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4Concurso 
de fotografia: 
votação dos 
participantes
será em novembro

Portal tem novo espaço 
de educação previdenciária

INFRAPREV quer conhecer 
a opinião dos participantes

Nossa 
Gente 

A participante 
Emilly Araujo, de 
Ilhéus na Bahia, 

foi a vencedora da promoção do 
twitter do INFRAPREV sobre ener-
gias renováveis. Emilly é usuária 
das redes sociais e aprecia a in-
teração que as mídias proporcio-
nam. Página 8

3Alteração de 
percentual de 
contribuição 
pode ser feita até 
31 de dezembro

O INFRAPREV quer saber a 
opinião dos participantes sobre 
sua gestão, benefícios e serviços, 
atendimento, canais de comuni-
cação entre outros assuntos. A 
sétima pesquisa de satisfação já 
está no portal para participantes 
ativos e representantes. A partici-
pação de todos é muito importan-
te. Os assistidos vão responder ao 
questionário pelo telefone. Todos 
estão concorrendo a prêmios: ta-
blet, netbook e TV.  Página 5

Os participantes ativos e assistidos 
ganharam um novo espaço de educação 
previdenciária no portal INFRAPREV. 
O INFRAEDUCA é uma nova proposta que 
permite interatividade através de jogos 
e vídeos, além de informações sobre 
previdência e fi nanças. Outros usuários 
também podem acessar os jogos. Página 6

Portal tem novo espaço 

7Conselho 
Deliberativo 
aprova revisão 
da política 
de investimentos
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Jornal Futuro i
tentei buscar no dicionário a 

palavra certa para traduzir meus 

agradecimentos pela edição do meu 

perfil no espaço “nossa Gente” do 

Jornal Futuro. todos os meus senti-

mentos conseguiram ser traduzidos 

em poucas linhas. obrigada pelo re-

conhecimento e carinho (...) Levei 

um exemplar para meu MBA e vou 

divulgar na faculdade de Relações 

Públicas. tive vários retornos dos 

colegas da infraero. (...) 

Shirleide Lima – Recife, PE

Jornal Futuro ii
Parabéns pela excelência do in-

formativo.

Emílio Keidann Jr – Diretor Executivo da 
Abrapp – Porto Alegre, RS     

Contribuição 
Para que eu contribuo com con-

tribuição especial, administrativa e 

específica (...)?

Adjame Oliveira – S. José dos Campos, SP

Resposta: O Plano CV prevê quatro 

tipos de contribuições. A contribuição 

básica destina-se à formação do benefício 

de aposentadoria. Este percentual é esco-

lhido pelo participante, observando-se o 

percentual mínimo (de acordo com o salá-

rio). A contribuição administrativa é a co-

bertura das despesas administrativas, ne-

cessárias ao funcionamento do Instituto. A 

contribuição específica é para o pagamen-

to do pecúlio aos beneficiários do parti-

cipante. O participante é quem escolhe o 

valor do pecúlio, que poderá ser de um a 

dez salários reais de benefício. A contribui-

ção especial é para a cobertura dos benefí-

cios de risco: aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão.  

simulador de empréstimo
não consigo achar o simulador 

de empréstimos no site.

Antonio Carlos Garcia Lobato 
Jacarepaguá – Rio de Janeiro

 

Resposta: Digite login e senha de 

acesso ao portal do INFRAPREV e do lado 

direito da página em Serviços, clique em 

Empréstimos. O simulador de empréstimo 

está localizado do lado esquerdo, assim 

como informações sobre norma, modali-

dade e situação de empréstimo.
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Multipatrocínio: 
uma tendência do sistema

Canal Aberto
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A perspec-
tiva de maior 
competitivida-
de para o setor 
de infraestrutu-

ra aeroportuária no Brasil, o desafio 
de manter a proteção previdenciária 
de nossos atuais participantes, o aque-
cimento do mercado de previdência 
privada e o surgimento de novos pro-
dutos previdenciários foram as princi-
pais razões que levaram o INFRAPREV 
a torna-se um fundo multipatrocinado.

