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Nesta edição está encartado o relatório 
simplificado das atividades em 2006, cujos  
resultados apresentados são frutos da orien-
tação estratégica adotada pelo INFRAPREV 
para seu fortalecimento e crescimento 
institucional. 

A partir dessa visão de longo prazo, 
foi elaborado um plano de ações que tem 
possibilitado, nos últimos anos, que o 
INFRAPREV se afirme como uma institui-
ção de vanguarda, orientada para a busca 
permanente de melhores resultados e com-
prometida integralmente com os interesses 
dos participantes e seus dependentes.

O modelo de gestão adotado pelo 
INFRAPREV vem sendo aprimorado a cada 
ano. Este modelo está alicerçado na melho-
ria contínua de seus processos, na maior 
capacitação técnica de seus empregados e 
de uma atuação cada vez mais focada em 
seus clientes. Dessa forma, o Instituto vem 
ampliando consistentemente sua perfor-
mance ao longo dos anos.   

Na gestão dos resultados buscou-se 
priorizar o aumento da rentabilidade dos 
investimentos e das receitas previdenciárias, 
modernização dos processos-chaves e a in-
tensificação do uso das tecnologias de infor-
mação para redução de custos operacionais.

O INFRAPREV obteve no ano de 2006 
uma rentabilidade de 19,18%, superando a 
meta atuarial de 9,36%. A carteira de inves-
timentos somente nos últimos quatro anos 
apresentou um crescimento na ordem de 
105%, refletindo a consistência e a solidez 
de seu modelo de gestão. 

A adoção de novas tecnologias, princi-
palmente aquelas ligadas ao gerenciamento 
de riscos das aplicações e a plataforma 
eletrônica para a aquisição de títulos, tem 
ampliado o grau de eficiência da gestão, 

contribuindo para redução do risco global 
dos investimentos.

Na perspectiva previdencial, o aperfei-
çoamento sistemático das premissas atua-
riais, com destaque para aquelas relaciona-
das à expectativa de vida, tem ampliado o 
grau de confiabilidade e conservadorismo 
dos cálculos atuariais, tornando a gestão 
patrimonial cada vez mais aderente à dinâ-
mica populacional do INFRAPREV, neutra-
lizando os riscos atuariais e financeiros.

A pesquisa anual, promovida junto aos 
participantes e assistidos, apontou para um 
crescimento de 4% no nível de satisfação 
de nossos clientes em relação ao exercício 
anterior. Segundo dados da pesquisa, 93% 
dos participantes e assistidos consideram 
a gestão do INFRAPREV boa.

No que tange à tecnologia da informa-
ção, o Instituto modernizou seus equi-
pamentos e sistemas, visando aumentar 
o nível de eficiência e segurança de suas 
operações, além de possibilitar a redução de 
custos e do  tempo de resposta ao cliente.

O INFRAPREV segue uma rota delinea-
da em seu processo de planejamento, para 
tornar-se cada vez mais uma instituição 
eficiente, moderna, segura e transparente. 

Temos orgulho de informar que cum-
primos com os nossos compromissos. Mas 
acreditamos que ainda temos muito para 
crescer e melhorar. 

O desempenho alcançado é resultado do 
valoroso trabalho de equipe dos profissio-
nais que integram o INFRAPREV, aos quais 
registramos nossos sinceros agradecimentos. 
Agradecemos, também, à direção da nossa pa-
trocinadora INFRAERO pelo apoio recebido.
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C A N A L  A B E R T OC A N A L  A B E R T O

Empréstimo
Obrigado pela informação sobre 

empréstimo. Um abraço a equipe 
INFRAPREV pela eficiência e pro-
fissionalismo. 

Mauricio de Brito Lima
Recife – PE

Financiamento 
Habitacional

Sobre o convênio entre o Ins-
tituto e o Banco Real ABN Amro, 
no que diz respeito à aquisição 
da casa própria, gostaria de obter 
informação.

