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INFRAPREV

O INFRAPREV  alcançou em 2003 uma rentabilidade de 24,32% batendo a meta atuarial
de 17,01%. A rentabilidade acumulada nos últimos cinco anos também foi superada.
O bom desempenho está atrelado à maior eficiência obtida com a criação do Comitê
de Investimentos, que é o órgão responsável pela elaboração e gestão da nova Política
de Investimentos do Instituto. A equipe responsável pelos investimentos acompanha
a performance dos papéis do INFRAPREV  (foto).                                                              Página 5

Rentabilidade
supera meta
atuarial

Rentabilidade
supera meta
atuarial



2  futuro  março/abril 2004

Editorial

Carlos Frederico Aires Duque
Diretor-Superintendente

Plano CD
Estudando o regulamento do plano, tenho outras

dúvidas que gostaria de ajuda para entender melhor
como funciona... “(...) os valores das contribuições
são transformadas em cotas, que são derivadas do re-
sultado do retorno dos investimentos, corrigindo men-
salmente o saldo do participante (...)”...Por exemplo:
participei em novembro/2003 com um valor de R$
73,86 e esse valor equivale, pelo que entendi, a uma
cota de 44,1165, o que isso quer dizer? Como saber
qual foi o retorno do investimento mensal? Como
poderei acompanhar a evolução do rendimento?

Quero entender o que significa UP.
Se eu quiser me desligar da Patrocinadora, resgatar

os valores de contribuição o que eu perco ou ganho?
Só poderei resgatar quando me desligar? ...

Regiane Cunha – Recife/PE

Resposta: No Plano CD as contribuições efetuadas pelo
participante e pela patrocinadora são transformadas em
cotas. Você poderá acompanhar a evolução mensal do
seu saldo de conta através do extrato que é disponibili-
zado em nossa home page (www.infraprev.org.br). O
valor mensal da cota é originado do retorno dos investi-
mentos. Quando você acessa o extrato, todos os valores
aparecem discriminados.

UP significa Unidade Previdenciária. Atualmente o
valor é de R$ 168,35. Este valor é reajustado pelo mes-
mo índice de reajuste salarial concedido pela Patroci-
nadora. É utilizado para determinar as faixas salari-
ais, para verificação do percentual mínimo da Contri-
buição Básica (Veja página 3).

Somente com o desligamento da Patrocinadora pode ha-
ver o resgate das suas contribuições. Além disso, você pode
fazer a manutenção do benefício (autopatrocínio), levar os
recursos para outro fundo de pensão (portabilidade) ou dei-
xar os recursos sendo rentabilizados e receber, quando com-
pletar as condições necessárias, o benefício proporcional
diferido.O que você perde é uma renda de aposentadoria
e os seus beneficiários, a pensão e o pecúlio por morte.

Editorial
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O resumo do Demonstrativo Analítico de Investimento e En-

quadramento das Aplicações (DAIEA) do 4º trimestre de 2003 está

disponível na home page do INFRAPREV (www.infraprev.org.br),

dentro do Jornal Futuro. Os participantes que não tiverem acesso

à Internet e desejarem receber esse demonstrativo deverão entrar

em contato com o Instituto ou com o representante mais próximo.

DAIEA está na home pageDAIEA está na home page

A Diretoria acabou de comple-
tar um ano de gestão e é preciso pres-
tar contas aos nossos participantes
do que foi realizado nesse período.
Vamos relatar aqui alguns dos fatos
mais importantes que ajudaram a
fortalecer o INFRAPREV.

Na área de investimentos incorpo-
ramos modernas técnicas à gestão de
investimentos, como o ALM-Asset Li-
ability Management, que consiste na
alocação dos ativos respeitando inte-
gralmente o perfil dos compromis-
sos previdenciários atuais e futuros.
O gerenciamento de riscos foi am-
pliado tornando os processos de in-
vestimentos mais seguros.

Todas as decisões dessa área fo-
ram orientadas pelo Comitê de In-
vestimentos, órgão responsável pela
elaboração e acompanhamento da
Política de Investimentos. O desem-
penho financeiro do INFRAPREV em
2003 já foi resultado desse trabalho.

Dentro desse novo modelo de ges-
tão, criamos também o Comitê Es-
tratégico que está concluindo a rees-
truturação organizacional, o novo
plano de cargos e salários e a moder-
nização tecnológica do Instituto.

Na área de seguridade reabrimos
a migração para atender os partici-
pantes indecisos que resultou, até
então, na transferência de 934 parti-
cipantes para o Plano CD. Na mesma
ocasião, foram enviadas correspon-
dências para não participantes. As in-
formações contidas na mala direta
motivaram 695 empregados da IN-
FRAERO a ingressar no Plano CD, que
hoje tem 9.592 participantes. Além
disso, conseguimos uma autorização
especial da Secretaria de Previdência

Complementar – SPC para recompor
perdas passadas ocorridas em alguns
dos  planos de benefícios administra-
dos pelo INFRAPREV.