O multipatrocínio é a possibilida-
de de ofertar planos previdenciários 
a novas empresas patrocinadoras e a 
entidades associativas, os chamados 
instituidores. É uma tendência do sis-
tema de previdência complementar, 
que vem crescendo principalmente 
com os instituidores.

Os instituidores, entidades asso-
ciativas que oferecem planos em par-
ceria com os fundos de pensão, onde 
há só a contribuição do participante, 
é um caminho que vem se consolidan-
do. Segundo dados da Superintendên-
cia Nacional de Previdência Comple-
mentar (Previc) já existem no sistema 
18 entidades com predominância de 
planos instituídos, em um total de 316 
patrocinados e 48 planos. 

A grande vantagem em relação 
aos planos oferecidos por bancos e 
seguradoras é que os fundos de pen-
são, como o INFRAPREV, não têm 
finalidade lucrativa. A rentabilidade 
dos investimentos reverte para os 
planos de benefícios, favorecendo di-
retamente os participantes. 

carlos frederico aires duque
Diretor-Superintendente

Como o multipatrocínio beneficia 
os atuais participantes? O INFRAPREV 
poderá obter ganhos de escala e uma 
perspectiva de maior crescimento de 
participantes e, consequentemente, 
em recursos financeiros, o que am-
plia o seu poder de negociação e de 
retorno de seus investimentos. Os 
custos passam a ser diluídos sobre 
uma base maior de patrocinadores e 
instituidores.

O multipatrocínio é um objetivo 
estratégico do INFRAPREV. Desde 
2008 é tema do planejamento estra-
tégico, muito discutido diante dos ce-
nários internos e externos que se de-
linearam nesse período. O caminho 
de crescimento e de fotalecimento 
do patrimônio foi uma decisão mui-
to bem pensada pelo Instituto e que 
teve a aprovação do patrocinador-
fundador, a Infraero.

Esse posicionamento competitivo 
traz grandes desafios, mas com cer-
teza proporciona maior tranquilidade 
no futuro aos participantes, porque o 
Instituto se torna cada vez mais sóli-
do, uma vez que está alinhado às me-
lhores tendências do mercado.

O INFRAPREV ocupava em 2003 
a 56ª posição em patrimônio e hoje 
está na 41ª no ranking da Abrapp, 
dentre 368 fundos de pensão.

Estamos confiantes que este ca-
minho assegurará ao Instituto o cres-
cimento sustentável para os próxi-
mos anos.
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Seguridade

Prazo para alteração de 
contribuição é prorrogado

O Conselho Deliberativo prorrogou o prazo para alterar o 
percentual de contribuição do Plano CV para 31 de dezembro. 
O participante pode aumentar o percentual por meio do hotsite 
de Alteração de Contribuição no portal do INFRAPREV, median-
te login e senha. É rápido e simples.  

Ao aumentar o percentual de contribuição, o participante 
tem uma economia no Imposto de Renda, já que é possível de-
duzir a contribuição básica, até o limite de 12%, sobre os rendi-
mentos tributáveis recebidos no ano. 

Além disso, o valor da poupança previdenciária cresce, já 
que as suas contribuições e a da Infraero, sua parceira nesse 
investimento, também se tornam maiores. 

O participante em auxílio-doen-
ça pelo INSS deve informar ao 
INFRAPREV quando o benefício é 
prorrogado, para garantir a continui-
dade do pagamento pelo Instituto. É 
necessário encaminhar a Comunica-
ção de Decisão do INSS, com a data 
atualizada da incapacidade de traba-
lho. Caso o INFRAPREV não receba a 

informação da prorrogação, o paga-
mento não será efetuado pela Gerên-
cia de Benefícios. 

documentação – O partici-
pante que não possuir o documento 
atualizado, pode encaminhar para a 
Gerência de Benefícios o extrato de 
pagamento do INSS, informando o úl-
timo pagamento efetuado pelo órgão. 

