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5Percentual  
de contribuição 
pode ser alterado 
no portal4 INFRAPREV lança 

concursos para 
participantes, 
filhos e netos

O valor do desconto da 
contribuição administrativa no 
contracheque do participante 
e para a contribuição do patro
cinador será reduzido em 50% 
a partir de agosto. A medida, 
aprovada pelo INFRAPREV tem 
o objetivo de desonerar o par
ticipante e o patrocinador. 

A base de cálculo continu
ará a mesma, o percentual é 
que terá redução. Para o par
ticipante fundador, passará de 
0,74% para 0,37% e o não fun
dador, de 1,10% para 0,55%. O 
INFRAPREV está remodelando 
o sistema de custeio das des
pesas administrativas que pas

sam a incluir a possibilidade de 
utilização do fundo administra
tivo e da rentabilidade da cota 
como novas fontes de financia
mento, seguindo uma tendên
cia no mercado de previdência 
complementar.      

Ao minimizar o impacto dos 
descontos, o Instituto torna a 
adesão ao Plano CV mais atrati
va. Dessa forma, contribui para 
que esta parcela, que antes era 
direcionada ao pagamento das 
despesas de administração, pos
sa elevar o nível de contribuição 
ao plano, ajudando a melhorar 
o benefício de aposentadoria 
do participante no futuro. 

Contribuição administrativa  
vai ter redução de 50%

INFRAPREV neutraliza CO2

29 anos de 
experiência

Parabéns pra você, 
nesta data querida, 
29 de junho. São 29 
anos de INFRAPREV 
no mercado de previ
dência complementar. 
Todos os participan
tes estão de parabéns 
por ter acreditado 
nessa ideia. Os resul
tados alcançados são 
a recompensa pela 
confiança depositada 
ao longo desses anos.

3Conheça  
as opções  
dos planos  
de benefícios

O INFRAPREV, pelo 3º ano 
consecutivo, compensou as 
emissões de gases de efeito es
tufa (GEE) realizadas em 2010. 
Foram neutralizadas 83,54 to
neladas de CO2 por meio do 
plantio de 528 árvores em área 

da Mata Atlântica. Pelo enga
jamento ambiental, o Instituto 
renovou o selo Carbon Free, que 
atesta a sua contribuição para a 
redução do aquecimento global 
e para a recuperação e conser
vação da Mata Atlântica.

http://www.twitter.com/infraprev
www.flickr.com/photos/infraprev
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Agradecimento
Envio meus sinceros agradeci-

mentos pela presteza e bom atendi-

mento do INFRAPREV. Incrível, como 

em menos de 24 horas obtive resul-

tado satisfatório. Obrigado a todos.

Silvio Andrade Brandão 
Rio de Janeiro – RJ

Sugestão
Parabenizo o INFRAPREV pela 

iniciativa em disponibilizar o Rela-

tório Anual por meio eletrônico. 

Gostaria de sugerir que fosse feito 

uma consulta junto aos participan-

tes para saber da possibilidade de 

enviá-lo somente aos interessados. 

Na maioria das vezes esse material 

acaba no lixo sem mesmo ter sido 

aberto. Não tenho lixeira em minha 

mesa porque acho que a responsa-

bilidade sob o resíduo é do gerador. 

Por esta razão devolvo todo tipo de 

material impresso ao gerador. Mas 

penso que este custo deveria ter 

melhor aplicação. Acredito que a 

política dos 3 R’s (reduzir, reutilizar 

e reciclar) deve começar por nós. 

Mas considero a reciclagem a pior 

das alternativas. Prefiro acreditar 

que a redução em gerar resíduos 

seja a melhor meta a ser alcançada. 

Procuro fazer minha parte.

Paulo Roberto Melo – São Paulo – SP

 
Multipatrocínio 

Como fica o plano de aposen-

tadoria dos funcionários que estão 

aposentados pela Infraero, diante 

das notícias de privatização da em-

presa? Haverá prejuízo? Podem di-

vulgar alguma nota esclarecendo 

sobre o assunto?