Paulo Afonso Vieira Monteiro
Teresina – Piauí

Resposta: O INFRAPREV firmou 
com o Banco Real ABN Amro um 
convênio para financiar imóveis ha-
bitacionais para participantes ativos, 
aposentados e pensionistas com taxas 
diferenciadas que variam de 9 a 12% 
ao ano, de acordo com o valor do 
imóvel. Informações mais detalhadas 
poderão ser adquiridas através do site 
www.bancoreal.com.br, nas agências 
bancárias ou através do atendimento 
automático: Rio de Janeiro – 3460-
1304, São Paulo – 3553-4058 e Outras 
regiões – 0800 286 0909. O parti-
cipante deverá mencionar o Código 
Estipulante – 8400 – convênio com o 
INFRAPREV

Representante
Informo que desde 22 de janeiro 

estou lotada na OUVIDORIA–GL 
(OUGL). Aproveito a oportunidade 
para agradecer o período em que atuei 
como representante do INFRAPREV 
do SBRJ e a atenção que sempre recebi 
destes colegas que se converteram, ao 
longo destes cinco anos e meio, em 
amigos muito queridos.

Lília Maria Duraes
Rio de Janeiro – RJ

Resultados de 2006

Carlos Frederico Aires Duque  
 Diretor-Superintendente
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Institutos legais facilitam 
a vida do participante

G E S T Ã OG E S T Ã OC A N A L  A B E R T OC A N A L  A B E R T O

O INFRAPREV concluiu, em mar-
ço, o processo de eleição de conse-
lheiros, que exercerão mandato nos 
próximos quatro anos. No Conselho 
Deliberativo, houve a reeleição de 
Margareth Lyses (titular) com 304 
votos e Carlos Guapindaia eleito su-
plente com 215. Eles vão representar 
os participantes ativos. 

No Conselho Fiscal foi eleito Joel 
Ramires, como representante dos 
participantes ativos (titular), com 
261 votos. A representação dos assis-
tidos ficou com Jurandyr da Cunha 
(suplente), 294 votos.

A apuração foi realizada no Insti-
tuto, em 28 de março, pela Comissão 
Eleitoral do INFRAPREV, composta 
pelo Diretor de Benefícios, Paulo 
Roberto da Silva, Ednaldo Fonseca, 
Jorge Fortunato e teve a colaboração 
do empregado João Luiz dos Santos. A 
contagem dos votos foi acompanhada 
pelos auditores da empresa de audito-
ria BDO – Trevisan Auditores Indepen-
dentes e pelos candidatos Jurandyr da 
Cunha e Luiz Octavio Casarin.

O Instituto recebeu 2.609 en-
velopes, resultando em 4.241 votos 
apurados. Para o Conselho Delibera-
tivo foram apurados 1.767 votos, dos 
quais 19 nulos e nove em branco. O 
Conselho Fiscal recebeu 1.756 votos 
dos representantes dos ativos, sendo 
34 nulos e 17 em branco. Para os 
representantes dos assistidos foram 
apurados 718 votos, com apenas 11 
nulos e três em branco.  

Conselheiros 
Margareth Lyses, titular do Con-

selho Deliberativo, é bacharel em 
Ciências Econômicas, com MBA 
em Gestão Empresarial. O suplente 
Carlos Guapindaia é engenheiro me-
cânico e de segurança do trabalho.  O 
Conselho Fiscal ganha reforço com 
o advogado e aposentado Jurandyr 
Cunha e com o bacharel em Ciências 
Contábeis, Joel Ramires, represen-
tante dos ativos.

Participantes elegem conselheiros

Já pensou o que fazer com as con-
tribuições do INFRAPREV caso tenha 
que se desligar da INFRAERO antes 
da aposentadoria? O participante pode 
não ter pensado, mas a legislação 
oferece opções que dão liberdade de 
escolha.

O regulamento do Plano CV prevê 
quatro possibilidades de administrar 
os recursos. Autopatrocínio, Benefício 
Proporcional Diferido, Portabilidade 
e Resgate são os chamados instituto 
legais. O participante opta por um 
dos quatro de acordo com suas neces-
sidades.