O envio pode ser feito pelo represen-
tante no seu aeroporto. 

A emissão do extrato poderá ser 
feita através do site www.mpas.gov.br 
no item extrato de pagamento de be-
nefícios. Para gerar o extrato serão 
necessárias as seguintes informações: 
número do beneficio, data de nasci-
mento, nome do beneficiário e CPF. 

Informe prorrogação de auxílio-doença do INSS

Pensão é benefício 
para dependentes

A pensão é um benefício garantido pelo INFRAPREV, 
ao grupo de beneficiários do participante, que vier 
a falecer, e que sejam reconhecidos pela Previdência 
Social.

O benefício é concedido sob forma de renda men-
sal e pago a partir da data do falecimento do partici-
pante. Deve ser requerido em formulário próprio do 
INFRAPREV, através do representante. No Rio de Ja-
neiro, os participantes podem ir à sede do Instituto.

Os beneficiários podem ser temporários ou vita-
lícios. Os vitalícios são cônjuge, companheira, filhos 
inválidos, desde que reconhecidos pela Previdência 
Social. Os temporários são filhos menores, cujo be-
nefício será pago até a maioridade, 21 anos, ou até 24 
anos se cursando faculdade. 
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Relacionamento

Crianças retratam previdência em desenho
Viagem à Paris, ao Hawai, de som-

bra e água fresca e a caminho da uni-
versidade foram alguns dos desenhos do 
concurso INFRAPREV para filhos e netos 
de participantes ativos e assistidos. To-
dos os 22 trabalhos estão disponíveis na 
rede social de imagens, Flickr. O tema 
de 2011 foi “Meu futuro com previdên-
cia”. O resultado estará disponível no 
portal em 1 de novembro.

As ilustrações foram criadas a partir 
da conversa dos pequenos com os res-
ponsáveis sobre como imaginavam seu 

futuro com previdência, como o plano de 
benefícios do INFRAPREV. Os desenhos 
remetem a ideia de realização de sonhos, 
vida tranquila e reserva de poupança. 

Todos, até mesmo quem não é par-
ticipante, pode ver e comentar os de-
senhos feitos pelas crianças de até 12 
anos. Para facilitar o acesso, o Instituto 
criou um atalho para visualizar as fotos 
postadas. Basta clicar no banner do con-
curso no portal. O resultado do 1º, 2º 
e 3º lugar, junto à comissão julgadora, 
será divulgado no final de outubro. 

A premiação para os vencedores, 
patrocinada pela Chibra Corretora de 
Seguros: 1º lugar – Video Game, 2º lu-
gar – DVD Player Karaokê e 3º lugar – 
Bicicleta. Todos irão receber um certi-
ficado de participação e um brinde do 
Instituto.

Confira e deixe seu comentário 
abaixo das imagens! Caso o acesso da 
Infraero não seja liberado para a rede 
social, não deixe de acessar fora do am-
biente de trabalho. O endereço é www.
flickr.com/photos/infraprev. 

Na IV edição do Concurso de Fotografia, são os 
participantes que irão escolher as três melhores fotos, 
cujo tema é “O Olhar da Maturidade”. A fase de vota-
ção será de 1 a 25 de novembro por meio de pontua-
ção por estrelas, no próprio hotsite. O resultado sairá 
em 30 de novembro.

O participante poderá avaliar todas as fotos se qui-
ser, uma única vez. As fotos vencedoras serão as que 
possuírem a maior media de pontos, de acordo com 
a quantidade de estrelas 
recebidas. 

Votação – Abaixo de 
cada fotografia haverá cin-
co estrelas. É preciso clicar 
nas estrelas. 5 estrelas re-
presentam a nota máxima. 
Por exemplo: se considerar 
a foto excelente, preencha 
as cinco estrelas, uma de 
cada vez. Confira a equiva-
lência das estrelas na tabe-
la de pontuação. 

