de 29/11/99;
4º Digite Nome;
5º Digite Data do Nascimento e indique o sexo;
6º Selecione a Espécie do Benefício a qual se enquadra;
7º Informe Tempo de Contribuição Atual (Para o cálculo  
     que o tempo de contribuição seja igual ou superior a  
     35 anos, para o homem e 30 anos para a mulher);
8º Informe Tempo de Contribuição Atual e Tempo de  
     Pedágio, se for o caso (Para o cálculo que o tempo de  
     contribuição seja inferior a 35 anos, para o homem e  
    30 anos para a mulher);
9º Digite a relação dos salários de contribuição de jul/94  
     até a presente data; 
10º Em seguida clique em Calcular.

Passo a passo da simulação do  
INSS X Valor do Benefício 

Seguridade
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Serviços

Imagina você fazer um seguro de 
carro e ganhar uma câmera digital ou 
um Ipod? Pois quatro participantes de 
estados distintos foram os ganhadores 
da promoção realizada pela parceria 
Porto Seguro e Corretora Chibra, para 
seguros efetuados de abril a junho.

Paulo Ernani Martins Bezerra, do 
Aeroporto de Palmas, no Tocantins, 
Mário Raimundo Camargo Carvalho, do 
Aeroporto Afonso Pena, de Curitiba no 
Paraná, e Luiz Carlos Marques da Con-
ceição, do Aeroporto do Galeão, no Rio 
de Janeiro, foram sorteados e recebe-
ram como prêmios uma câmera digital. 
Silvia Suginohara, do Aeroporto de Gua-
rulhos, São Paulo, ganhou um Ipod.

O sorteio foi na sede da Corretora 
Chibra, no Rio de Janeiro, e realizado 
pelo diretor da Chibra, Eduardo Bar-
rientos, na presença da coordenadora e 
o assistente comercial da Porto Seguro, 
Sandra Dourado e Mauricio Santana e 
a representante do INFRAPREV, da As-
sessoria de Comunicação, Ludmila Be-
nevides. 

Seguro faz promoção e sorteia 
prêmios para participantes
Quatro participantes de 
estados distintos foram os 
ganhadores da promoção 
realizada pela parceria Porto 
Seguro e Corretora Chibra

Brasil – Fauna e flora é o tema do III 
Concurso de Fotografia do INFRAPREV. 
Os vencedores do concurso receberão 
vale-compra da Americanas.com: 1º lu-
gar – R$ 600,00, 2º lugar – R$ 300,00 e 
3º lugar – R$ 200,00.

Os participantes ativos, assistidos (apo-
sentados e pensionistas) e empregados do 
Instituto têm até 19 de outubro para fazer 

a inscrição. Ela pode ser feita pelo portal 
INFRAPREV ou por correio. Em ambos os 
casos é preciso preencher a Ficha de Inscri-
ção e anexar no máximo duas fotos. 

No portal, basta acessar o hotsite do 
Concurso de Fotografia, digitar login e se-
nha e cumprir com todos os procedimen-
tos. Pelo correio, o material deve ser envia-
do para a Assessoria de Comunicação.

A foto tem que ser colorida e ter no 
máximo 100 Kbytes. Caso esteja impressa, 
a medida é de 10 x 15 cm. Todas ficarão 
expostas no hotsite do Concurso.

Todos os concorrentes receberão um 
certificado pela participação.

Acesse o portal www.infraprev.org.br, leia 
o Regulamento do Concurso e para mais 
informações ligue para 0800-707-1273.

Fauna e flora brasileira é o tema 
do III Concurso de Fotografia
Inscrição pode ser feita pelo portal INFRAPREV. Os prêmios são vale-compra do site Americanas.com

Paulo Bezerra soube da parceira 
do INFRAPREV com a Porto Seguro 

através de um colega da INFRAERO. 
“Fiz uma pesquisa de preços e foi o 
melhor do mercado. Valeu a pena! 

Efetivei o seguro sem saber da 
promoção e acabei ganhando uma 

câmera”, informa.

Mário Raimundo 
Camargo Carvalho, 

disse que recebeu um 
email do INFRAPREV, 

falando sobre o 
seguro, justamente 

no momento em 
que estava trocando 

de seguro. “Vi que 
valia a pena e fiz”, 
diz ele que afirma 

estar orgulhoso em 
ter participado e 

recebido uma câmera 
como prêmio.

