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2Editorial aborda 
solidez e futuro 
do INFRAPREV

5Comece hoje 
a preparar a sua 
aposentadoria

O INFRAPREV encerrou 2011 com patrimônio 
da ordem de R$ 1.931 bilhão. O crescimento no 
ano foi de 12,95%. No acumulado entre 2003 
a 2011 o crescimento chegou a 325,84%, resul-
tado que superou a meta atuarial do período 

(INPC + 6% a.a) de 182,75%. Os recursos acu-
mulados dão equilíbrio aos compromissos previ-
denciários atuais e futuros com os participantes 
ativos e assistidos Isto comprova que o Instituto 
está sólido. Página 7 

3Alteração de 
contribuição no CV 
começa em março Nossa Gente

Jander Ribeiro, participante do INFRAPREV e 
funcionário do Aeroporto Internacional Eduardo 
Gomes, de Manaus, é um verdadeiro apaixonado pelo 
ciclismo. Contagiou a família com seu hobby. Página 8

Resultado 2011 dá equilíbrio aos compromissos

Concessionárias vão ter 
que manter INFRAPREV

O INFRAPREV está assegu-
rado aos participantes dos ae-
roportos de Brasília, Campinas 
e Guarulhos. O texto de ga-
rantias sugerido pelo Instituto 
com apoio do Sina e da direção 
da Infraero foi considerado no 
edital de concessão. Página 3
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Educação Previdenciária
Parabéns pela publicação. Nas 

matérias sobre o comparativo 

com os planos oferecidos pelas 

EAPCs e nas apresentações nos 

aeroportos temos excelentes 

exemplos de Educação 

Previdenciária e Financeira 

aplicada em casos práticos, 

que atendem as diretrizes que 

pretendemos disseminar no setor 

de previdência complementar: 

informações qualificadas 

para a tomada de decisão dos 

participantes e formação e 

aplicação em casos práticos da 

vida dos indivíduos – participantes 

e sociedade em geral. Espero 

que continuem neste desafio e 

perseverem nesta boa prática. 

Edevaldo Fernandes da Silva
Diretoria de Assuntos Atuariais e 
Econômicos da Previc – Brasília – DF 

Concurso de desenho
Quero agradecer às pessoas 

que fazem a instituição, os 

brindes recebidos, tanto os 

cofrinhos e certificados, em 

virtude da participação dos meus 

filhos no concurso de desenhos, 

quanto o calendário 2012. 

Nos surpreendam mais em 2012.  

Carlos José Soares dos Santos
Campos dos Goytacazes – RJ

Relacionamento com 
participante
Olá, amigos, hoje venho apenas 

desejar a todo este setor, 

bem como a Empresa em 

geral, pelo brilhante e eficiente 

trabalho com os aposentados 

e pensionistas. Um feliz natal 

e um próspero ano novo. Paz, 

saúde, muita amizade e amor 

ao próximo. 

Maria das Graças L A S Maciel
Cabo Frio – RJ

Dia do Aposentado
Agradeço o INFRAPREV, 

a linda lembrança pelo dia 

do aposentado Obrigado!