Participantes vão escolher 
as fotos do concurso
a votação nas fotografias concorrentes será em novembro no 
hotsite do concurso de fotografia por meio de login e senha

Pontuação das estrelas 
normal

Bom 

Médio 

Ótimo 

Excelente 

Para o participante acompanhar a 
votação e quem está liderando, deve 
ficar atento na quantidade de estrelas 
preenchidas abaixo da foto. 

Passo a passo 
1 Entre com login e senha na home;
2 Clique no hotsite, abaixo de cada foto 
haverá 5 estrelas; 
3 Marque a quantidade de estrelas de acordo 
com sua avaliação nas fotos escolhidas ou em 
todas, se quiser. Uma estrela representa a 
nota mínima e  cinco a nota máxima.    
4 Clique nas estrelas, uma de cada vez, para 
dar a sua nota.

Pontuação das estrelas 

Participantes vão escolher 
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O INFRAPREV realiza a partir de ou-
tubro a pesquisa de satisfação de 2011. 
O questionário já está disponível no 
portal do Instituto para os participantes 
ativos e representantes. A pesquisa com 
os assistidos será feita por telefone. 

A pesquisa no portal possibilita que 
um maior número de participantes dê 
sua opinião sobre o INFRAPREV. O obje-
tivo é avaliar a satisfação em relação aos 
serviços prestados pelo Instituto. Os 
participantes poderão avaliar a gestão, o 
atendimento, a comunicação e as ações 
de 2011. A pesquisa vai conferir, ainda, o 
conhecimento sobre as questões previ-
denciária, financeira e de sustentabilida-
de desenvolvidas pelo Instituto. 

Aqueles que participarem da pes-
quisa vão concorrer a prêmios. Para 
os participantes ativo é um tablet e os 
representantes um netbook. Os assis-
tidos estarão concorrendo a uma TV 
LED 24 .̀ Como a pesquisa é por tele-
fone, existe uma amostra definida e a 

escolha dos que vão responder é feita 
aleatoriamente pela Retrato Consulto-
ria e Marketing, responsável pela aplica-
ção da pesquisa.

Existe uma quantidade mínima de 
participantes ativos e representantes 
que precisam participar, tanto no geral 
como por região. Caso um dos objeti-
vos não seja atendido, haverá uma com-
plementação por telefone.  

Pesquisa de satisfação
está no portal INFRAPREV
Participantes ativos e representantes vão responder 
questionário pelo portal do Instituto e os assistidos por 
telefone. Todos concorrem ao sorteio de prêmios 

Gestão

A Superintendência Nacio-
nal de Previdência Complemen-
tar (Previc) aprovou, em setem-
bro, alteração no estatuto do 
INFRAPREV que permite a gestão 
de planos instituídos. Isto significa 
que o Instituto poderá adminis-
trar planos de benefícios criados a 
partir de um vínculo associativo. 

A nova condição, antes de pas-
sar pela Previc, foi aprovada pela 
Infraero. O estatuto já foi atu-
alizado e está no portal no item 
Institucional, para consulta dos 
participantes. 

Planos instituídos 
Agora o INFRAPREV pode ofe-

recer planos de benefícios para 
sindicatos, associações de classe, 
conselhos de profissionais e coo-
perativas. Essas entidades podem 
contratar planos de previdência 
complementar para seus associa-
dos com o Instituto. Na previdên-
cia associativa a contribuição é 
exclusivamente do associado, di-
ferente do patrocinador, onde há 
a contribuição da empresa e do 
empregado. 

Vantagens do multipatrocínio 
Com a entrada de novos pa-

trocinadores e instituidores o 
INFRAPREV fortalece o patrimônio 
dos empregados da Infraero, que 
são participantes. O patrimônio 
cresce e a despesa administrativa 
reduz, uma vez que há mais em-
presas e entidades para participar 
do custeio. O multipatrocínio só 
fortalece o INFRAPREV.