• Autopatrocínio – O participante 
tem o direito de permanecer no plano 
de benefícios, efetuando as contribui-
ções dele e da patrocinadora. Quando 
preencher as condições de aposentado-
ria, poderá solicitar o benefício.

• Benefício Proporcional Diferido 
– Após completar três anos de vinculação 
ao plano, o participante poderá permane-
cer no plano de benefícios efetuando so-
mente a contribuição administrativa, até 
que seja elegível a uma aposentadoria.

• Portabilidade – O participante 
tem a possibilidade de portar seus re-
cursos para outra instituição. É preciso 
preencher os requisitos obrigatórios, 
que são: não possuir mais vínculo 
com a patrocinadora, ter três anos de 
contribuição ao plano e não ser elegível 
ao benefício de aposentadoria.

• Resgate – Desde que não seja 
elegível a aposentadoria antecipada, 
o participante poderá receber, na for-
ma de pagamento único ou em até 12 
meses, o valor correspondente à sua 
Reserva de Poupança (Plano BD) e 
Saldo de Contas (Plano CV). 

Institutos legais facilitam 
a vida do participante

A apuração dos votos foi acompanhada pela empresa 
de auditoria BDO – Trevisan Auditores Independentes 
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S E G U R I D A D ES E G U R I D A D E

Depois de muitos anos de trabalho e contribui-
ções para as Instituições de Previdência, é comum 
falar dos dias que faltam para a aposentadoria. De 
fato, esse é um momento muito importante para 
a vida do futuro aposentado. É o momento de se 
desligar do trabalho e assumir novas atividades.

É comum, no entanto, muitos deixarem para 
pensar na aposentadoria quando está próxima. 
Programar e preparar-se para este marco na vida 
do ser humano são duas questões que não devem 
passar despercebidas. A preparação deve começar 
antes. Conhecer os direitos é o primeiro passo.

Neste contexto, o INFRAPREV assegura, 
àqueles que optaram por aderir ao Plano CV, 
3 tipos de aposentadoria: Normal, Antecipada 
e Invalidez. 

• Formas de Recebimento – O participante 
poderá optar pelo recebimento da aposentadoria 
normal ou antecipada na forma de renda mensal 
vitalícia ou renda mensal por um período certo.

Prepare-se para aposentadoria
Conhecer os tipos e as condições necessárias 

para a aposentadoria pelo Plano CV é o primeiro passo

TIPOS CONDIÇÕES

Aposentadoria
Normal

• 58 anos de idade
• 5 anos de contribuição
• Término do vínculo empregatício com a Patrocinadora

Aposentadoria
Antecipada

• 48 anos de idade, se sujeito a Aposentadoria Normal
• 5 anos de contribuição
• Término do vínculo empregatício com a Patrocinadora

Aposentadoria
por Invalidez

• Concedido ao participante que se invalidar após 12 meses de 
contribuição para o INFRAPREV e será pago durante o período em 
que lhe for garantida a aposentadoria por invalidez pelo INSS.

Uma nova 
fase da vida
Saber quanto vai ganhar 

depois de aposentado 

é fundamental para que 

tudo aquilo que você 

sonhou possa tornar-se 

realidade. Além disso, o 

futuro aposentado deve 

preparar-se para essa 

nova fase de sua vida. 

Aposentado não tem que 

acordar cedo 

para ir ao trabalho, mas 

depois de tantos anos 

acordando cedo, 

dando e recebendo 

ordens, trabalhando 

durante oito horas por 

dia, acostumar-se com 

essa nova rotina não 

é nada fácil.

Tenha em mente que 

depois de aposentado 

você não vai “parar”, 

apenas terá mais tempo 

para as atividades sociais, 

assistências e todas 

aquelas atividades que lhe 

tragam prazer em fazê-

las, afinal você continua 

sendo uma pessoa 

produtiva.

Os participantes ativos do Plano CV já podem 
conferir o extrato de conta, informações pessoais 
e valor de resgate no site do INFRAPREV. 