Daniel Carvalho – Brasília – DF

Resposta: O INFRAPREV possui 
recursos reservados ao pagamento 
dos compromissos futuros com apo
sentadorias e pensões. O Instituto se 
tornou um fundo multipatrocinado 
e poderá ter outras patrocinadoras, 
além da Infraero. Com esta iniciativa 
o INFRAPREV que ocupa a 42ª posição 
em patrimônio, dentre os 300 fundos 
de pensão associados à Abrapp, está 
se fortalecendo no segmento.
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Desde 2003 
o INFRAPREV 
adota uma me
todologia rigo
rosa para a ges

tão de seus investimentos. Como 
resultado desses oito anos de admi
nistração, apresentamos o cresci
mento patrimonial de 292%, para 
uma meta atuarial de 160%. Um salto 
do patrimônio de R$ 480 milhões em 
março de 2003, para R$ 1.794 bilhão 
em maio de 2011. 

Isto nos dá a tranquilidade e a cer
teza que as escolhas dos investimen
tos têm contribuído positivamente 
para os resultados alcançados, conse
quência de uma gestão profissional e 
competente, apesar de cenários por 
vezes extremamente adversos.

Atualmente, dois fatores são fun
damentais para o INFRAPREV: cum
prir suas metas em 2011 e ampliar o 
patrimônio com a entrada de novos 
patrocinadores e instituidores, com 
a condição de fundo de pensão agora 
multipatrocinado.

O multipatrocínio é uma adequação 
ao mercado. Esta modernização visa, 
acima de tudo, garantir a proteção dos 
direitos previdenciários acumulados de 
todos os participantes deste Instituto.

Para ajudar nesta trajetória, de 
fortalecimento institucional, através 
de uma participação mais ativa no 
mercado de previdência complemen
tar brasileiro, cada vez mais competi
tivo, a administração conta com várias 
ferramentas de gestão: planejamento 
estratégico bem estruturado, política 

Carlos Frederico Aires Duque
DiretorSuperintendente

de investimentos com segregação de 
planos, sistema de controle de risco 
e política de sustentabilidade. Além 
de um modelo de governança corpo
rativo integrado e participativo e de 
um quadro de empregados altamente 
qualificados, com diretores e gerentes 
certificados profissionalmente para o 
exercício de suas funções. 

O INFRAPREV está alinhado às me
lhores práticas de gestão e de marketing 
do mercado. O Instituto é signatário dos 
Princípios para Investimento Responsá
vel, uma iniciativa da ONU, participante 
do Carbon Disclosure Project e da Iniciati
va Verde, para neutralização de gases de 
efeito estufa. A Política de Investimen
tos possui critérios socioambientais. 

Como grandes investidores no 
mercado financeiro e de longo prazo, 
os fundos de pensão precisam dar o 
exemplo de crescimento sustentável, 
uma vez que trabalham para oferecer 
uma melhor qualidade de vida aos seus 
participantes. Nesta caminhada, esta
mos alinhados com os grandes fundos 
de pensão.  

O INFRAPREV está em uma nova 
sede, no mesmo prédio, mas ocupan
do agora dois andares. Isto não repre
senta apenas um novo ambiente de 
trabalho, mas uma escolha de cresci
mento no mercado. O caminho traça
do para o Instituto é de acompanhar a 
velocidade que este mercado imprime 
e, consequentemente, garantir seu 
fortalecimento ao longo dos anos.

http://www.infraprev.org.br


 Ano 22  nº  107  Maio/ Junho 2011      I     Futuro      I     3

Seguridade

INFRAPREV: garantia de benefícios
Compromissos previdenciários estão resguardados para situações normais e 
adversas e receitas e despesas estão equilibradas devido a uma boa rentabilidade

Jornal Futuro agora por email
Os participantes com email cadastrado no INFRAPREV 

passaram a receber o Jornal Futuro, a partir desta edição, 
somente na versão eletrônica. Os participantes que não 
têm endereço eletrônico cadastrado no Instituto estão 
recebendo a versão impressa na residência. 

A medida atende reivindicação dos participantes, dá 
mais agilidade ao processo de envio, está alinhada a polí

tica de sustentabilidade do Instituto e reduz custos com 
impressão e correio. 

Aqueles que não têm email cadastrado podem entrar 
em contato com o Fale Conosco no portal INFRAPREV ou 
pelo 08007071273 e registrar o endereço eletrônico.

O Jornal Futuro está disponível no portal INFRAPREV, 
em Publicações, para acesso a qualquer momento.