Luiz Carlos Marques 
da Conceição 
ficou sabendo da 
promoção através de 
um folder quando foi 
buscar informações 
no Instituto. “Achei 
a promoção bacana. 
Veio em ótima hora, 
pois eu ainda não 
tinha uma máquina 
fotográfica”, conta 
bem humorado.

“Estou satisfeita com as ações 
do INFRAPREV. Em breve vou 
fazer outro seguro de carro, 
dessa vez para minha mãe”, 
af irma Silvia Suginohara 
ganhadora do Ipod. 
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a carteira de renda variável contra a queda 
da bolsa. A proteção se deu considerando 
a rentabilidade auferida pelos ativos que 
compõem a carteira. Essa proteção repre-
senta 12,5% da carteira de renda variável.

Com a desvalorização das bolsas de 
valores no ano passado, o Instituto reduziu 
a alocação de investimentos nesse segmen-
to. No entanto, a renda variável obteve um 
bom resultado no primeiro semestre. Mas 
mesmo com a recuperação rápida, Carlos 
Duque informa que o momento exige ain-
da muita cautela.

Com as redefi nições das aplicações, 
atualmente a carteira de investimentos 
do INFRAPREV está distribuída da seguinte 
maneira: 63,75% em renda fi xa, 24,34% em 
renda variável, 4,77% em imóveis e 7,14% 
em empréstimos. 

Nossos resultados

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

Patrimônio

Junho/2009

R$ 1.330.795.290,37

Por Plano

Plano CV: R$    1.274.470.857,72  

Plano I:  R$        48.871.192,64        

Plano II: R$          7.453.240,01

Cota do Plano CV

Junho/2009

3,522046358

Renda 
Variável

24,34%
Empréstimos

7,13%

Imóveis
4,77%

Distribuição dos Investimentos 
Junho/2009 

Disponível
0,01%

No primeiro semestre deste ano o 
INFRAPREV registrou crescimento de 9,41% 
do patrimônio e superávit de R$ 34 mi-
lhões. O patrimônio que em janeiro era da 
ordem de R$ 1.216 bilhão passou para  R$ 
1.331 bilhão. 

A carteira de investimentos teve rentabi-
lidade de 9,67% e superou a meta atuarial de 
5,65%. A rentabilidade fi cou acima da meta 
3,81%. A rentabilidade do patrimônio líquido 
também superou a meta fi cando em 9,25%.

O diretor-superintendente, Carlos Fre-
derico Aires Duque, explica que o resulta-
do é fruto da estratégica defensiva adotada 
pelo INFRAPREV. “Diante de um cenário 
adverso, resolvemos reduzir ao máximo a 
volatilidade dos ativos”.

Para diminuir os riscos e preservar a 
rentabilidade, o Instituto decidiu proteger 

Patrimônio cresce e 
rentabilidade supera 
meta no semestre
Resultado positivo no 1º semestre de 2009 comprova adoção 
de estratégia adequada após a crise f inanceira mundial

Renda Fixa
63,75%

Finanças

Balancete Gerencial – O Balancete Gerencial do 2º trimestre de 2009 encontra-
se no portal do INFRAPREV para consulta dos participantes. Basta acessar o item 
Publicações. O Balancete é composto do Ativo, Passivo, Demonstrativos de Receitas 
e Despesas e da Composição do Passivo Atuarial.

Seminário Internacional – O diretor-superintendente, Carlos Frederico Aires 
Duque, participou do seminário internacional “A Estrutura da Previdência na Europa” 
que aconteceu em junho, em Roma, na Itália. Um grupo de 27 dirigentes de fundos de 
pensão, que são associados à Abrapp, participou do evento que teve discussões sobre 
a sustentação da Previdência Social, indexação de planos, medição de passivos, estu-
dos de ALM, economia de escala, importância da educação fi nanceira, caso holandês, 
o desafi o da previdência complementar, fator previdenciário entre outros tópicos.