José Aragão de Lima
Maceió – AL

Editorial
Jo

r
n

a
l

Fu
tu

r
o

A solidez do 
INFRAPREV

Canal Aberto

Publicação bimestral dir igida aos par ticipantes do INFRAPREV : Av. Almirante Barroso, 54 / 5º e 6º andares 
– Centro – CEP 20031-000 – Rio de Janeiro – RJ – Tel. : (21) 2156-8150 – www.infraprev.org.br.
Patrocinadora: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeropor tuár ia – INFRAERO
Diretoria Executiva: Carlos Frederico Aires Duque, Diretor-Superintendente, Diblaim Carlos 
da Silva, Diretor de Benefícios, Miguel Alexandre da Conceição David, Diretor de Administração 
e Finanças Conselho Deliberativo: Jairo Resende – Presidente ; Titulares : Keyla Regina da Silva 
Torres Bosco Matias, José Francisco Marinho Freire, Ednaldo Pinheiro dos Santos ; Suplentes : Carlos 
Eduardo Guapindaia Campos, Oscar Júlio Muraro, Joel Alves Ramires e Rober to Celso Habbema 
de Maia Conselho Fiscal: Áurea Mar tins Gonçalves de Souza – Presidente ;  Titulares : Margareth 
Lyses Rabelo Mendes, Valternei do Amaral Oliveira e Délio Santos Lima;  Suplentes : Cristiane 
Dias Silva, Wilhiam Antonio de Melo e Gustavo Rodrigues de Almeida Editora e Jornalista 
Responsável: Antônia Maynar t (Mtb 16.184/RJ) Redação: Ludmila Benevides Colaboradora: 
Denise Marins Conselho Editorial: Antônia Maynar t, Denise Marins, Ludmila Benevides, José 
Eusébio, Maria Aparecida Donô, Emílio da Silva e Marcelo Motta Projeto Gráfico: Grevy Conti 
Diagramação: Marli Bibas Ilustração: Tiburcio Impressão: MCE Tiragem: 6.000 exemplares

Jo
r

n
a

l
Fu

tu
r

o

O leilão dos 
A e r o p o r t o s 
de Guarulhos, 
Campinas e Bra-

sília foram concluídos agora em feve-
reiro. Novas empresas irão participar 
da administração desses aeroportos 
em conjunto com a Infraero. Todos vo-
cês devem estar se perguntando como 
fica o INFRAPREV diante deste fato.

Foi pensando na possibilidade des-
sa situação, que o Instituto tornou-se 
um fundo de pensão multipatrocinado 
em 2010. O Instituto está capacitado a 
administrar planos de benefícios previ-
denciários para outras empresas, como 
as concessionárias e, ainda, a entidades 
associativas.

O INFRAPREV tem um patrimônio 
sólido. Ocupa a 41ª posição no ranking 
da Associação Brasileira das Entida-
des Fechadas de Previdência Privada 
(Abrapp) dentre 368 fundos de pensão. 
Os seus recursos financeiros e com-
promissos atuariais estão equilibrados.

O Instituto tem dinheiro suficiente 
para pagar os atuais benefícios e os fu-
turos. Fechamos 2011 com crescimen-
to de patrimônio em 12,95% e o acu-
mulado de nove anos foi de 325,84%.

Qualquer que seja a decisão do 
participante, o plano é flexível. Ofe-
rece oportunidades de transformar o 
montante acumulado em benefício.

Caso não tenha as condições para 
aposentadoria, o participante pode 
permanecer no plano pagando apenas 

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

a taxa administrativa ao formar um 
benefício proporcional diferido, fazer 
o resgate dos recursos e portar es-
ses recursos para outro plano seja do 
INFRAPREV ou de outra instituição.

A equipe do Instituto já desenvol-
veu um novo plano para atender a nova 
demanda do mercado previdenciário e 
que pode ser oferecido aos atuais par-
ticipantes e seus dependentes. 

O INFRAPREV se antecipou, para 
continuar forte e sólido, ampliando a 
sua atuação para manter a base atual e 
aumentar o número de participantes e 
com isso ter mais patrimônio.

Estejam confiantes. As mudanças 
trazem, naturalmente, um pouco de 
receio. Em toda situação nova exis-
tem pontos de ameaças e oportunida-
des. Nosso foco principal é melhorar 
continuadamente nossos serviços e 
informações, reduzir custos, gerir efi-
cientemente o patrimônio do Instituto 
e garantir o pagamento de todos os 
nossos compromissos. Missão de cada 
empregado e dirigente do INFRAPREV.