O INFRAPREV está preparado para 
manter os benefícios atuais e para 
cumprir com seus compromissos futu
ros. Os participantes ativos e assistidos 
estão com seus direitos garantidos.

Sempre olhando pelo longo pra
zo, os participantes podem perceber 
que o Instituto é sólido e está se mo
dernizando. Nos últimos oito anos o  
crescimento patrimonial foi de 292%, 
para uma meta atuarial de 160%. Isso 
representa que os compromissos pre
videnciários estão resguardados para 
as situações normais e adversas. 

O multipatrocínio, a entrada de no
vos participantes através de empresas e 
entidades de classe, irá fortalecer o Insti
tuto. Leia sobre o assunto na página 6.

Condições para Aposentadoria
• Plano de Contribuição Vari-

ável – Se o participante tiver 48 anos 
de idade e cinco anos de contribuição 
já pode optar pela aposentadoria. No 
Plano CV o que conta são os recursos 
acumulados ao longo dos anos. Quan
to mais tempo permanecer no plano 
com um percentual adequado a renda, 
maior será o benefício. Leia matéria 
sobre aposentadoria na página 5.

• Plano de Benefício Definido 
– Nos planos BDI e BDII, que estão fe
chados a novos participantes, as con
dições para aposentadoria são pecu
liares. Ambos têm em comum receber 
uma aposentadoria do INSS.  

Opções em caso de desligamento
O regulamento dos planos prevê os 

chamados institutos legais.
• Benefício Proporcional Diferi-

do – Permanecer no plano, efetuando 
apenas as contribuições administrativas 
de participante e patrocinador, até que 
seja elegível a uma aposentadoria, desde 
que possua tempo de contribuição míni
ma de 3 anos.

• Portabilidade – Após completar 
3 anos de vinculação ao plano, desde 
que não esteja em gozo de benefício, 
poderá portar para outra entidade de 
previdência complementar ou socieda
de seguradora autorizada a operar pla

nos de benefícios de previdência com
plementar, o montante correspondente 
as suas contribuições e da Infraero. 

• Autopatrocínio – Poderá re
querer a sua permanência neste plano 
de benefícios como participante auto
patrocinado, efetuando todas as con
tribuições referentes ao participante  e 
o patrocinador, até a data do preenchi
mento das condições de elegibilidade ao 
benefício de aposentadoria prevista no 
regulamento deste plano.

• Resgate – Poderá receber o valor 
correspondente a 100% das suas contri
buições mais a rentabilidade do período. 
Após completar cinco anos de contri
buição ao plano o participante receberá 
também parte das contribuições feitas 
pelo patrocinador correspondente a 2% 
por ano de vínculo ao plano, limitado em 
50% das contribuições efetuadas.

Analise as opções com cautela
Os participantes ativos precisam 

analisar todas as opções em função 
também da tributação. O ideal é man
ter os recursos aplicados no Instituto. 
A rentabilidade acumulada de janeiro 
de 2008 a abril de 2011 foi de 40,35%. 
Comparado com o mercado o resulta
do é significativo. A poupança rendeu 
no mesmo período 26,17% e um PGBL 
tem rentabilidade aproximada de 34%. 
Os recursos financeiros estão bem ad
ministrados e equilibrados com os com
promissos previdenciários.

Aposentadorias 
programáveis

Plano CV

 Antecipada

 Normal

Plano BD

 Por Idade

 Tempo de Serviço 

 Especial

Veja as condições no portal 
INFRAPREV em Planos.

http://www.infraprev.org.br/site/_site/Content.aspx?QSIdMainMenu=10&QSIdSubMenu=57
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Relacionamento

“O Olhar da Maturidade” é tema 
do V Concurso de Fotografia
A edição do concurso deste ano, com patrocínio da Chibra Corretora de Seguros, do 
Clube de Vantagens, tem uma novidade. Os participantes vão escolher as fotografias

“O Olhar da Maturidade” é o tema do 
V Concurso de Fotografia realizado pelo 
INFRAPREV. O participante deve usar a 
sua criatividade para expressar por meio 
de imagem como ele vê a maturidade. As 
inscrições começaram em 17 de junho e 
vão até 16 de setembro de 2011.

