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Parceria do INFRAPREV com o site Compra Cer ta 

possibilita descontos de até 25% em eletrodomésticos 

das marcas Brastemp e Cônsul. O site oferece ainda 

aos par ticipantes taxa de frete simbólica e parcela

mento em até 12 vezes sem juros. E caso a compra seja 

realizada à vista e com boleto bancário, o desconto 

pode ser ainda maior.  Página 3 

Compre eletrodomésticos 
com desconto de até 2�%

Participante pode 
melhorar valor 

da aposentadoria

Participe do Quiz 
no portal e concorra 

a vários prêmios

�
�
7 Rentabilidade fi cou

acima da meta 
no 1º quadrimestre 
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Há 26 anos se concretizava 

um sonho de uma categoria. 

Precisamente em 29 de junho.

Desde então, o país vol

tou ao regime democrático, 

modernizouse, entrou no 

mundo da tecnologia, desen

volveu seu potencial econô

mico, industrial e agrícola.

Foi diante desse cená

rio, dessas conquistas da 

sociedade brasileira, que o 

INFRAPREV se desenvolveu 

e chegou até a posição que 

ocupa hoje entre os maiores 

fundos de pensão do país.

Parabéns a todos vocês que 

acreditaram nesse sonho.

São 2� anos de história

Jornal Futuro
nº 89
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Editorial Canal Aberto

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Super intendente

Parece que foi 
ontem que o 
INFRAPREV com
pletou 25 anos. 
Mas já se passou 
um ano. Em 29 de 
junho o Instituto 
atinge 26 anos. E 
em um ano, tive

mos avanços sig ni fi  cativos. 
Na parte fi nanceira ultrapassamos a 

cifra de R$ 1 bilhão. O bom desempenho 
foi fruto de uma política de investimentos 
muito bem estruturada, de profi ssionais 
especializados e acompanhamento cons
tante do mercado fi nanceiro.

Desde a adoção de um novo modelo 
de gestão dos investimentos, as cartei
ras vêm alcançando resultados cada vez 
melhores, superando a meta atuarial do 
plano de benefícios, o que amplia o grau 
de segurança e robustez do Instituto, 
de modo a cumprir seus compromissos 
com os participantes e patrocinadora. 
Em abril o patrimônio chegou a R$ 1 bi
lhão 232 milhões.

Melhoramos o relacionamento com 
os participantes, aprimorando os canais 
de comunicação e ouvindo o que eles 
têm a dizer sobre o Instituto e sobre as 
ações empreendidas, através de pesqui
sa e das opiniões registradas na Central 
de Atendimento e pelo Fale Conosco do 
portal. Os resultados têm nos ajudado a 
planejar as ações de acordo com as suas 
necessidades e de conformidade com a 
legislação dos fundos de pensão.

O principal investimento hoje está 
sendo em tecnologia da informação. Com 
o aprimoramento do sistema de informa

ção, vamos dar saltos qualitativos em 
todas as áreas, porque os processos 
de armazenamento, processamento 
e distribuição de informações serão 
mais dinâmicos. O uso da TI de forma 
sistematizada torna o Instituto mais 
competitivo e cria valor de negócio.

A questão socioambiental é ou
tro ponto de refl exão e de trabalho. 
Não adianta crescer se não pensar no 
todo, de como esse crescimento pode 
proporcionar qualidade de vida para 
aqueles para os quais trabalhamos e, 
conseqüentemente, para os seus fami
liares, a comunidade, o país e simples
mente o mundo que habitamos.

O INFRAPREV está inserido den
tro deste movimento de crescimento 
sustentável. É participante dos Princí
pios para o Investimento Responsá
vel (PRI), uma iniciativa das Nações 
Unidas. A Política de Investimentos 
de 2008 já contempla critérios am
bientais, sociais e de governança para 
os investimentos. Participa, ainda, do 
Carbon Disclosure Project (CDP) ou 
Projeto de Informações sobre a Emis
são de Gases de Efeito Estufa.