Estamos à disposição de todos os 
nossos participantes. Por isso, antes 
de qualquer decisão, entrem em con-
tato com o Instituto, por meio dos 
canais de atendimento, 0800 e Fale 
Conosco para tirar dúvidas. Nossa 
equipe está preparada para dar todas 
as informações.
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Previdência

Alteração de percentual: 
aumente seu benefício

O percentual de contribuição escolhido pelo participante é 
fundamental para definir o valor do benefício de aposentadoria 
do Plano CV. Por isso, anualmente é realizada pelo INFRAPREV a 
campanha de alteração de percentual de contribuição. 

Já a partir de março os participantes poderão efetuar 
a alteração pelo portal, www.infraprev.org.br, por meio da 
nova versão do hotsite. Para utilizar será necessário login e 
senha do portal.  

Ao elevar o percentual de contribuição básica, o parti-
cipante terá, também, o aumento da contribuição principal 

da Infraero. Este percentu-
al está limitado a 8%, sen-
do o seu valor máximo de 
R$ 939,89.

Vantagem fiscal – Ao 
aumentar o percentual o 
participante ainda terá a 
vantagem de ter desconto 
no Imposto de Renda de 
2013. Isso porque é possível 
deduzir a contribuição do 
Plano CV até o limite de 12% 
sobre os rendimentos tribu-
táveis recebidos no ano. Ou 
seja, você ainda revê parte 
do investimento feito.

Em março, o hotsite de alteração 2012 estará no portal. Aproveite a vantagem fiscal  
de dedução das contribuições no IR de até 12% sobre os rendimentos recebidos no ano

Procedimentos – Por meio eletrônico, o participante 
poderá efetuar, em poucos minutos através do item requeri-
mento, a alteração e em seguida, imprimir seu comprovante 
de processo realizado. Além de alterar a contribuição básica, 
destinada à aposentadoria, o participante pode, ainda, mudar 
o percentual da contribuição específica, destinada ao pecúlio. 
O pecúlio é concedido aos beneficiários, quando ocorre o 
falecimento do participante. No hotsite terá ainda guias ex-
plicativas sobre contribuição básica e específica, perguntas e 
respostas e um canal para o atendimento. 

Simulador de aposentadoria – A ferramenta disponí-
vel no hotsite permite o participante simular o valor do bene-
fício desejado. Desta forma, ele irá visualizar o percentual que 
precisará contribuir para alcançar o valor de aposentadoria 
ideal para o seu estilo de vida. 

Em 2011, foram feitas 

1.411

86%

alterações de percentual 
pelos canais de 

atendimento: portal, 
representantes e 

atendimento pessoal. 

dos participantes 
aumentaram a 

contribuição na última 
campanha. 

As concessionárias deverão cumprir, mediante formalização de convênio  
de adesão com o Instituto, todas as obrigações de patrocinador do plano

Participantes transferidos 
podem continuar com plano

O INFRAPREV, pelo Contrato de 
Concessão para Ampliação, Manu-
tenção e Exploração dos Aeroportos 
Internacionais de Brasília, Campinas 
e Guarulhos, cujo leilão foi realizado 
em 6 de fevereiro, está assegurado 
aos participantes.

O texto sugerido pelo INFRAPREV 
com apoio do Sina e da direção da 

Infraero, quanto às garantias no pro-
cesso de transição operacional e 
transferência às concessionárias, foi 
considerado no contrato de conces-
são integrante do Edital.  No capítulo 
das disposições transitórias, no item 
15.2.3 consta a obrigação de manuten-
ção da vinculação ao Instituto para os 
empregados transferidos.

Assim as concessionárias deve-
rão cumprir, mediante formaliza-
ção de convênio de adesão com o 
INFRAPREV, todas as obrigações de 
patrocinador do plano de benefícios, 
nas mesmas condições praticadas 
pela Infraero, para os empregados 
que aceitarem a transferência para a 
concessionária.
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Relacionamento

O resultado da pesquisa de 2011 
será apresentado na próxima edição 
do Jornal Futuro. Mas o INFRAPREV já 
divulga agora os sorteados nas cate-
gorias participante ativo e represen-
tante que responderam o questioná-
rio pelo portal 
do Instituto. 