Os prêmios patrocinados pela Chibra 
Corretora de Seguros, conveniada ao 
Clube de Vantagens do INFRAPREV são: 
1º lugar, Netbook, 2º lugar, DVD Auto, 
e 3º lugar, DVD Player. O concurso será 
válido somente para os participantes ati
vos e assistidos (aposentados e pensio
nistas) e empregados do Instituto.

A novidade deste V Concurso é a es

colha das fotos pelos participantes. Eles 
serão os jurados. Darão notas para as 
fotos que mais representarem para eles 
o olhar da maturidade, numa graduação 
de 1 a 5. Vence a que tiver o maior so
matório de notas. A votação acontece 
de  3 a 31 de outubro de 2011.

As fotos podem ser postadas pelo 
portal, por meio do hotsite do concur
so. Mas o participante tem a opção de 
enviar pelo correio, através de sedex. A 
postagem pelo portal dá mais agilidade à 
divulgação no hotsite. Cada participante 
pode concorrer com duas fotos. 

Pelo correio, o participante precisa 
enviar além das fotos a ficha de inscri

ção, disponível no hotsite para impressão, 
devidamente preenchida e assinada. As 
fotos podem ser em cores ou em preto 
e branco, no formato 10x15 cm.  

O resultado será divulgado em no
vembro. As três melhores fotos serão 
premiadas e publicadas no portal e no 
Jornal Futuro. 

Todos os participantes devem ler o 
regulamento do concurso, que está dis
ponível no hotsite, além da ficha de ins
crição e de  dicas de fotografia. 

Para mais informações, o partici
pante poderá entrar em contato pelo 
Fale Conosco no portal ou pelo 0800
7071273. 

Devido ao sucesso do concurso de 
desenho no ano passado para os filhos 
dos participantes, o INFRAPREV lança a 
2ª edição com o tema Meu Futuro com 
Previdência. A novidade deste ano é que 
os netos poderão participar.

O objetivo é fornecer informações 
sobre previdência já na infância. Os pais 

e avós terão que ajudar as crianças ex
plicando o que é previdência comple
mentar e a importância para o futuro. 

O concurso começa em 15 de ju
lho e vai até 15 de setembro. Cada 
criança até 12 anos pode concorrer 
com apenas um desenho. Os prêmios 
são patrocinados, também, pela Chibra 

Corretora de Seguros: 1º lugar, Vídeo 
Game; 2º lugar, DVD Karaokê, e o 3º 
lugar, uma bicicleta.

O regulamento, a ficha de inscrição 
e a base de desenho vão estar disponí
veis no portal do INFRAPREV. Em caso 
de dúvidas envie mensagem pelo Fale 
Conosco ou ligue para 08007071273.

Concurso de Desenho começa em julho
Chibra Corretora oferece também os prêmios do concurso de Desenho “Meu Futuro 
com Previdência” para filhos e netos de participantes ativos e dos aposentados 

Política de sustentabilidade  
traça diretrizes socioambientais

As ações de sustentabilida
de feitas pelo INFRAPREV deixa

ram de ser ações isoladas. O Instituto 
desenvolveu a Política de Sustentabili
dade, documento que traça diretrizes 
para enfrentar os desafios do desen
volvimento sustentável. 

Para formular a política, o Ins
tituto contou com a participação 
dos empregados, conselheiros, di
retoria e da Superintendência Na
cional de Previdência Complemen
tar (Previc) que responderam a um 
questionário.

A Política baseiase em quatro 
pilares: o ambiente interno, os par
ticipantes, os fatores de sucesso do 
negócio e a influência nas empresas 
investidas.  

Confira a Política no portal do 
INFRAPREV, em Sustentabilidade.

http://www.infraprev.org.br/concurso_fotografia/HOTSITE/VisualizaFotos.aspx
http://www.infraprev.org.br/site/_site/Content.aspx?QSIdMainMenu=7
http://www.infraprev.org.br/concurso_fotografia/HOTSITE/VisualizaFotos.aspx
http://www.infraprev.org.br/site/_site/Content.aspx?QSIdMainMenu=9
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A oportunidade de ter um benefí
cio maior é agora. O participante do 
Plano CV pode aumentar o percentu
al da contribuição básica, destinada a 
aposentadoria. Basta entrar no hotsite 
de alteração de contribuição no por
tal INFRAPREV.

Atenção ao percentual! Por
que contribuir com o mínimo duran
te toda a fase laboral na Infraero, não 
garante o benefício desejado, mesmo 
com uma boa rentabilidade. Não dei
xe para aumentar nos últimos anos de 
trabalho.