Podemos afi rmar que estamos 
na vanguarda do pensamento estra
tégico das grandes empresas.

A todos vocês que fazem o 
INFRAPREV os nossos parabéns! 

E os nossos parabéns também 
a nossa patrocinadora INFRAERO 
pelos seus 35 anos, completados em 
31 de maio.
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da Silva – Dir. de Benefícios ; Maria Lúcia Araújo Rocco – Dir. de Administração e Finanças 
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Mais um aniversário

Assistência Médica
Gostaria de saber se há um plano 
de assistência médica para os 
sócios fundadores ou não do 
INFRAPREV, após seu desligamento 
da INFRAERO, 
Carlos Antônio Borges de Souza
Uberaba – MG

Resposta: O INFRAPREV oferece aos 
participantes assistidos (aposentados 
e pensionistas) e a seus dependentes 
diretos: cônjuge ou companheira(o), 
com relação estável comprovada por 
documentos pertinentes, fi lhos(as) 
solteiros(as) menores de 25 anos, me
nores sob guarda judicial, enteados e 
tutelados os planos de assistência mé
dica e odontológico da AMIL. A men
salidade do plano odontológico é de 
apenas R$ 12,99 (por pessoa). Já o pla
no de assistência médica depende das 
condições abaixo.

Faixa 
Etária

MEDICUS

Opções Opções 
PlusQuarto 

Coletivo
Quarto 

Privativo

0 –20 
anos

115,32 128,18 164,11 208,42

21–59 
anos

144,15 160,23 205,14 260,53

60–65 
anos

288,30 320,46 410,28 521,06

66–70 
anos

432,45 480,69 615,42 781,58

71–75 
anos

576 ,60 640,92 820,56 1.042,11

+75 
anos

720,75 801,15 1.025,70 1.302,64

Recadastramento
Gostaria de receber informações 
de como fazer o recadastramento 
anual, já que não recebi  a carta-
formulário, usada para este fim. 
Pode ser feito via e-mail? Meu mês 
de aniversário está em curso.   
Levi da Conceição Ferreira
Casimiro de Abreu – Rio de Janeiro
                                                     
Resposta: O recadastramento dos 
aposentados e pensionistas é feito no 
mês do aniversário. Já foi providencia
do o envio do formulário de recadas
tramento, conforme solicitado. Após 
o preenchimento e assinatura encami
nhar para o INFRAPREV.
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Seguridade

O par ticipante tem até novembro 
para alterar a contribuição básica e 
a específ ica . A novidade este ano é a 
possibilidade de fazer a alteração dire
tamente no por tal.

A cr iação do requerimento eletrô
nico no hotsite de Alteração de Con
tr ibuição oferece mais comodidade 
aos par ticipantes e reduz a utilização 
de papel. Mas aqueles que não pos
suem computador ou acesso à inter
net podem pegar o requer imento com 
o representante de sua unidade aero
por tuár ia .

O par ticipante precisará de login e 
senha para abrir o requerimento no 
por tal, preencher e enviar. No momen
to do envio aparecerá uma mensagem 
solicitando a conf irmação, que corres
ponde a uma assinatura digital. Concluí
do o processo, poderá imprimir a sua 
via . Uma segunda alteração só poderá 
ser feita com o representante.

Vantagens do aumento
O par ticipante tem três vantagens 

para aumentar a contribuição básica. 
A primeira é receber um valor de apo
sentadoria maior. A segunda é que a 
INFRAERO também terá que reajustar 

Aumente sua contribuição 
A novidade este ano é a alteração dos percentuais das contribuições básica e específica no próprio portal.  
O participante deve levar em consideração a vantagem de dedução da contribuição básica no Imposto de Renda 

a contribuição principal no mesmo per
centual, até o limite previsto no regula
mento do Plano CV.

E a última vantagem, é a possibilida
de de deduzir no Imposto de Renda o 
total da contribuição básica no ano até o 
limite de 12% da renda bruta anual.

No caso da contribuição específ ica, 
o aumento do percentual vai melhorar o 
pecúlio, destinado aos benef iciários, em 
caso de falecimento.