A participante 
Marise Faccion 
da Superinten-
dência Regional 
do Rio de Janeiro 
ganhou um tablet 
e a representante 
Viviane Macedo 
de Andrade da 

Brindes da Pesquisa vão para  
Fortaleza, Rio e Manaus 
Marise Faccion ganhou 
um tablet, Viviane de 
Andrade um netbook e 
Geraldo dos Santos uma 
televisão de 24’

O Compra Fácil é o novo parceiro do INFRAPREV no 
Clube de Vantagens. O site de vendas online (e-commer-
ce) comercializa produtos de diversos segmentos, como 
informática, eletrônico, utilidades domésticas, saúde 
e beleza, dentre outros. O participante que efetuar a 
compra pelo site ou pelo telefone (21) 2515-7000, ga-
nhará até 10% de desconto. O frete é grátis nas compras 
a partir de R$ 299. 

Para visualizar e comprar produtos do Compra Fá-
cil basta acessar o item Clube de Vantagens, dentro do 
portal do Instituto e digitar os mesmos login e senha de 
acesso. O banner do Compra Fácil é o primeiro do topo 
da lista, clique e logo estará na página de descontos.  

O pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem 
juros no cartão nas compras acima de R$ 300 ou por 
meio de boleto bancário. Para efetuar a compra será 
necessário preencher um cadastro no site.   

Para maior agilidade em receber informações 
do seu plano de benefícios mantenha seu email, en-
dereço e telefones atualizados no INFRAPREV. Ligue 
para 0800-707-1273 e confirme o seu endereço ele-
trônico, nome da rua, número, complemento, CEP, 
telefone e celular, para o recebimento de mensa-
gens de texto (SMS). 

Mensagens de texto – O participante que 
receber uma mensagem do Instituto via celular e 
não desejar mais seu recebimento deve responder 
a mensagem com a palavra SAIR. O custo será pago 
pelo INFRAPREV. Automaticamente o número será 
excluído da listagem. 

O cadastro atualizado garante ao participante 
o recebimento de informativos do INFRAPREV, ex-
tratos e avisos de pagamento, bem como agilidade 
na hora de requerer a aposentadoria ou até mesmo 
empréstimo. 

Atualize endereço, 
email e celular

Compra Fácil é 
novo parceiro no 
Clube de Vantagens

No alto, à 
esquerda, Marise 
Faccion, do Rio 
de Janeiro e, à 
direita, Viviane 
Macedo de 
Andrade, de 
Manaus.

Ao lado, Geraldo 
Nogueira dos 
Santos, de 
Fortaleza

Superintendência Regional do Noro-
este, Manaus, foi sorteada com um 
netbook. 

Na categoria assistido, cuja pesqui-
sa foi por telefone, escolha aleatória 
dos participantes, Geraldo Nogueira 
dos Santos, de Fortaleza, conhecido 
como Soldado na época em que traba-
lhava no Aeroporto Internacional do 
Rio foi o ganhador da TV LED 24’.
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Os participantes do Plano de Contribuição Variável (Plano 
CV) devem ficar atentos ao percentual de contribuição que 
determinaram. Como o nome do plano já diz, a contribuição é 
variável. O benefício também é variável, de acordo com o nível 
de contribuição do participante e do patrocinador. O percen-
tual escolhido e o tempo de contribuição fazem a diferença.

A rentabilidade também impulsiona o crescimento do be-
nefício. Um participante que recebe R$ 2.500 e contribui com 
6% tem montante maior daquele que tem mesmo salário e 
contribui com 3%. E quanto mais cedo é o aumento, maior fica 
o montante, porque terá mais tempo para acumulação. 

A preparação para a aposentadoria deve começar cedo, 
para no futuro não haver surpresas inesperadas.  Por isso, 
todo ano o INFRAPREV oferece a oportunidade de rever o 
percentual de contribuição do Plano CV. É importante fazer 
uma simulação de aposentadoria no portal para saber qual 
será o valor do benefício futuro.