O participante pode, ainda, modifi
car a contribuição específica, destina
da ao pecúlio. O pecúlio é concedido 
aos seus beneficiários, quando ocorre 
o seu falecimento e é um benefício de 
pagamento único.

Simulação – Faça a simulação de 
aposentadoria no portal, no item Pla
nos e  tenha uma estimativa do quanto 

vai receber de aposentadoria com o 
percentual atual de contribuição. O 
valor do benefício está diretamente 
ligado ao valor da contribuição e da 
rentabilidade ao longo dos anos. Ou 
seja, quanto maior a contribuição, me
lhor será o benefício. 

Imposto de Renda – Além de 
receber um benefício melhor, o par
ticipante pode deduzir a contribuição 
básica no imposto de renda. É a vanta
gem fiscal. Se aumentar agora, sentirá 
a diferença ao fazer sua declaração 
em 2012. A dedução da contribuição 
básica no imposto de renda chega até 
o limite de 12% sobre os rendimentos 
tributáveis recebidos no ano.

Parceira – Ao elevar o percentu
al de contribuição básica, o participan
te terá, também, o aumento da con
tribuição principal da Infraero. Este 
percentual está limitado a 8%, sendo 
o seu valor máximo de R$ R$ 885,52.

Aumente contribuição 
para aposentadoria
Valor melhor do benefício, dedução no IR e maior 
contribuição da Infraero são as principais vantagens

Os benefícios do Plano CV, aposenta
doria e pensão, tiveram reajuste em maio 
de até 6,30%. O reajuste, conforme arti
go 142 do Regulamento do Plano CV, tem 
como base de cálculo o INPC dos últimos 
12 meses (maio/2010 a abril/2011). O per
centual varia de acordo com o mês em 
que foi concedida a aposentadoria. Con
fira na tabela os percentuais de reajuste 
de acordo com o início do benefício.

Benefícios  
do Plano CV 
têm reajuste

Seguridade

Reajuste de Benefícios

Início do Benefício Reajuste
Até Maio/10 6,30%
Junho/10 5,84%
Julho/10 5,96%
Agosto/10 6,03%
Setembro/10 6,11%
Outubro/10 5,54%
Novembro/10 4,57%
Dezembro/10 3,51%
Janeiro/11 2,89%
Fevereiro/11 1,93%
Março/11 1,38%
Abril/11 0,72%

Aposentadoria pode ser programada
Pensar no futuro é cada vez 

mais uma necessidade do presente. 
E é nessa linha que o INFRAPREV segue 
com seu objetivo de garantir qualidade 
de vida no momento da aposentadoria 
dos seus participantes, sem 
que conte apenas com a renda 
do INSS.  

Utilizar o simulador de 
aposentadoria do Plano CV 
no portal do Instituto é de ex
trema valia. A ferramenta leva 
em conta o binômio “quanto 
eu espero receber no futuro” 
e “quanto eu quero contribuir 
no presente” para estimar o 
valor do beneficio.  

Para simular clique na op
ção Planos e, em seguida, em 
Simulador de Aposentadoria. 

Tenha em mãos o contracheque. O 
valor do benefício informado é bruto, 
portanto, não é descontado o Imposto 
de Renda que o participante está sujei
to a pagar. 

 Tipos Condições do Plano CV

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

Aposentadoria
por Invalidez

• Em caso de invalidez após 12 meses  
de contribuição ao INFRAPREV, paga 
durante o período em que for garantida  
a aposentadoria por invalidez pelo INSS.

Condições e tipos de aposenta-
doria – O participante  precisa cumprir 
carência de cinco anos de contribuição 
para o Plano CV e encerrar o vínculo em
pregatício com a Infraero. Não é necessá

rio estar aposentado pelo INSS.
Recebimento – Opção de sa

que de até 25% do saldo de conta.
• Renda mensal vitalícia – Saldo 

de conta transformado em aposen
tadoria mensal até o falecimento. 
A pensão será vitalícia. A aposen
tadoria por invalidez somente vita
lícia e sem saque de 25%.