As gerências concluíram o trabalho de trans-
ferência dos dados, usando como base o novo 
Sistema de Informação do Instituto.

A novidade é a simplificação na navegação. 
Com as facilidades do sistema, o participante 
precisará digitar apenas uma vez o login e senha, 
clicar no menu Plano de Benefícios, escolher 
Plano CV, para que as opções estejam disponíveis 
para consulta.

Extrato do Plano CV 
está no site

Na renda mensal por um período certo é 
possível escolher, ainda, o tempo de recebimen-
to da aposentadoria entre 5 a 20 anos.

A aposentadoria por invalidez é paga na 
forma de renda mensal vitalícia, enquanto o 
participante permanecer incapacitado para 
retornar ao trabalho. 

• Saque – No ato do requerimento da apo-
sentadoria normal ou antecipada, o participante 
tem a opção de sacar até 25% do saldo da conta 
e reverter o restante em uma das duas formas 
de renda estipuladas: renda mensal vitalícia ou 
renda mensal por um período certo.

• Imposto de Renda – O participante 
aposentado pelo INFRAPREV está sujeito ao 
desconto do imposto de renda na fonte, sobre o 
valor de seu benefício, ressalvado os portadores 
de moléstia grave que deverão comprovar esta 
condição conforme definido na legislação do 
imposto de renda.

Para obter mais informações 
sobre os benefícios e serviços que 
o Instituto garante aos participan-
tes e beneficiários, basta acessar 
www.infraprev.org.br e clicar em 
Planos de Benefícios.

Se preferir, fale com um dos 
atendentes, 0800-707-1273. O im-
portante é que nenhuma de suas 
dúvidas fique sem resposta.

Política de Investimentos: O INFRAPREV 
publica a Política de Investimentos no site para consulta 
dos participantes. Basta acessar a seção Investimentos. 
O documento determina a filosofia e as práticas de 
investimentos do Instituto.

Empréstimos: A Central de Atendimento faz simulação 
de empréstimo. Para efetuar a simulação, o atendente 
precisa do valor da margem consignável do participante. 
Ligue para  0800-707-1273.

Você Sabia?
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Benefícios: A maioria dos participantes conhece os benefícios 

oferecidos. O empréstimo e a aposentadoria são os mais conhecidos 

e mais utilizados pelos participantes. No entanto, a pesquisa aponta 

para um desconhecimento dos ativos sobre as condições necessárias 

para requerer os benefícios previdenciários. Em relação ao valor da contribuição 

e o que irão receber ao se aposentar, 64% dos ativos afirmam estar satisfeitos. 

No caso dos assistidos, 80% estão satisfeitos com o valor que contribuíram e 

o que recebem nos dias de hoje.

Comunicação: 86% nunca encontraram nenhuma dificuldade 

no uso dos canais de comunicação. O Jornal Futuro continua sendo 

o veículo de comunicação mais lido pelos participantes, principalmente 

pelos ativos do Sudeste e pelos assistidos em todo o país. No entanto, 

a pesquisa sinaliza o site como canal de maior penetração na região Nordeste e Sul. 

A Central de Atendimento foi bem avaliada, mas alguns participantes registram demora 

no atendimento.

Perfil dos Participantes: Os participantes INFRAPREV são, 

em sua maioria, homens de 30 a 49 anos (36% são mulheres) 

com escolaridade superior no caso dos ativos e com mais de 50 anos 

e nível médio completo no caso dos assistidos. São casados, possuem 

filhos e buscam, através da adesão ao plano de previdência, um futuro tranqüilo 

e seguro para ele e toda a sua família.

Hábitos de Lazer: Os principais hábitos de lazer são praia, 

caminhar, cinema e futebol. A praia é destaque para os participantes 

da região Nordeste. Caminhada e cinema mais para o Norte 

e Centro-Oeste. 