Simulador de aposentadoria – O simulador de apo-
sentadoria é uma ferramenta que possibilita visualizar a es-
timativa de quanto o participante receberá de benefício, a 
partir de suas contribuições feitas ao longo dos anos. O ideal 
é fazer a simulação anualmente para verificar, na prática, se o 
percentual atual garante o valor de aposentadoria desejado.

Acesse www.infraprev.org.br, no portal, com login e se-
nha – vá em Planos – Simulador de Aposentadoria. Tenha o 
contracheque em mãos. O valor do benefício informado é 
bruto, portanto, não é descontado o Imposto de Renda que o 
participante está sujeito a pagar.

 Após ter definido o quanto pretende receber de aposen-
tadoria é hora de saber as condições necessárias para obter 
o benefício. Mesmo que no seu caso esteja distante é interes-
sante saber as regras para um melhor planejamento. 

Prepare-se para a aposentadoria
O simulador de aposentadoria ajuda  
a fazer estimativas. O benefício futuro  
é resultado das contribuições  
do participante e do patrocinador

Maria Alice Dal Molin, que traba-
lhou no Aeroporto do Galeão repre-
sentou os assistidos do INFRAPREV na 
cerimônia em comemoração ao Dia do 
Aposentado, realizada pela Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (Abrapp) 
e Sindicato Nacional das Entidades Fe-
chadas de Previdência Complementar 
(Sindapp), em 23 de janeiro, no Rio. 
Maria Alice recebeu diploma do Siste-

ma de Previdência Complementar das 
mãos do gerente de benefícios, José 
Jorge Magalhães Eusébio.

Foram mais de 80 assistidos chama-
dos ao palco do auditório da Academia 
Brasileira de Letras e um público re-
corde de 250 pessoas. Também parti-
ciparam da solenidade representantes 
da Superintedência Nacional de Pre-
vidência Complementar (Previc) e do 
Ministério da Previdência.              

Aposentada do Galeão recebe homenagem

Formas de Recebimento

O participante pode escolher uma das duas formas 
para receber a aposentadoria, com opção de saque de 
até 25% do saldo de conta.

� Renda mensal vitalícia – Saldo de conta é 
transformado em aposentadoria mensal até o faleci-
mento. A pensão também será vitalícia. 

� Renda mensal por período certo – O parti-
cipante escolhe o tempo de recebimento da aposen-
tadoria, mínimo de cinco anos e máximo de 20 anos. 
No caso de falecimento do participante durante o re-
cebimento da aposentadoria, a pensionista receberá o 
benefício pelo tempo restante. Ao término do tempo 
estipulado o pagamento do benefício se encerra.

São dois tipos de aposentadoria oferecidos aos par-
ticipantes do Plano CV: Normal e Antecipada. Há uma 
carência de cinco anos de contribuição para o Plano 
CV e encerrar o vínculo empregatício com a Infraero 
para a concessão do benefício. Não é necessário estar 
aposentado pelo INSS.  Saiba mais na tabela. 

Tipos Condições

Aposentadoria
Normal

� 58 anos de idade

� 5 anos de contribuição

� Término do vínculo 
empregatício com o patrocinador

Aposentadoria
Antecipada

� 48 anos de idade 

� 5 anos de contribuição

� Término do vínculo 
empregatício com o patrocinador

Tipos de aposentadorias e condições

Seguridade
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Educação Previdenciária

As ações e os títulos públicos são dois tipos de investimentos que compõem a 
carteira do INFRAPREV. As ações fazem parte do grupo chamado renda variável, 

enquanto que os títulos públicos integram o grupo denominado de renda fixa

Uma ação é a menor parte do capi-
tal social de uma empresa. Ao comprar 
ações de uma empresa listada em bol-
sa de valores, o investidor passa a ser 
sócio da empresa. O investimento em 
ações é considerado de longo prazo, 
pois dependerá da maturidade dos pro-
jetos da companhia investida, do  suces-
so dos seus negócios e da valorização 
da empresa. Quem investe em ações 
precisa conhecer que as variações de 
seu preço são comuns e que está assu-
mindo riscos. O investimento pode ser 
feito através de uma corretora de valo-
res ou através de fundos de ações.