• Renda mensal por período 
certo – Escolha do tempo de re
cebimento da aposentadoria, míni
mo de cinco anos e máximo de 20 
anos. Pensão respeitará o tempo 
determinado pelo participante.

http://www.infraprev.org.br/site/_site/Content.aspx?QSIdMainMenu=7
http://www.infraprev.org.br/site/_site/Content.aspx?QSIdMainMenu=7
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Gestão

Presidente da Infraero e Diretoria do 
INFRAPREV empossam novos membros

Os novos conselheiros do INFRAPREV 
foram empossados em 19 de maio. A 
cerimônia na nova sede contou com a 
presença do presidente da Infraero, An
tonio Gustavo Matos do Vale, do 
diretor de Administração, José 
Eirado; do Superintendente da 
Regional do Rio de Janeiro, Lucínio 
Baptista da Silva, e da diretoria execu
tiva do Instituto.

Em seu discurso, o presidente da In
fraero elogiou a solidez do Instituto e a 
importância dos empregados para uma 
gestão de sucesso. Falou ainda da sua 
carreira construída no funcionalismo pú
blico, com uma experiência de 30 anos 
no Banco Central e do desafio em co
mandar hoje a Infraero. “A mudança dos 
membros dos conselhos deve ser enca
rada com uma visão otimista e natural do 
processo democrático”, enfatizou. 

O diretorsuperintendente do 
INFRAPREV, Carlos Frederico Aires Du
que, deu boasvindas aos novos conse
lheiros e aos que terminaram o mandato 
agradeceu pelo trabalho e dedicação ao 
Instituto. Destacou os resultados ob
tidos em oito anos de gestão, que re
presentou um salto do patrimônio de  
R$ 480 milhões em março de 2003 para 
R$ 1.794 bilhão em maio de 2011.  Frede
rico Duque ainda destacou dois fatores 

Instituto tem novos conselheiros

Multipatrocínio amplia patrimônio
O multipatrocínio é uma tendência 

que vem se consolidando entre os fun
dos de pensão. É a oportunidade de ter 
mais participantes de outros patrocina
dores e entidades de classe. Isso acarre
ta aumento de patrimônio.

Neste caso, cada novo plano de bene
fícios é independente, com regulamento, 
patrimônio, contabilidade, investimentos 
e aspectos atuariais próprios, que não se 
misturam com os dos demais planos.

Os recursos de cada plano são ad
ministrados pelo fundo de pensão de 

maneira específica, dentro dos padrões 
determinados pela política de investi
mentos de cada um deles.

O INFRAPREV tornouse um fundo de 
pensão multipatrocinado. Está habilitado 
a administrar planos de benefícios para 
patrocinadores e instituidores, além do 
patrocinadorfundador, a Infraero. 

Um plano instituído destinase aos 
sindicatos, associações profissionais, 
classistas ou setoriais. A entidade ofere
ce através de um fundo de pensão aos 
seus associados uma previdência com

plementar fechada. Nesta modalidade 
só o participante contribui.  

A vantagem para os participantes 
atuais está no fortalecimento do pa
trimônio. A medida que os recursos 
aumentam existe o chamado ganho de 
escala. O INFRAPREV tem mais recursos 
para aplicar e fica cada vez mais sólido.

Com a permissão ao multipatrocí
nio, o INFRAPREV está adequando suas 
metas, estratégias e estrutura operacio
nal para a administração de novos pla
nos de benefícios. 

trocinadora Infraero foram: Ednaldo 
Pinheiro Santos (titular) e Joel Alves Ra
mires (suplente) para o Conselho Deli
berativo. Para o Conselho Fiscal,  Mar
gareth Lyses Rabelo Mendes (titular) e 
Valternei do Amaral Oliveira (titular), 
que complementará o mandato de Ail
ton Antônio da Silva. 

Participaram também da cerimônia 
os assessores da Infraero, José Dattolli, 
Celina Akemi, Solimar José Wichrowski, 
José Irenaldo, os atuais conselheiros e os 
empregados do INFRAPREV.

fundamentais para o Instituto: cumprir 
suas metas em 2011 e ampliar o patrimô
nio com a entrada de novos patrocinado
res e instituidores. 

No Conselho Deliberativo tomaram 
posse os conselheiros eleitos pelos par
ticipantes ativos, Keyla Regina da Silva 
Torres Bosco Matias (titular) e Carlos 
Eduardo Guapindaia Campos (suplente). 
Para o Conselho Fiscal, Áurea Martins 
Gonçalves de Souza (titular) e Wilhiam 
Antonio de Melo (suplente). 