Jornais, Revistas e TV: Os participantes lêem, com maior 

freqüência, a revista Veja e alguns jornais regionais: O Globo (Sudeste), 

Zero Hora (Sul), Correio Brasiliense (Norte/Centro-Oeste) e os periódicos 

A Tarde e Diário de Pernambuco (Nordeste). Ouvem mais rádio FM do que 

AM (destaque para Antena 1 e CBN) e assistem aos programas da Rede Globo.

Uso de computador: 78% possui computador e 63% acessam 

a Internet – índice que é apenas de 36% entre os assistidos – dos quais 

mais da metade o fazem diariamente. 22% não possuem computador, 

em especial, os assistidos.

Melhorias: Ainda que a grande maioria esteja satisfeita 

com os atuais serviços oferecidos, 16% dos participantes desejam 

melhorias em alguns aspectos específicos do empréstimo e dos planos 

de saúde e odontológico, destinados aos assistidos. Além disso, 

14% desejam outros serviços, especialmente financiamento imobiliário e convênio 

com planos de saúde.

Participante avalia positivamente o Instituto
Pesquisa revela perfil dos participantes, que o Jornal Futuro é o veículo de 

comunicação mais lido e que o site tem boa penetração nas regiões Nordeste e Sul

A pesquisa realizada com os 
participantes constatou que 93% 
avaliam positivamente o Instituto. 
Os ativos consideram o benefício 
de aposentadoria o principal ponto 
positivo, seguido da taxa baixa prati-
cada no empréstimo. A pontualidade 
dos pagamentos é o que os assistidos 
mais valorizam no INFRAPREV.

Metade dos participantes conside-
ra que o Instituto melhorou em 2006, 
principalmente pela maior quantida-
de de informações disponibilizadas e 
pelas facilidades implementadas no 
empréstimo, como o aumento do pra-
zo. Apenas 2% acham que piorou. 

Em geral, mais de 80% dos 
participantes identificam solidez 
e modernidade, especialmente en-
tre os ativos, e a transparência e 
eficiência, principalmente para os 
assistidos. 87% acreditam na solidez, 
85% identificam modernidade e 84% 
acham que o Instituto é transparente 
e eficiente. Os atributos de imagem 
estão associados à gestão, aos re-
sultados financeiros, ao processo 
de informatização e as informações 
disseminadas pelos canais de comu-
nicação.

87% afirmam que a principal 
razão de adesão ao INFRAPREV 
baseou-se na certeza de que irão 
receber uma aposentadoria que 
possibilite manter o mesmo padrão 
de vida quando ativos e um futuro 
mais seguro para o participante e 
sua família, além dos serviços que o 
Instituto oferece. 

A Retrato Consultoria e Marke-
ting realizou 450 entrevistas com 
participantes ativos e assistidos, 
que teve o objetivo de traçar o perfil 
do participante e levantar a opinião 
sobre os benefícios, serviços, canais 
de comunicação e a gestão em 2006. 
Os resultados vão permitir à direção 
adotar ações de melhorias.

G E S T Ã OG E S T Ã O
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G E N T EG E N T E

Terceira idade – A quantidade de 

idosos que estão na condição de 

responsáveis pela família e dividem 

a moradia seja com filhos, netos ou 

bisnetos aumentou 60,8% na última 

década. Dentro ou fora de casa, a 

convivência entre indivíduos nascidos 

em épocas muito distantes vai se tornar, 

cada vez mais, uma situação rotineira 

no País, já que, ao longo dos anos 90, 

o grupo da terceira idade (ou melhor 

idade) cresceu a uma taxa média 

anual de 4%, mais do dobro do 1,6% 

observado na média da população.

Expectativa de vida – O IBGE 

divulgou no final de 2006 o aumento 

da expectativa de vida dos brasileiros, 

que agora é de 71,9 anos. O aumento 

vai afetar os trabalhadores que estão 

próximos de se aposentar. A redução 

média do valor do benefício de quem 

for solicitar aposentadoria pelo INSS 

será de 0,44%. Para evitar essa perda, 

o brasileiro terá que trabalhar até dois 

meses a mais, dependendo da idade 

que tem hoje. Isso porque o cálculo da 

aposentadoria leva em consideração 

o fator previdenciário, índice que pode 

reduzir ou aumentar o valor recebido pelo 

segurado, e que leva em consideração 

idade e expectativa de vida.