Conhece ações e títulos públicos?

São papéis emitidos pelos poderes 
públicos federais, estaduais ou munici-
pais. Um dos principais objetivos para 
sua emissão é auxiliar que os governos 
financiem suas dívidas, pagando sua 
remuneração através de taxas pré-
fixadas ou pós-fixadas e em prazos de-
terminados. As instituições financeiras 
interessadas compram esses títulos, 
emprestando recursos aos governos e 
alocando esses papéis nas carteiras dos 
fundos de investimento, consequente-
mente remunerando o investidor. O in-
vestidor pessoa física tem acesso a esse 
mercado através do Tesouro Direto. 

Participe de jogos no INFRAEDUCA 
Avalie seus conhecimentos sobre 

previdência e finanças de forma diver-
tida no espaço INFRAEDUCA. Acesse 
o banner em destaque no portal do 
INFRAPREV e participe do jogo da forca. 
A participação dá direito a um brinde 
do INFRAPREV desde que o participante 
entre com login e senha para jogar. 

O espaço ainda fornece o ranking 
dos acertos por participante. O jogo 
interativo faz parte das ações do Pro-
grama de Educação Previdenciária e Fi-
nanceira do Instituto. Em breve estará 
disponível no mesmo espaço o jogo de 
caça-palavras do INFRAPREV. 

Aproveite e veja o vídeo que já está 
disponível no próprio portal, além do 
Youtube.

Renda Variável 
Não prevê garantia de 

rentabilidade, seus ganhos 
dependem do resultado da empresa 
e do cenário do mercado acionário, 
são considerados investimentos de 

médio e longo prazo. 

O participante que está em auxílio-doença ou licença-maternidade e possui parcelas de empréstimo a pagar 
tem a prestação suspensa naquele período. O desconto retorna quando acaba o benefício. No mês de retorno à 
Infraero, o participante deve entrar em contato com o INFRAPREV para que o Instituto repactue o empréstimo 
sem cobrança de juros. Apenas serão cobrados juros por inadimplência do participante que não entrar em contato 
com o INFRAPREV dentro do prazo estipulado.

Renda Fixa
Este tipo de investimento possui 
uma remuneração ou rentabilidade 
dimensionada no momento da 
aplicação e possui um perf il mais 
conservador. 

Empréstimo

Ações Títulos Públicos
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Nossos resultados

O INFRAPREV encerrou 2011 com o crescimento do patri-
mônio em 12,95%, totalizando R$ 1.931 bilhão. No acumulado 
entre 2003 a 2011 o crescimento chegou a 325,84%, resulta-
do que superou a meta atuarial do período (INPC + 6% a.a) de 
182,75%. Os recursos acumulados dão equilíbrio aos compro-
missos previdenciários atuais e futuros. Isto comprova que o 
Instituto está sólido.

No curto prazo, o desempenho da carteira global no ano foi 
impactado pela instabilidade do cenário econômico internacional 
que afetou o mercado acionário. A rentabilidade obtida de 9,32% 
ficou próxima à meta atuarial do ano de 12,55%. A renda variável 

apresentou rendimento negativo de 13,08%, influenciando o re-
sultado global dos investimentos. Porém, na perspectiva de longo 
prazo (2003 a 2011) o desempenho da renda variável foi positivo, 
atingiu 371,78%. No entanto, as outras carteiras tiveram desem-
penhos excelentes, superaram a meta atuarial.