O INFRAPREV e o site Compra Certa, 
especializado nas marcas Brastemp e Côn
sul, firmaram uma parceria que oferece aos 
participantes ativos e assistidos descontos 
especiais nos produtos vendidos pelo site. 
Além disso, há facilidades no pagamento e 
frete para todo o Brasil.

Participantes podem comprar
eletrodomésticos com desconto
Parceria com o site Compra 
Certa possibilita a compra de 
produtos das marcas Brastemp e 
Cônsul com descontos de até 25%

Os descontos podem chegar a 25% e 
são exclusivos aos par ticipantes do Ins
tituto. A consulta e venda dos produtos 
são feitas no site www.compracerta.com.
br/associados. Também há a possibilida
de de compra por telefone, através dos 
números 40040019 (capitais e regiões 
metropolitanas) e o 08007220019 
(demais localidades). 

Para comprar eletrodomésticos com 
desconto, o par ticipante precisa infor
mar a senha. Ao acessar a página, apa
rece as duas marcas, o par ticipante clica 

na marca que preferir, vai abrir uma tela 
solicitando o nome da campanha que é 
INFRAPREV e a senha da promoção ou 
código chave que é “infra”.

O site oferece aos par ticipantes do 
Instituto uma taxa de frete simbólica 
e a possibilidade de parcelamento em 
até 12 vezes sem juros. E caso a com
pra seja realizada à vista e com boleto 
bancár io, o desconto pode ser ainda 
maior. O Compra Cer ta entrega em 
todo o terr itór io nacional. Conf ira en
car te anexo.

Simulação de Aposentadoria
Antes de escolher o percentual, o 

INFRAPREV recomenda que o par tici
pante faça simulações. Para fazer uma 
estimativa de quanto será seu bene
fício, de acordo com o percentual de 
contribuição. Basta entrar no simulador 
de aposentadoria no próprio por tal.

Para obter mais informações, o par
ticipante pode entrar em contato com 
o 08007071273. 
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25% do saldo da conta e rever ter o 
restante em renda mensal.

Na renda por um per íodo cer to é 
possível escolher o tempo de recebi
mento da aposentadoria , entre 5 a 20 
anos.

A aposentadoria por invalidez so
mente é paga na forma de renda men
sal vitalícia , enquanto o par ticipante 
permanecer nesta condição junto ao 
INSS.

Antes de aposentar é impor tante 
fazer uma simulação de aposentadoria . 
Basta acessar o simulador no por tal ou 
ligar para 08007071273. 

Saiba mais sobre aposentadoria 

Seguridade

Na aposentadoria normal ou antecipada no Plano CV, o participante pode optar por sacar 25% do saldo 
de conta e reverter o restante dos recursos em renda mensal vitalícia ou renda mensal por período certo

Após anos de dedicação à 
INFRAERO, chega o momento de 
descansar e aproveitar o resultado de 
suas contr ibuições ao INFRAPREV. O 
Instituto assegura aos par ticipantes do 
Plano CV três tipos de aposentadoria : 
Normal, Antecipada e Invalidez. 

O par ticipante poderá optar pelo 
recebimento da aposentadoria normal 
(mínimo de 58 anos de idade e 5 de 
contr ibuição ao plano) ou antecipada 
(mínimo de 48 anos de idade e 5 de 
contr ibuição ao plano) na forma de 
renda mensal vitalícia ou renda mensal 
por um per íodo cer to e ainda sacar até 

Grave a senha para 
acesso ao portal

Os novos login e senha para acesso à área restrita 
do portal INFRAPREV foram enviados aos participantes 
em abril. Aqueles que ainda não receberam, por motivo 
de endereço incorreto, devem entrar em contato com a 
Central de Atendimento, 0800-707-1273.

Além de acessar os dados pessoais, o login e senha 
serão usados para validação em concursos e novos ser-
viços que serão implantados no portal. Por isso, é im-
portante que o participante faça o acesso com os novos 
dados, modifique a senha por uma de melhor memoriza-
ção e guarde em lugar seguro.