INFRAERO: meio ambiente  

O Programa de Coleta Seletiva realizado 

pelo Aeroporto de Guarulhos (SP) 

registrou, de fevereiro de 2003  

a janeiro de 2007, um total de 1,3 

milhões de kg de material reciclável. 

Com o objetivo de identificar alternativas 

para minimizar o desperdício, o pioneiro 

projeto, desenvolvido em parceria com  

o Instituto Recicle, visa também 

promover, divulgar e esclarecer 

informações referentes à coleta seletiva 

por meio da educação ambiental.  

O aeroporto de Guarulhos produz em 

média/dia, um total de 15 toneladas  

de lixo. Os recursos financeiros gerados 

pelo programa são revertidos para 

instituições filantrópicas, sediadas  

no município de Guarulhos. 

F I Q U E  P O R  D E N T R OF I Q U E  P O R  D E N T R OO participante Thiago Moro, 
vocalista da banda Mercúrio, segue 
o estilo dos ídolos, compondo 
músicas de crítica social

Motivo de fascínio em pessoas de 
todas as idades, o rock contagia. Não 
só aqueles que gostam por causa do 
rei Elvis Presley, como também os que 
apreciam uma boa música dos len-
dários Beatles, Led Zeppelin e tantos 
outros que mudaram o significado do 
rock. Esse foi um dos motivos que levou 
o participante do INFRAPREV Thiago 
Siqueira Moro ao meio musical.

Vocalista há oito anos da banda de 
pop rock Mercúrio, sempre que pode,  
Thiago trabalha para chegar ao topo das 
paradas. Em 2004, sua banda gravou 
um CD de demonstração, intitulado 
“Aos que viram, aos que virão”, para 
apresentar a gravadoras e emissoras 
de rádio. Algumas de suas músicas, 
inclusive, foram executadas em rádios 
locais, nas cidades de Corumbá e Co-
xim (MS). 

Há quase seis anos na INFRAERO 
trabalhando no Terminal de Carga 
e Telefonia do Aeroporto de Campo 

Grande,Thiago não pretende ter a 
música apenas como hobby. Sua idéia 
é investir no crescimento da banda 
para um dia viver de música. Está 
montando um estúdio em Corumbá, 
onde reside atualmente, para gravar o 
próximo CD.

Para quem ama música, conciliar o 
trabalho na INFRAERO com as ativi-
dades da banda é fácil. Por enquanto, a 
banda não tem shows agendados. Nos 
fins de semana e após o expediente é 
hora de ensaiar. Mesmo com dois inte-
grantes morando longe, o ensaio não 
pode parar. “Quando a gente gosta dá 
um jeito”, diz.

Fã incondicional da banda brasilei-
ra Legião Urbana, Thiago segue o estilo 
dos ídolos, compondo músicas de crí-
tica social. Mas as baladas românticas 
não ficam de fora. “Ninguém é de ferro”, 
diz. Além de canções autorais, Thiago 
toca clássicos do pop rock, na linha de 
Legião Urbana a Guns N’ Roses.

Uma paixão 
pelo rock
Uma paixão 
pelo rock

Canais de Relacionamento
Para informações, dúvidas e críticas, entre 

em contato com o INFRAPREV.

0800-707-1273 
De segunda a sexta, das 8h30 às 17h

Fale Conosco:  
www.infraprev.org.br
Representantes
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Seis Princípios 

F I N A N Ç A SF I N A N Ç A S

O INFRAPREV se coloca na vanguarda 
do pensamento estratégico na gestão de 
seus ativos ao aderir, em 26 de março, aos 
Princípios para o Investimento Responsá-
vel (PRI), uma iniciativa da Organização 
das Nações Unidas (ONU).