O ano foi muito bom para as alocações no segmento de 
renda fixa que alcançou 14,31%. Empréstimos aos participan-
tes encerrou o ano com rentabilidade acumulada de 20,21% e 
a carteira de imóveis, devido ao aquecimento imobiliário, teve 
rentabilidade acumulada de 36,38%. Investimentos estrutura-
dos chegaram a 12,81%.

Patrimônio do INFRAPREV 
está perto de R$ 2 bilhões

Patrimônio
Dezembro/2011

R$   1.931.298.446,85  

Por Plano

Plano CV:  R$      1.858.832.102,73    
Plano BD I:  R$       62.878.580,73    
Plano BDII:  R$       9.587.763,39   

Cota do Plano CV
Dezembro/2011

4,737153668

Distribuição dos Ativos 
Dezembro/2011

Renda Fixa
60,71%

Renda Fixa
57,79%

Renda 
Variável

18,99%

Investimentos 
Estruturados

11,19%

Imóveis
5,42% Empréstimos

6,61%

Patrimônio Líquido X Meta Atuarial 
2003 a 2011 (Dezembro) – %

Disponível
0,00%

A Política de Investimentos de 
2012 do INFRAPREV, aprovada pelo 
Conselho Deliberativo está no portal. 
Os participantes ativos e assistidos 
podem consultar no item Investimen-
tos, desde que apresentem login e se-
nha. Revisada anualmente, a Política 
está em vigor desde 1º de janeiro e é 
válida até 31/12/2012.

A Política tem o objetivo de orientar 
os fundos de pensão quanto à aplicação 
dos investimentos de acordo com os pa-
gamentos atuais e futuros dos benefícios 

previdenciários. Estabelece as diretrizes 
que regem os investimentos da entidade 
e que visam garantir a segurança, liqui-
dez e rentabilidade necessárias.

Cada Plano de Benefício possui a sua 
política de investimentos: CV, BDI, BDII 
e o Plano de Gestão Administrativo 
(PGA). O Plano de Gestão Administra-
tivo norteia os investimentos dos Re-
cursos Administrativos do INFRAPREV.

O documento contempla as metas 
de alocação e referencial de rentabilida-
de para cada segmento de investimento: 

renda fixa, renda variável, investimen-
tos estruturados, investimentos no 
exterior, imóveis e operações com par-
ticipantes (empréstimos), bem como o 
cenário macroeconômico que norteou 
a sua elaboração.

Contempla, ainda, todos os itens 
obrigatórios previstos na Resolução do 
Conselho Monetário Nacional nº 3.792, 
de 24 de setembro de 2009, que define 
as diretrizes de aplicação dos Recursos 
Garantidores das Reservas Técnicas dos 
fundos de pensão.

Política de Investimentos está no portal

Os recursos são suficientes para cumprir com os compromissos previdenciários. 2011 
foi muito bom para a renda fixa, imóveis, empréstimos e investimentos estruturados



Nossa Gente

Ciclismo une 
família Ribeiro
A paixão de Jander Ribeiro pelo ciclismo 
contagiou a esposa e a filha pequena de 
1 ano que se divertem com o esporte

Jander Ribeiro, participante do INFRAPREV e funcionário 
do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, de Manaus, é 
um verdadeiro apaixonado pelo ciclismo. A ligação dele com o 
esporte contagiou a esposa e a filha de um ano e sete  meses, 
que começou a participar de passeios semanais junto aos pais. 
O vício pelas pedaladas levou Jander a fazer uma tatuagem nas 
costas com o desenho de um ciclista fazendo manobras. 

A relação com o ciclismo começou em 1982, quando aos 12 
anos ganhou sua segunda bicicleta. Na época, a modalidade que 
surgia no Brasil era o bicicross. Ainda garoto, se uniu aos demais 
colegas de sua rua e passou a praticar o esporte na pista de mo-
tocross, perto de casa. No início da década de 90, Jander mu-
dou de endereço. Era o fim dos treinos com o grupo de infância. 