Fique por dentro

Rentabilidade Acumulada X Meta Atuarial Acumulada – %  
300

250

200

150

100

50

0

201,54

2003 2004 2005 2006 2007 20082001 2002 Jun 2009

 Rentabilidade Acumulada

 Meta Atuarial Acumulada 201,54

 Rentabilidade Acumulada

 Meta Atuarial Acumulada

2003 2004 2005 2006 2007 20082001 2002 Jun 2009

285,35



Nossa Gente

Amor transcende ausência
Rosimel Pereira de Souza, pensionista do 1º participante, 
destaca a importância do INFRAPREV para a família e  
se emociona ao falar do marido Octávio Pereira de Souza 

Foi em clima de saudade a matéria 
do “Nossa Gente” desta edição. O Jornal 
Futuro foi ao encontro da pensionista do 
primeiro participante do INFRAPREV, Ro-
simel Pereira de Souza, 72 anos. A espo-
sa do coronel Octávio Pereira de Souza, 
que trabalhou na Arsa, antes da criação da 
INFRAERO, mora há 40 anos no Leblon, 
bairro do Rio de Janeiro, com sua cadela 
Vicky, um pastor de Shetland. 

A ligação da família com o INFRAPREV 
é muito forte. Além de o marido ser o 
primeiro participante, sua neta nasceu no 
mesmo dia em que o Instituto faz aniver-
sário, 29 de junho de 1982. Coincidências a 
parte, Rosimel de Souza, ressalta a impor-
tância de uma previdência complementar. 
“Se recebesse apenas pelo INSS, não con-
seguiria manter o padrão de vida que tinha 
com o meu marido. É importante contar 

com o auxílio do INFRAPREV”, diz ela.
No dia a dia, afazeres como bordar, de-

corar a casa, almoçar no bairro, ver filmes 
e visitar a neta de um ano são as principais 
distrações da pensionista, que goza de uma 
saúde de ferro. Casou-se aos 18 anos, teve 
três filhos e completaria 54 anos de união 
este ano. Tem uma vida feliz, mas pondera. 
“Eu amo tudo o que eu tenho, mas não 
tenho aquilo que eu amo. É o que eu sinto” 
informa Rosimel, emocionada. 

O companheiro que foi piloto de 
caça antes de ir para a reserva, começou 
a trabalhar na construção do Aeroporto 
do Galeão, por volta de 1973. Mais tarde, 
em 1982, foi Superintendente do Aero-
porto Santos Dumont e após três anos 
seguiu para a Base de Jacarepaguá. Por 
fim, concluiu a carreira onde tudo come-
çou, no Galeão.     

É de “Pereirão”, apelido que recebeu 
dos colegas, a autoria do hino da Base Aé-
rea do Galeão (BAGL). Conta Rosimel de 
Souza que, 13 anos após a morte de seu 
marido, em 2003, a família recebeu um 
convite para participar de uma homena-
gem. “Foi emocionante. A tropa reunida 
cantando o hino, desfilando. Não contive 
a emoção e chorei. Ganhei até um quadro 
com o hino escrito e uma foto dele”, re-
lembra. A partir daquele ano, todo aniver-
sário da BAGL a família marca presença.

O vírus da 
gripe influenza A, 
subtipo H1N1 an-
da preocupando a 
sociedade, por 
con ta dos suces-
sivos números de 
casos e mortes no 
país. Fique alerta 
aos sintomas.

Atenção aos sintomas 
da gripe suína

Saúde

SINTOMAS GRIPE COMUM INFLUENZA A
Febre Não chega a 39º Início súbito a 39º

Dor de cabeça De menor intensidade Intensa

Calafrios Esporádico Frequentes

Cansaço Moderado Extremo

Dor de garganta Acentuada Leve

Tosse Menos intensa Seca e contínua

Muco (catarro) Forte e com congestão nasal Pouco comum

Dores Musculares Moderado Intenso

Ardor nos olhos Leve Intenso

 Lavar as mãos com água e sabão, 
depois de tossir, espirrar; usar 
banheiro, antes de comer etc;
 Usar lenço de papel descartável;
 Proteger com lenços a boca e 
nariz ao tossir ou espirrar;
 Evitar aglomerações e ambientes 
fechados
 Manter os ambientes ventilados;
 Manter uma alimentação 
balanceada, ingestão de líquidos e 
atividade física.

Prevenção e Controle

(Fonte: Ministério da Saúde e Organização 
Mundial da Saúde)