A assinatura do certificado de adesão 
aconteceu na Bolsa de Valores de São 
Paulo. Participam do programa mais 14 
fundos de pensão – Previ, Petros, Funcef, 
Valia, Centrus, Economus, Brt Prev, Fun-
dação 14, Celpos, Faelba, Fasern, Ceres, 
Banesprev e Desban.

A Previ, do Banco do Brasil, foi a pio-
neira e incentivadora do programa. A con-
vite da ONU, participou da formulação 
dos princípios e foi o primeiro fundo de 
pensão a aderir. Os 15 fundos de pensão 
brasileiros fazem parte, agora, do grupo 
de 160 instituições, de 25 países, que 
administram recursos da ordem de US$ 8 
trilhões e que se unem para trabalhar pelo 
retorno dos seus investimentos, preser-
vando a sociedade e o meio ambiente.

O PRI é um documento que define 
um conjunto de práticas e princípios que 
incluem critérios ambientais, sociais e 
de governança e fornecem um marco 
para o alcance de melhores retornos de 
investimentos a longo prazo e mercados 
mais sustentáveis.

Para o diretor-superintendente, Carlos 
Frederico Aires Duque, a incorporação dos 
princípios ao modelo de gestão dos fundos 
de pensão no Brasil, representa um impor-
tante progresso na modernização da gestão 
dos ativos, cujos benefícios serão usufruí-
dos de maneira mais segura e sustentável 
pelas futuras gerações. Enfatiza:

– Apoiar o PRI é somar esforços para 
criação de uma nova mentalidade em-
presarial onde a lucratividade passa a ser 
percebida e avaliada não somente pela 
ótica econômica-financeira, mas também 
conjugando-a com a responsabilidade 

INFRAPREV adota princípios de investimento responsável

Renda Fixa
60,07%

Renda 
Variável

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
Março/2007 (Em %)

Imóveis
6,45%

Empréstimos
7,19%

26,28%

Disponível
0,01%

Instituto adere ao programa 
das Nações Unidas com 
mais 14 fundos de pensão, que 
destaca as questões sociais 
e ambientais nos investimentos

N O S S O S  N Ú M E R O SN O S S O S  N Ú M E R O S
Patrimônio (Março/2007): 

R$ 960.817.508,95

Cota do Plano CV:  MARÇO/2007  2,77765787

Plano CV R$ 912.666.843,18 
Plano I R$   41.299.259,06
Plano II R$     6.851.406,71

Por Plano

Carlos Frederico Duque e Paul Clement-Hunt, 
representante da Organização das Nações Unidas

Seis Princípios 

sócio-ambiental, garantindo 
assim resultados sustentá-
veis a longo prazo tanto para 
o INFRAPREV como para a 
sociedade.

O presidente da Previ, 
Sérgio Rosa, falou da impor-
tância da adesão ao PRI, uma 
vez que os fundos de pensão 
têm visão de longo prazo 
e devem se preocupar com 
seus participantes para que 
desfrutem da aposentadoria 
num ambiente adequado. 

O diretor da Iniciativa Fi-
nanceira do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (Unep-FI), Paul Cle-
ment-Hunt, informou que a incorporação de 
princípios ambientais e sociais nas decisões 
de investimentos proporciona maior segu-
rança e amplia a capacidade dos adminis-
tradores de enxergar novas oportunidades. 
Lembrou, ainda, que o Brasil começou a se 
preocupar com a defesa da sustentabilidade 
do planeta ao realizar a ECO-92. 

O presidente da Bovespa, Raymundo 
Magliano Filho, disse que os investidores 
estão cada vez mais preocupados com a 
responsabilidade social e ambiental. Para o 
presidente da Abrapp, Fernando Pimentel, 
a iniciativa dos fundos de pensão compro-
va o relevante papel social do segmento de 
previdência complementar, com a qualida-
de de vida das pessoas e do planeta.

O PRI foi desenvolvido por investido-
res institucionais, líderes em um processo 
supervisionado pela Iniciativa Financeira 
do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA) e pelo Pacto 
Global das Nações Unidas. 