O login é formado pela matrícula INFRAPREV mais o 
código familiar, que consta no cartão do Clube de Van-
tagens. 

No caso de perda ou esquecimento da senha, outra 
pode ser solicitada pela Central de Atendimento. No 
entanto, por segurança, é enviada por carta à residência 
do participante.

Benefícios do Plano CV 
são reajustados

O Instituto efetuou 
reajuste de 5,9% nos be
nefícios do Plano CV inicia
dos até maio de 2007.  Os 
concedidos após essa data 
até abril deste ano tiveram 
reajustes diferenciados, 
porque o percentual varia 
de acordo com o início do 
benefício. 

 O reajuste anual está 
previsto no regulamento 
de benefícios do Plano CV, 
artigo 142. O cálculo é feito 
com base no INPC de maio 
de 2007 a abril de 2008.

Confira na tabela o per
centual de reajuste para os 
meses posteriores a maio 
de 2007.

Documentação 
necessária

 Requerimento de Benefício  
de aposentadoria  
(disponível no portal); 

 Rescisão com a INFRAERO;

 Cópias da car teira  
de identidade e do CPF;

 Declaração de dependente 
para Imposto de Renda 
(requerimento disponível  
no portal);

 Comprovante de dependentes;

 Comprovante da opção 
bancária, contendo nome  
do banco e números da 
agência e conta corrente;

 Contracheque do mês  
anterior a data de início  
da aposentadoria no 
INFRAPREV.

Reajuste de Benefícios 
Plano CV

Início do 
Benefício

Reajuste  
( % )

Até Mai/07 5,90

Jun/07 5,63

Jul/07 5,30

Ago/07 4,96

Set/07 4,35

Out/07 4,09

Nov/07 3,78

Dez/07 3,33

Jan/08 2,34

Fev/08 1,64

Mar/08 1,15

Abr/08 0,64

O INFRAPREV tem convênio com 
o INSS no Rio de Janeiro, para cuidar 
dos trâmites da aposentadoria dos seus 
par ticipantes na previdência pública. 
O INSS só permite o convênio onde o 
Instituto está estabelecido, por isso ele 
não abrange os outros estados.

Para requerer ou obter informações 
sobre o benefício do INSS é necessá
rio que o par ticipante ligue para 0800
7071273 e solicite agendamento com a 
Gerência de Benefícios do INFRAPREV. 
O INFRAPREV é quem faz o encaminha
mento da documentação ao INSS.

Convênio com o INSS somente no Rio de Janeiro
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INFRAPREV atende 
exigências da Instrução 20

A Instrução 20, da Secretaria de Previ
dência Complementar, ocasionou algumas 
mudanças na forma de trabalho dos fundos 
de pensão. A Instrução estabelece novas 
regras de controle sobre seus participantes 
ativos e assistidos e seus beneficiários.

O INFRAPREV já está cumprindo com 

a Instrução. Criou norma para disciplinar 
o assunto, já está ampliando os dados dos 
participantes no cadastro e informando 
ao Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (COAF) as movimentações 
financeiras dos participantes igual ou su
perior a R$ 10 mil.

Os participantes dos planos CV, BDI e BDII vão receber, até 
julho, o extrato de conta de 2007. No documento constam informa
ções do saldo total da conta, rentabilidade no período e os valores 
depositados pela patrocinadora e pelo próprio participante. 

O extrato também está disponível para consulta no portal. A 
atualização é feita em função da cota, que tem fechamento no final 
da primeira quinzena do mês, por isso sempre tem um período de 
um mês de defasagem na informação do portal.

Instituto envia extrato de conta

Movimentações 
Financeiras

O COAF é uma Unidade de 
Inteligência Financeira do Brasil, 
ligada ao Ministério da Fazen-
da. Sua finalidade é disciplinar, 
aplicar penas administrativas, 
receber, examinar e identificar 
os recursos provenientes de ati-
vidades ilegais.