A grande vantagem em relação 
aos planos oferecidos por bancos 
e seguradoras é que o INFRAPREV 
não tem finalidade lucrativa. A 
rentabilidade dos investimentos 
reverte integralmente para os 
planos de benefícios, favorecendo 
diretamente os participantes.

Previc aprova 
alteração  
do estatuto

Novos coNselheIros delIberaTIvo e fIscal
Foram empossados no INFRAPREV, em 31 de agosto, os membros suplentes 
indicados pela Infraero para o Conselho Deliberativo, Roberto Celso 
Habbema de Maia e para o Conselho Fiscal, Cristine Dias da Silva. 

Os prêmios
AtiVos 
tablet

Assistidos 
TV LED 24’

REpREsEnTanTEs 
netbook 

Imagens meramente ilustrativas



6     I     J o r na l  Futuro      I    Ano 22  nº  109  Setembro/Outubro 2011

Educação Previdenciária

o INfraPrev reformulou o espaço de educação previdenciária, proporcionando  
mais interatividade aos participantes ativos, assistidos e seus dependentes

Saber consumir, poupar, planejar a 
vida financeira e administrar o dinheiro 
são fundamentais para um futuro com 
qualidade de vida. Com esse objetivo, 
o INFRAPREV reformulou o espaço de 
Educação Previdenciária no seu portal. 

O INFRAEDUCA é uma nova pro-
posta que permite maior interação atra-
vés de jogos e vídeos. Os participantes 
ativos e assistidos e outros usuários do 
portal podem usufruir de informações 
sobre previdência e finanças e de plane-
jar o orçamento por meio de uma plani-
lha criada pelo Instituto.

Gradativamente serão disponibiliza-
dos jogos que vão facilitar o entendimen-
to do assunto. A criação dos jogos teve a 
participação dos empregados do INFRA-
PREV, assim como o tema dos vídeos.

O primeiro jogo é a Forca, que testa 
o conhecimento do participante sobre 

Espaço de educação previdenciária
no portal tem jogos e vídeos

Fale Conosco facilita participantes
canal de atendimento permite 
consultar histórico de solicitação, 
emite número de protocolo, prazo  
de resposta e agora anexa arquivos

O Fale Conosco, localizado no portal INFRAPREV, é o 
canal de atendimento que deve ser utilizado para solicita-
ções de informações e serviços por emaiI. Ao dar prefe-
rência para o Fale Conosco o participante tem prazo de 
resposta e número de protocolo. Para facilitar e agilizar 
o atendimento, desde outubro, é possível anexar arqui-
vos, como por exemplo, documentos para solicitações 
de empréstimo.  

A resposta ao atendimento é dada diretamente para 
o email informado e fica registrada no item Histórico, 
localizado na parte lateral do Fale Conosco, podendo ser 
consultada a qualquer momento. 

Este é o correio eletrônico mais eficiente e seguro 
para falar com o Instituto. Quando os email’s são encami-

previdência e finanças. A participação dá 
direito a um brinde do INFRAPREV. É pre-
ciso que o participante jogue, entrando 
com login e senha, para ganhar o brinde.

Acesse o espaço compreenda com 
mais clareza o funcionamento da previ-
dência complementar e ao mesmo tem-
po divirta-se. 

nhados para o Notes ou para outro email, não há como 
o Setor de Atendimento efetuar o acompanhamento das 
dúvidas, sugestões e reclamações efetuadas pelos parti-
cipantes. Este controle tem como objetivo melhorar a 
qualidade do atendimento. 



Finanças

para Responsabilidade Social e Investi-
mentos Socioambientais e “Mandatos”, 
referente à autorização de investimen-
tos, que passa a ser tratado detalhada-
mente nos regulamentos dos fundos 
exclusivos do INFRAPREV.