1 Incluir as questões de Meio 

Ambiente, Desenvolvimento Social 

e Governança Corporativa (ESG) 

nas análises de investimento e nos 

processos de tomada de decisão.

2 Sermos proprietários ativos  

e incorporar os temas de ESG  

nas políticas e práticas de detenção 

de ativos.

3 Buscar a transparência adequada 

nas empresas em que investimos 

quanto às questões de ESG.

4 Promover a aceitação e a 

implementação dos princípios no 

conjunto de investidores institucionais.

5 Trabalhar juntos para reforçar 

nossa eficiência na implementação 

dos Princípios.

6 Divulgar nossas atividades  

e progressos em relação  

à implementação dos Princípios.



Pouco conhecida, a doença Celíaca, que se caracte-
riza pela intolerância ao glúten, pode se manifestar em 
qualquer fase da vida, sendo mais comum os primeiros 
sintomas aparecerem ainda na infância. 

Os portadores desse tipo de doen ça não podem ingerir 
alimentos como pães, bolos, biscoitos, massas, salgadi-
nho, cerveja, whisky, vodka, quando estes alimentos 
possuírem glúten em sua composição.

Glúten – O glúten é a principal proteína presente em 
cereais usados na fabricação de alimentos, bebidas e 
medicamentos. No entanto, em algumas pessoas, o glúten 
agride e danifi ca o intestino delgado e prejudica a absor-
ção dos alimentos. Contêm glúten: trigo, aveia, centeio, 
cevada, malte, medicamentos, bebidas industrializadas, 
assim como cosméticos e outros produtos. 

Sintomas – Os sintomas comuns são fraqueza, diarréia e 
perda de peso e, em alguns casos, anemia. Podem ainda 
aparecer bolhas, vermelhidão ou estrias avermelhadas 
nas superfícies extensoras do corpo.

Mas a doença pode se apresentar na forma assinto-
mática. Nestes casos, são realizados exames (marcadores 
sorológicos) em familiares de primeiro grau do celíaco, 
que têm mais chances de apresentar a doença. 

A falta de tratamento pode ocasionar complicações 
como o câncer do intestino, anemia, osteoporose, abortos 
de repetição e esterilidade.

Tratamento – O tratamento consiste em uma dieta total-
mente isenta de glúten.

Ingredientes compostos por glúten – como a farinha de 
trigo – devem ser substituídos por outros, como, por exem-
plo, farinha de arroz,  amido de milho, farinha de milho, 
fubá,  farinha de mandioca, polvilho e fécula de batata.

A retirada do glúten da dieta dos celíacos resulta em 
regeneração da superfície intestinal.  

Produtos rotulados como sem trigo não são necessa-
riamente sem glúten. Para tanto, é necessário verifi car, 
minuciosamente os rótulos das embalagens dos alimen-
tos, pesquisando a presença de trigo ou outros grãos, 
como centeio, cevada e aveia.

S A Ú D ES A Ú D E

Intolerância ao glúten provoca doença

Parceria do INFRAPREV com o Banco 
Real ABN Amro para fi nanciamento 
habitacional oferece taxas atrativas

Os sintomas mais comuns da Celíaca são fraqueza, diarréia e perda de peso

Realize 
o sonho da 

casa própria

  Saiba mais sobre o financiamento:
• Através de uma agência do Banco Real 

ABN Amro
• Pelos telefones:

Rio de Janeiro (capital)  ................ 3460-1304
São Paulo (capital)  .......................  3553-4058
Demais regiões  ...................... 0800-286-0909

* O participante deve mencionar o código 8.400. 

S E R V I Ç OS E R V I Ç O

Segurança 
para você e 
sua família

Banco Real ABN Amro oferece também 
seguros de automóvel e residencial 

com condições diferenciadas para os 
participantes do INFRAPREV.

Consulte o atendimento:
Rio de Janeiro (capital) ......................... 3460-4700
São Paulo (capital) ................................ 3553-4700
Demais capitais ...................................... 4004-4700
Demais regiões .............................. 0800-702-5000

* O participante deve mencionar o código 8.400. 