Dentre outras operações, 
as movimentações que os fun-
dos de pensão são obrigados a 
informar ao COAF, com valor 
igual ou superior a R$ 10 mil no 
mês, são:

1. Movimentação com os 
empréstimos dos participantes 
ativos e assistidos

2. Contribuição Voluntária

Dados dos Participantes

Desde 1º de junho o INFRAPREV tem um novo Termo de Adesão para o Plano 
CV, adequado às exigências da Instrução 20.

Novos dados:
1. Condição do participante – Foi criado um campo, onde deve ser informa

do se o participante, seus representantes, familiares (na linha direta, até o primeiro 
grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada) e estreitos 
colaboradores que, nos últimos cinco anos tenham desempenhado no Brasil ou no 
exterior funções públicas relevantes, tais como: mandatos eletivos do poder Execu
tivo, Legislativo da União, estados e/ou municípios.

2. Situação patrimonial – informar no momento da adesão rendimentos e 
bens como imóveis, veículos e aplicações financeiras.

A Secretaria de Previdência Complementar, através da Instrução, estabelece novas regras  
que reforçam os controles internos dos fundos de pensão e previnem atividades ilícitas
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AEROPORTO NOME TELEFONE

Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
Antonio da Costa Neves
Ana Cecília Duarte Reis

(92) 36521511
(92) 36521131

Aeroporto Internacional de Recife/
Guararapes Gilberto Freyre

Rosineide Mª de S. Nóbrega
Marluce Ramos de Lucena

(81) 33224606
(81) 33224129

Aeroporto Internacional de Brasília  
Pres. Juscelino Kubitschek

Carlos Pedro
Marta Araujo

(61) 32146606
(61) 32146634

Aeroporto Internacional de Belém Graça Sozinho (91) 32106041

Aeroporto Internacional de São Paulo/
Guarulhos

Madeleine G. Ocko (11) 64452467

Aeroporto Internacional do Rio de 
Janeiro/Galeão Antonio C. Jobim

Mª Cristina M. Cardozo
Ana Maria Antunes Ramos

(21) 33983969

Aeroporto Internacional  
Deputado Luis Eduardo Magalhães

Ezenildes R Brito
Sandra  Maria Guido

Paulo Valetim

(71) 32041366
(71) 32041493

Aeroporto Internacional Salgado Filho
Roseli C. Witkowski

Elton Bitencourt 
(51) 33582199
(51) 33582556

Aeroporto Internacional de  Viracopos Eduardo Sanches (19) 3725 5143

Aeroporto Internacional Tancredo Neves Zaime Lourenço Mota (31) 36892553

Aeroporto Internacional de Congonhas Edino Ferreira Silva (11) 50909163

Aeroporto Santos Dumont Hilton Jandres de Oliveira (21) 38147275

SEDE Mário Costa de P. Guimarães (61) 33123588

Serviços

O portador de alguma doença grave 
pode ter isenção de Imposto de Renda 
nos seus proventos de aposentadoria e de 
pensão. De acordo com a legislação, o con
tribuinte que comprovar a moléstia estará 
isento do seu pagamento.

No quadro ao lado estão relacionadas 
as doenças que se enquadram neste caso. 
Os acidentes em serviço ou as doenças 
profissionais também estão inseridos nes
ta legislação. 

Para comprovar que é portador de al
guma dessas enfermidades, o contribuinte 
precisa se submeter a uma perícia médica 
e obter um laudo emitido por um serviço 
médico oficial da União e de governos es
tadual ou municipal.

Para obter a isenção, os participantes 
deverão enviar para o INFRAPREV uma carta 
de próprio punho solicitando a isenção e o 
laudo pericial de um serviço médico oficial, 
aos cuidados da Gerência de Benefícios.

Portadores de doenças 
graves têm isenção de IR Balancete 1º trimestre – O 

Balancete Gerencial do 1º trimes
tre de 2008 encontrase disponi
bilizado no portal do INFRAPREV 
para consulta dos participantes. 
Basta acessar o item Publicações. 
O Balancete é composto do Ati
vo, do Passivo, dos Demonstrati
vos de Receitas e Despesas e da 
Composição do Passivo Atuarial.