O anexo da PI ganhou novo tex-
to, que reforça o aprimoramento dos 
critérios de seleção dos ativos “Com 
o objetivo de aprimorar o proces-
so de seleção dos ativos que com-
põem sua carteira de investimentos, 
o INFRAPREV poderá adotar critérios 
para a seleção de ativos que promo-
vam os fatores sociais, ambientais e 
de governança como elementos inte-
grantes do seu processo de tomada de 
decisão de investimentos”. 

Instituto revisa Política 
de Investimentos 2011

O INFRAPREV revisou a Política de 
Investimentos de 2011 (PI) para os Pla-
nos CV, Plano BD I, Plano BD II e Plano 
de Gestão Administrativa e do anexo 
Diretrizes para Responsabilidade Social 
e Investimentos Socioambientais. 

As alterações aprovadas pelo Con-
selho Deliberativo foram pontuais, com 
o objetivo de aprimorar e dar maior 
flexibilidade ao processo de gestão dos 
recursos do Instituto. A Política de In-
vestimentos está disponível para o par-
ticipante no portal do Instituto, median-
te login e senha, no item Investimentos. 

As modificações ocorreram nos 
itens: “Companhias Vedadas”, que tra-
ta da restrição de investimentos, o qual 
foi relocado para o anexo Diretrizes 

Nossos resultados

Reservar parte do salário para for-
mar uma poupança, para muitos não é 
tarefa fácil. É preciso foco, persistên-
cia, vontade e planejamento. Aí sim, 
poupar pode vir a ser um hábito re-
corrente de quem deseja formar um 
pé de meia. 

Para quem anseia começar, outra 
dica que pode facilitar e recomendada 
por especialistas, é estabelecer um ob-
jetivo a ser alcançado. Um carro, um 
apartamento, uma casa, uma viagem ou 
um curso, por exemplo. Feito isso, é 

o momento de instituir uma quantia a 
poupar, que caiba dentro do orçamen-
to familiar e assumir o compromisso de 
reservá-la mensalmente. Faça as contas 
de quanto precisa economizar em cima 
do valor do seu desejo. 

Não fique desestimulado com o 
tempo a poupar, muitos desistem do 
planejamento nessa hora. Mas os anos 
passam de qualquer jeito e caso não 
comece hoje, terá que fazer algum dia 
para ter maior segurança. Mãos a obra! 
Sempre é hora de começar.  

Para poupar é preciso ter foco

Patrimônio
Setembro/2011

R$   1.809.868.870,46 

Por Plano

Plano CV:  R$      1.740.195.790,37  
Plano BD I:  R$       60.347.171,87  
Plano BDII:  R$       9.325.908,22 

Cota do Plano CV
Setembro/2011

4,484287027
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Acesse o Clube 
de Vantagens no 

portal INFRAPREV 
para conhecer as 

promoções. 
Novas empresas conveniadas: 

WalMart e Localiza.

Acesse o Clube Acesse o Clube 

  Clube de 
Vantagens



Nossa Gente

Emilly Araujo gosta da interação 
que as mídias sociais oferecem
a participante e representante do INfraPrev em Ilhéus, na bahia, ganhou  
a promoção no twitter do Instituto sobre a importância das energias renováveis

A representante do INFRAPREV 
do Aeroporto de Ilhéus na Bahia, 
Emilly Araujo, tem o perfil de gran-
de parte dos participantes que ex-
ploram os meios eletrônicos. Res-
postas às pesquisas de satisfação e 
quiz online e interação nas redes so-
ciais já se tornaram hábitos comuns. 

Seguidora do twitter do INFRAPREV, 
Emilly foi a autora da melhor resposta 
para a pergunta publicada na rede social 
do Instituto “Por que as empresas bra-
sileiras devem investir em energias re-
nováveis?”. A resposta de Emilly “Por-
que é o melhor caminho para atender 
a demanda da sociedade sem abrir mão 
da sustentabilidade” garantiu uma eco-
bag sustentável do INFRAPREV. “O ma-
terial é resistente, dei a que tinha ganho 
no encontro de representantes para 
meu marido e fiquei com a nova”, conta. 