Os conselheiros indicados pela pa

O presidente da Infraero, 
Gustavo Vale, o Conselho 
Deliberativo (à direita, em 
cima) e o Conselho Fiscal 
(ao lado)



Finanças

Quitação de empréstimo:  
novas contas bancárias

Desde maio, todos os pagamen
tos de quitação de empréstimo do 
INFRAPREV deverão ser feitos em no
vas contas do Banco do Brasil e do 
Santander. As contas bancárias cor
respondem a cada plano de benefício 
(CV, BDI, BDII). O envio do fax como 
comprovante de pagamento para o Ins
tituto é imprescindível. 

Os participantes para ter acesso às 
novas contas poderão utilizar os se
guintes canais: portal do Instituto, em 
Planos, no item Novas Contas Corren
tes, mediante login e senha;  represen
tante; Fale Conosco no portal ou pelo 
08007071273.  

A nova regra atende à segregação 
real dos ativos por plano de benefícios, 
que está em linha às melhores práticas 
na gestão dos recursos dos planos dos 
fundos de pensão.

Taxas de empréstimos 
estão competitivas

Os participantes estão usufruindo de 
taxas mais competitivas de empréstimo. 
Elas foram reduzidas em abril e a máxi
ma passou para 1,06% ao mês e a mínima 
para 0,85%. A tabela com as taxas, com
postas por juro mais a variação do INPC, 
estão no portal no item Empréstimos.  

O objetivo do Instituto é praticar 
a menor taxa de juro no segmento de 
empréstimo consignado no mercado 
e, dessa forma, beneficiar os seus par
ticipantes, sem comprometer a renta
bilidade, uma vez que é uma forma de 
investimento. Além de pagar menos no 
momento em que precisa de crédito,o 
participante ao optar pelo empréstimo 
no Instituto contribui com a rentabilida
de de seu próprio patrimônio.

 Outra vantagem é a suspensão da 
cobrança do empréstimo quando o 
participante está em licençamaterni
dade e auxíliodoença. Regra não ado
tada pelo mercado. 

Nossos resultados

Patrimônio 
Maio/2011

R$ 1.794.502.921,38

Por Plano

Plano CV:  R$    1.725.591.464,92
Plano BD I:  R$       59.771.560,24
Plano BDII:  R$       9.139.896,22

Cota do Plano CV
Maio/2011 

4,509075879

Distribuição dos Investimentos 
Maio/2011 
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Para estar por dentro das questões 
sobre finanças, o INFRAPREV disponibi
liza aos seus participantes o curso on-
line “Educação Financeira”. O objetivo 
é orientar o participante a conduzir de 
forma equilibrada sua vida financeira.   

São dicas úteis sobre finanças pes
soais. Os conceitos de juros, taxas de 
juros, inflação, capital, dentre outros 
termos são apresentados de forma 
muito simples no curso online. 

Para acessar, clique no item “Edu
cação Previdenciária e Financeira”, na 
home do portal do INFRAPREV, abaixo 
de “Links em Destaque”. Ao abrir o hot-
site, clique em “Interatividade”, e apare
cerá o curso “Educação Financeira”. 

Ao clicar em “Acesse o curso”, o 
participante deverá preencher um ques
tionário no item Cadastrese. Logo em 
seguida será enviado por email seu login 
e senha de acesso ao curso. 

Acesse o portal para 
cursos sobre finanças

Faça um seguro de carro com a Chibra Corretora de Seguros, parceira 
do Clube de Vantagens, e concorra ao sorteio de 3 TV’s LCD 20”,  
2 DVD’s Player Karaokê e 1 bicicleta de 18 Marchas. A promoção  

é valida para seguros feitos entre 13/6/11 a 13/10/11. O sorteio  
será 17/10/11. Informações sobre seguro, ligue 0800-703-4876.