Reunião do PRI – Aconteceu 
em 14 de maio, no Rio de Janeiro, 
a primeira reunião latinoamerica
na do PRI, o programa da ONU 
para o investimento responsável. 
O evento, organizado pela PREVI, 
fundo de pensão dos funcionários 
do Banco do Brasil e representan
te do programa para a América 
Latina, reuniu os maiores fundos 
de pensão, entre eles o INFRA-
PREV, e assets do continente para 
discutir as experiências mundiais e 
os desafios para a implementação 
dos princípios de investimento 
responsável na região.  

Seminário Internacional – O 
seminário internacional A Estru-
tura da Previdência na Europa, 
realizado em Paris, França, pela 
ABRAPPICSS em parceria com a 
Organização para a Cooperação 
e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), que aconteceu no final 
de maio apresentou excelente 
conteúdo e debates. A qualifica
ção dos dirigentes brasileiros, de
monstrada nos questionamentos 
e debates com os especialistas lo
cais, foi elogiada pelos expositores 
estrangeiros.

Rádio Previdência – A Rádio 
Previdência está veiculando, se
manalmente, uma série de en
trevistas com o secretário de 
Previdência Complementar do 
Ministério da Previdência Social, 
Ricardo Pena, sobre os fundos de 
pensão. A intenção é traduzir um 
assunto considerado muito técni
co para os trabalhadores. Confira 
a série na página da Previdência 
Social na internet.

Fique por dentro

Os aposentados do INFRAPREV que 
fazem parte do Programa de Assistência 
Médica da INFRAERO devem atualizar os 
dados pessoais, inclusive endereço, com 

os responsáveis pelo programa. Abaixo o 
quadro com os contatos por aeroporto, 
que podem esclarecer qualquer dúvida 
sobre o PAMI.

Doenças

 Fibrose Cística 
(mucoviscosidose);

 Tuberculose Ativa;

 Alienação mental ;

 Esclerose Múltipla;

 Neoplasia Maligna;

 Cegueira;

 Hanseníase;

 Paralisia irreversível e 
incapacitante;

 Cardiopatia grave;

 Mal de Parkinson;

 Espondiloartrose anquilosante;

 Nefropatia grave;

 Doença de Paget (Osteíte 
deformante);

 Contaminação por radiação;

 AIDS.

PAMI: atualize seus dados
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Finanças

Nossos resultados

Patrimônio
Abril/2008

R$ 1.232.219.842,05

Por Plano

Plano CV: R$  1.173.515.815,55

Plano I:  R$       50.558.801,20

Plano II: R$                8.145.225,30

Cota do Plano CV
Abril/2008
3,42835728

Renda 
Variável

28,82%

Renda Fixa
�8,�7%

Empréstimos
7,�1%

Imóveis
�,18%

Distribuição dos Investimentos 
Abril/2008 

Disponível
0,01%

JUNHO 30
JULHO 31
AGOSTO 29
SETEMBRO 30
OUTUBRO 31
NOVEMBRO 28
DEZEMBRO 30
ADIANTAMENTO DO ABONO 
ANUAL (13º BENEFÍCIO)
JUNHO 30
QUITAÇÃO DO ABONO 
ANUAL (13º BENEFÍCIO)
DEZEMBRO 12

CALENDÁRIO DE
PAGAMENTO 2008

O Diretor-Superin-
tendente do INFRAPREV, 
Carlos Frederico Ai-
res Duque, participou 
como palestrante do 
Encontro de Previdên-
cia Complementar, pro-
movido pelo Instituto 

Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF). O evento foi 
realizado no Rio de Janeiro em 6 de junho. Falou sobre as 
políticas de investimentos dos fundos de pensão, o impacto 
do aumento da expectativa de vida para os fundos e as con-
seqüências das reduções nas taxas de juros no Brasil e seus 
reflexos. Também participaram do evento como palestran-
tes o Secretário de Previdência Complementar, Ricardo 
Pena Pinheiro, os presidentes dos fundos de pensão Petros, 
PREVI, Funcef, Valia e Real Grandeza.