Já na casa nova, a proximidade com a natureza fez Jander 
descobrir o mountain bike. Pedalava pelas trilhas e estradas 
de barro. “Sempre gostei de emoção, por isso nunca gostei 
muito de pedalar sobre o asfalto”, explica. Foram três anos 
pedalando sozinho, até que no início de 2011, por meio do 

Celene Oliveira 
Silva de Souza  
Salvador – BA 

Optou em apro-
veitar a aposentadoria 
quando ainda estives-
se com saúde física e 

mental. Conseguiu entrar em benefício 
na mesma época do marido e optaram 
por viajar. Curtiram as praias de Per-
nambuco, da Paraíba e de Salvador. Até 
hoje sempre que podem viajam para 
conhecer lugares novos. Não é daque-
las que sentem arrependimento de ter 
deixado o trabalho. “Utilizava o simu-
lador de aposentadoria para planejar o 
benefício e saí na hora certa”, afirma. 
A assistida trabalhava no Aeroporto 
Internacional Luis Eduardo Magalhães 
(Salvador). Passou pelo financeiro, re-
cursos humanos e protocolo. “Estou 
com saúde e usufruindo o que planejei 
durante a minha fase contributiva no 
INFRAPREV”, conclui. 

Amadeu Gomes  
de Araujo  
Manaus – AM

O participante-fun-
dador do INFRAPREV 
ingressou na Infraero 
quando ainda era cha-

mada de Departamento de Aviação Civil 
(DAC). Atuou na empresa por 42 anos 
entre as funções de fiscal de pátios e pis-
tas, chefe de atendimento às aeronaves e 
de passageiros, chefia de segurança e ins-
petor de aeroporto. Decidiu optar pela 
aposentadoria em junho de 1999 e dei-
xar as atividades no Aeroporto Eduardo 
Gomes por acreditar que já tinha dado 
sua contribuição na Infraero. Hoje as 
responsabilidades são outras. Cuida dos 
netos, curte viajar e pratica hidroginástica 
religiosamente quatro ve zes na semana. A 
pescaria também é outro hobby de Ama-
deu, que aproveita a riqueza da região 
para praticar a pesca com grupo de ami-
gos. “Graças a Deus, estou feliz”, diz ele. 

Odete Braz 
Sandes   
Campinas – SP  

Braz, como é cha-
mado pelos amigos, 
entrou com pedido 
de aposentadoria em 

2008. Foram 29 anos de Infraero. Tra-
balhava no Aeroporto de Campinas/
Viracopos no setor de operações, 
segurança e terminal de cargas. Com 
a aposentadoria do INFRAPREV com-
prou uma chácara no município de 
Monte Mor localizada a 12km de sua 
casa. Diariamente pela manhã vai até 
lá tratar dos animais e das plantas. 
“Distrai a mente”, diz ele. No fim de 
semana é a vez de curtir a chácara com 
família e amigos. “Fazemos churrasco e 
curtimos a piscina. O pessoal da época 
do aeroporto também vem. O último 
deles foi o encontro com os amigos da 
época em que era presidente da Assin-
fra, em Campinas”, conta. 

Por onde anda?

Facebook, entrou para o Jungle Bike, grupo que se reúne aos 
fins de semana para fazer trilhas de mountain bike.

Foi neste momento que a esposa Cleia Silva também pas-
sou a aderir ao esporte. “Não conseguimos ir para o Jungle 
Bike juntos, pois alguém precisa ficar com a nossa filha, então, 
combinamos que cada um vai num final de semana”, conta.   

São às terças-feiras que a família pedala reunida junto ao 
grupo Pedala Manaus, inclusive a pequena Shaila Vitória, filha 
do casal. “Ela vai na cadeirinha desde um ano e adora o pas-
seio e o contato com as outras pessoas”, conta orgulhoso.         

“O esporte na minha vida foi determinante para me afastar 
de situações erradas. Fiz amigos verdadeiros e por ser filho único 
os considero como parte da minha família”, conta emocionado.  