A participante, profissional de ser-

viços aeroportuários, atua no setor de 
benefícios e acompanha diariamente 
pelo celular as publicações do twitter 
do Instituto sobre previdência, econo-
mia e sustentabilidade. “Vi no portal do 
INFRAPREV que o Instituto estava na rede 
e logo me tornei uma seguidora”, diz ela 
que também é seguidora da Infraero. 

Emilly revela que a interatividade é 
fundamental para envolvê-la.  “Seja pelo 
portal ou pelas redes sociais. É uma for-
ma de incentivar as pessoas a olharem 
com atenção para um determinado 
assunto e de forma dinâmica”, explica. 

Esta foi a segunda promoção do 
Instituto na rede. A primeira foi a cam-
panha INFRAPREV Sustentável, que dis-
tribuiu certificados e troféus para os 
usuários que ajudaram a plantar 100 
mudas de árvores com o SOS Mata 
Atlântica. O endereço do twitter é 
www.twitter.com/infraprev.

Milton José Maria – 
porto nacional/TO

Natural de Minas 
Gerais e ex-empregado 
da Infraero do Aero-
porto de Porto Nacio-
nal, Milton José Maria 

avalia a fase de aposentado como o mo-
mento de curtir a vida. Garante que não 
sente falta da época da ativa e que agora 
só colhe os frutos que plantou.  Des-
de 2008 recebe a aposentadoria pelo 
INFRAPREV. “Com o benefício mensal 
do Instituto aplico em gado, já comprei 
um imóvel e viajo constantemente com 
a família. Foi fundamental me tornar par-
ticipante”, declara. Ao lado da esposa e 
dos dois filhos, Milton José dá valor aos 
hábitos simples como ficar em casa e 
escutar música, mas o que o entusias-
ma de fato é viajar, seja pelas praias do 
Nordeste ou até sua fazenda. 

Wanderlei José 
soldatelli – 
Canoas/Rs

Aposentado desde 
2009, pelo Programa 
de Desligamento In-
centivado, Wanderlei 

José Soldatelli atuava no setor de ope-
ração e segurança no Aeroporto Salga-
do Filho. Foram 37 anos de aeroporto. 
O momento da aposentadoria pelo 
INFRAPREV foi combinado de forma con-
junta com a esposa, de maneira que pu-
dessem desfrutar do mesmo objetivo de 
conhecer o mundo. Foram juntos à Itália, 
Turquia, Grécia, Suíça, Panamá e Caribe. 
E a próxima viagem já está sendo progra-
mada, para o Chile, na Cordilheira dos 
Andes. O espírito aventureiro de ambos 
já permitiu o casal a participar de um pas-
seio de jipe, com um grupo de 20 pesso-
as, de Canoas até o Uruguai, via litoral. 

Erinalva Lopes  
de araujo – 
aracaju/sE

Natural de Ma-
ceió, Erinalva atuou 
na sede da Infraero, 
mas logo foi cedida 

para a Secretaria de Desenvolvimen-
to Regional, hoje Ministério da Inte-
gração Nacional. Após alguns anos, 
devido às mudanças internas retor-
nou para a sede da Infraero. Em 2000 
entrou com pedido de aposentadoria 
pelo INFRAPREV. Atualmente, Erinalva 
é dona de casa e dedica grande parte 
do seu tempo ao neto de cinco anos 
e à atenção aos pais, já idosos. Para 
distrair a mente gosta de ir ao shop-
ping, almoçar em restaurantes e ir à 
praia. Faz planos para 2012 de viajar 
e conhecer Fortaleza, Curitiba, Nave-
gantes e Brasília. 

Por onde anda?