Registrar, analisar e controlar o patrimô
nio do Instituto são os principais objetivos 
da gerência de Contabilidade do INFRAPREV. 
E para que isso realmente aconteça, dados 
são coletados de todas as demais áreas e 
sintetizados em informações que são usadas 
pelos gestores nas tomadas de decisão.

A gerência ainda é responsável por gerar 
as informações exigidas pela Secretaria de 
Previdência Complementar (SPC). Dentre 

essas informações, algumas são disponibili
zadas para os participantes do INFRAPREV, 
como o balancete trimestral e as demons
trações contábeis anuais, encartados no Jor-
nal Futuro e publicados no portal.

Valdir Vasques (na foto, sentado) ad
ministra a Contabilidade com a ajuda de 
mais três profi ssionais: Herbert Costa Vi
lasBôas, Jacyara do Socorro Mello e Suely 
Caetano da Silva. 

Apesar das crises fi nanceiras pelo mundo, como a do merca
do imobiliário dos Estados Unidos, grandes bancos acumulando 
prejuízos e a alta da infl ação no Brasil, o INFRAPREV obteve 5,31% 
de rentabilidade acumulada nos quatro primeiros meses de 2008, 
fi cando acima da meta atuarial para o período, que foi de 4,69%. 

A renda variável e os empréstimos alavancaram o resultado, 
já que conseguiram, respectivamente, 7,39% e 6,53% de rentabi
lidade. Os altos e baixos do mercado fi nanceiro não impediram 
que a equipe do INFRAPREV obtivesse bom desempenho. 

No segmento de renda fi xa, que acumulou 3,68%, foi prio
rizada a aquisição de títulos públicos federais de longo prazo 
em cumprimento à Política de Investimentos 2008, visando à 
proteção do fl uxo atuarial do Instituto e conjugado com a opor
tunidade de ganhos pelo aumento dos prêmios em decorrência 
da elevação da taxa de juros da economia. Já o investimento em 
imóveis fechou abril com ganhos de 3,36%. 

Rentabilidade 
bate meta atuarial 
no 1º quadrimestre

Superintendente faz 
palestra no IBEF

Contabilidade auxilia as decisões dos gestores



Saúde

A dengue é uma doença causada 
por um vírus que é transmitido através 
da picada do mosquito Aedes aegypti, 
também infectado pelo vírus. Os sin
tomas se manifestam após três dias 
depois da picada do mosquito. 

Atualmente a dengue é conside
rada um dos principais problemas de 
saúde pública de todo o mundo. Se a 
doença não for tratada com rapidez, 
pode levar à morte.

A medida de prevenção mais efi
ciente é o combate ao mosquito trans
missor, impedindo que ele nasça.

Sintomas
Dengue Clássica: Febre alta 

com início súbito, forte dor de cabeça, 
dor atrás dos olhos, perda do paladar 
e apetite, manchas e erupções na pele 
semelhantes ao sarampo, náuseas e 
vômitos, tonturas, cansaço, moleza e 
dor no corpo.

Dengue hemorrágica: os sin
tomas são os mesmos da dengue 
comum. A diferença ocorre quando 
acaba a febre e começam a surgir 
os sinais de alerta, como dores ab
dominais fortes e contínuas, vômitos 
persistentes, pele pálida, fria e úmida, 
sangramento pelo nariz, boca e gen
givas, manchas vermelhas na pele, 
sonolência, agitação, confusão mental, 
sede excessiva, boca seca, pulso rápi

do e fraco, dificuldade respiratória e 
perda de consciência.

Tratamento
Ao ser observado o primeiro sin

toma da dengue, devese buscar orien
tação médica no posto de saúde mais 
próximo. Só depois de consultar um 
médico, alguns cuidados devem ser to
mados, como: manterse em repouso, 
beber muito líquido e só usar medica
mentos prescritos pelo médico, para 
alívio das dores e febre.