Seguro: participe de sorteio de prêmios

http://www.infraprev.org.br/site/_site/Content.aspx?QSIdMainMenu=7
http://www.educacaoprevidencia.com.br/default_home.asp?or=4981339642
http://www.educacaoprevidencia.com.br/default_home.asp?or=4981339642


Saúde

Doação de medula óssea  
é gesto de solidariedade
Qualquer pessoa pode ser doadora. Basta procurar um hemocentro mais próximo, 
fazer a coleta de sangue e informar dados pessoais para formação de cadastro

O transplante de medula óssea é a única esperança de 
cura para muitos portadores de leucemia e outras doenças 
do sangue. É um gesto de solidariedade e de amor ao próxi
mo que pode ser feito por qualquer pessoa. 

Para se tornar doador é necessário ter no mínimo 18 
anos e no máximo 55 anos e estar em boa saúde. Os inte
ressados devem ir a um hemocentro mais próximo de sua 
cidade, fazer a coleta de 5ml de sangue para teste e cadas
tro com informações pessoais. Após a análise do material o 
doador constará no Registro de Doadores Voluntários de 
Medula Óssea (Redome) de responsabilidade do INCA.

Quando um paciente necessita de transplante e não 
possui um doador na família, esse cadastro é consultado. 
Se for encontrado um doador compatível, ele será convida
do a fazer a doação. É importante manter a ficha atualizada 
no caso, por exemplo, de haver um paciente compatível 10 
anos mais tarde. 

Para saber mais informações envie um email para redome 
@inca.gov.br. De acordo com o INCA, a chance de encontrar 
uma medula compatível é, em média, uma em 100 mil. 

Gilberto  
Rodrigues Viana  
– Jacareacanga/PA

O aposentado 
de 71 anos traba
lhou por 15 anos, 
na mesma função no 

Aeroporto de Jacareacanga, Pará. 
O operador de estação aeronáutica 
prestava serviço de apoio á navega
ção aérea da região amazônica. Apo
sentouse pelo INFRAPREV e diz que 
está satisfeito com o Instituto por
que valoriza o ser humano. Antes da 
Infraero, trabalhou por 21 anos na 
Força Aérea Brasileira (FAB). Dis
posto a continuar trabalhando, a 
aposentadoria não foi motivo para 
acomodação. “Não me acomodei e 
para manter a mente ocupada abri 
uma oficina de refrigeração. Faz 
bem ter algo para ocupar a mente”, 
reconhece.  

Clóvis José Rohr  
– São Sebastião  
do Cai/RS

Durante os 37 
anos na Infraero, o 
bemhumorado e 
nos tálgico Clóvis pas

sou pelo Aeroporto de Porto Alegre, 
São Luis, Porto Velho, Recife e Belém 
do Pará. Chegou a assumir o cargo de 
superintendente do Aeroporto de Por
to Velho. Após a aposentadoria, para 
não cair no ostracismo, comprou com 
parte do benefício do INFRAPREV, uma 
chácara no município de Pareci Novo e 
tornouse caprinocultor. Mas considera 
mesmo como um troféu, seu filho único, 
o engenheiro Frederico Gozonyi Rohr. 
Fundou dois rotarys e uma loja maçôni
ca. “Me emociono ao escutar na mídia 
sobre a Infraero. Possivelmente não co
nhecem o trabalho duro que as pessoas 
fazem ali”, conta com a voz embargada.

Francisco 
Cavalcante Souto  
– Maceió/AL

Maceió, Alagoas, 
foi a cidade escolhida 
por Cavalcante, seu 
nome de guerra na 

Infraero, para usufruir a aposentado
ria depois de 18 anos no Aeroporto 
Internacional de Belém. Atuou em 
vários setores como, recursos huma
nos, auditoria, licitação e controles 
internos. Bateu o martelo do local 
após passar férias em Maceió, onde 
à época a filha morava. Quando de
cidiu se aposentar, vendeu a casa e 
mudouse para o Nordeste. Queria 
morar perto da praia. “No momen
to da aposentadoria eu pensei em 
qualidade de vida e não só no valor 
do benefício. Quis sair com plenas 
condições de ainda aproveitar a vida, 
informa. 

Por onde anda?

Medula óssea

É um tecido gelatinoso 
que preenche a cavidade 
interna de vários ossos 
e produz praticamente 
todas as células do 
sangue: glóbulos 
vermelhos, glóbulos 
brancos e plaquetas. 
Localizada no interior 
dos ossos longos ela 
é responsável pela 
renovação contínua 
dessas células. É dentro 
da medula óssea, também, 
que se encontram as 
células tronco.

mailto:redome@inca.gov.br
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