Como Evitar
 Evite ter bromélias em casa. Subs

tituaas por outras plantas que não acu
mulem água. 

 Coloque areia até a borda de pra
tinhos de vasos de planta dentro e fora 
de casa.

 Coloque em um saco plástico, 
feche bem e jogue no lixo: tampinhas 
de garrafa, cascas de ovo, latinhas, em
balagens e copos plásticos, ou qualquer 
objeto que possa acumular o mínimo 
de água.

 Para as lixeiras dentro e fora de 
casa, feche bem o saco plástico e man
tenha a lixeira tampada.

 De um modo geral evite acumu
lar água em recipientes de qualquer 
tamanho.

(Fonte : combateadengue.com.br)

Dengue: combata o 
mosquito transmissor
Ao ser observado o primeiro sintoma da doença, deve-se 
buscar orientação médica no posto de saúde mais próximo

O Ministério da Previdência Social lançou em 24 de maio, no Palá-
cio do Itamaraty, o guia “Idoso – Cidadão Brasileiro/Informações so-
bre serviços e direitos”. A publicação reúne ações e programas desen-
volvidos ou apoiados pelo governo federal direcionados aos idosos. 

O guia será distribuído nas Agências da Previdência Social (APS) 
em todo o País, quando a pessoa idosa – com 60 anos de idade ou 
mais - tiver a aposentadoria ou pensão concedidas. O guia, que tem 64 
páginas e linguagem acessível, é dividido em 10 capítulos, identificados 
com cores diferentes para facilitar a consulta.

Espaço INFRAERO

Aniversário – A INFRAERO come
morou, em 10/06, seu aniversário de 
35 anos com uma cerimônia no Clube 
da Aeronáutica em Brasília (DF). Em 
seu discurso, o presidente Sergio Gau
denzi ressaltou que o Brasil não deve 
em nada a nenhum país do mundo no 
quesito infraestrutura aeroportuária. 
Funcionários com 10, 20 e 30 anos de 
INFRAERO foram homenageados e 
afirmaram que a empresa foi um gran
de auxílio para a conquista de cresci
mento profissional e acadêmico.  

Aeroporto de Cuibá – O Aeroporto 
Internacional Marechal Rondon (Cuia
bá/MT) apresentou o maior crescimen
to na movimentação de passageiros em 
toda região CentroOeste nos primeiros 
quatro meses do ano, 22,73%. O cresci
mento se deve porque empresas aéreas 
investiram em vôos para cidades do inte
rior do estado, proporcionando facilida
des aos agricultores e à população dessas 
regiões. Com isso, as rotas turísticas tam
bém ficaram mais acessíveis. 

Aeroporto de Londrina – Uma si
mulação de seqüestro e ameaça de 
bomba movimentou o Aeroporto de 
Londrina em 22 de maio. As operações, 
batizadas de “Simulado de apodera
mento ilícito de aeronave” e “Ameaça 
de Bomba”, acontecem anualmente nos 
Aeroportos administrados pela INFRA
ERO, atendendo a recomendação inter
nacional. O treinamento que consiste 
na simulação de uma situação real de 
seqüestro de um avião comercial envol
ve toda comunidade aeroportuária civil, 
funcionários do aeroporto e policiais 
civis e militares. 

Aeroporto de Congonhas – O Ae
roporto Internacional de Congonhas, 
São Paulo, realizou no final de maio, o 
Curso de Atendimento à Pessoa com 
Deficiência ou Mobilidade Reduzida. O 
evento disponibiliza 100 vagas para toda 
a comunidade aeroportuária. O objetivo 
é promover o debate sobre acessibilida
de no aeroporto, além de proporcionar 
a melhoria do atendimento às pessoas 
com deficiência (física, auditiva, visual, 
mental, múltipla e sensorial) ou mobili
dade reduzida (idosos, obesos, estatura 
baixa, enfermos, gestantes, lactantes e 
pessoas com crianças de colo). 

MPS lança guia de 
informações para idosos