No que tange a comunicação, cri-
amos a Assessoria de Comunicação e
Marketing com o objetivo de aprimo-
rar o relacionamento com os partici-
pantes. O Plano de Comunicação de
2004 foi elaborado para trabalhar três
segmentos: comunicação com parti-
cipantes, comunicação com os em-
pregados e comunicação com a soci-
edade. Os primeiros projetos já fo-
ram concluídos: redesenho da marca
e a reformulação do jornal.

Além dessa área, o INFRAPREV
passou a ter o apoio de mais duas
assessorias: Jurídica e de Planeja-
mento e Controle.

Todas as mudanças não impacta-
ram nas despesas administrativas
que se mantiveram abaixo do limi-
te legal de 15% da receita previdên-
ciaria no ano de 2003. Essas despe-
sas atingiram 13,07%.

Estamos cumprindo com a nossa
missão e com os compromissos as-
sumidos há um ano atrás. A transpa-
rência nas informações está sendo pri-
orizada, os processos técnicos estão
sendo aperfeiçoados, assim como o
processo de tomada de decisão.

Os resultados alcançados já nos
dão a convicção de estarmos trilhan-
do o caminho promissor. No entan-
to, para o INFRAPREV, ampliar a sa-
tisfação dos  participantes e seus fa-
miliares com os serviços prestados
continua sendo nosso maior desafio.
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S E R V I Ç OS E R V I Ç O

Mais uma
oportunidade

O INFRAPREV vai manter o
processo de migração para o
Plano CD aberto até agosto. A
Diretoria e o Conselho Delibe-
rativo estão dando a última
oportunidade aos participantes
que ficaram indecisos quanto
à transferência de plano.

A partir de setembro, os par-
ticipantes dos Planos I e II não
poderão mais trocar de Plano.
Hoje, o principal plano de pre-
vidência do Instituto é o Plano
CD, que possui 96,53% partici-
pantes, seguido do Plano I, com
3,04% e do Plano II, com 0,43%.

Em setembro do ano passa-
do, a Secretaria de Previdência
Complementar (SPC) autori-
zou o INFRAPREV a reabrir o
processo de migração para os
participantes ativos e assisti-

Plano de Contribuição
Definida já é uma rea-
lidade no INFRAPREV,
possui 96,53% dos
participantes

dos, com os mesmos incenti-
vos quando da implantação do
Plano CD.

Os participantes ativos que
optarem pelo Plano CD serão
considerados participantes
fundadores e terão direito à re-
serva de transferência de parti-
cipantes e patrocinadora, ga-
rantia de contagem do tempo
de contribuição nos Planos I e
II, ao auxílio-doença para os
participantes do Plano II e isen-
ção de jóia.

As vantagens para os assisti-
dos (aposentados e pensionis-
tas) são reajuste anual pelo
INPC, recomposição dos bene-
fícios, benefício adicional (abo-
no de migração) e isenção de
contribuição. O participante
pode ficar seguro quanto ao va-

S E G U R I D A D ES E G U R I D A D E

lor do benefício atual, porque
não existe nenhuma possibili-
dade de redução.

O Plano CD oferece aos par-
ticipantes os seguintes benefí-
cios: aposentadorias normal,
antecipada, por invalidez e es-

A tabela de contribuição
básica do Plano CD foi rea-
justada, em função da atuali-
zação da Unidade Previden-
ciária (UP) em 5,5%. O valor
da UP era de R$ 159,56 e pas-
sou para R$ 168,35.

O percentual aplicado é o
reajuste concedido pela IN-
FRAERO, em fevereiro, retro-
ativo à partir de 1º  de setem-

P L A N O   C DP L A N O   C D

Reajuste da UP altera
salário de participação

Os empréstimos só poderão ser rene-
gociados se o participante tiver 1/3 das
prestações pagas. A nova medida foi apro-
vada pelo Comitê de Investimentos, após
uma revisão na norma de empréstimo.

Todos os outros procedimentos como
margem consignável, requisitos para
concessão, prazos e tipos de emprésti-
mos, entre outros, permanecem.

O empréstimo é um dos investimen-
tos do INFRAPREV. Os recursos para con-
cessão de empréstimos são do próprio
participante. Por isso é preciso que haja
uma garantia de retorno.

A norma estebelece que o participan-
te tem que possuir valor líquido de seu

pecial; auxílio-doença; benefí-
cio proporcional diferido; res-
gate por desligamento e abono
anual. Para os dependentes, os
benefícios são pensão por mor-
te, auxílio-reclusão, abono a-
nual e  pecúlio por morte.

bro de 2003. O artigo 22 do
regulamento do Plano CD
prevê a alteração da UP pelo
índice de reajuste salarial
concedido pela Patrocinado-
ra Instituidora.

O aumento da UP alterou
o salário de participação, o
que ocasionou para alguns
participantes mudança no
percentual de contribuição.

  Empréstimo: prazo para renegociar
regaste de desligamento (antiga reserva de
poupança) superior ao do empréstimo so-
licitado. Quando não há recursos sufici-
entes em relação ao montante requerido é
exigido o avalista.

O cálculo da prestação leva em conside-
ração a taxa de administração de 0,5%, des-
tinada à cobertura dos custos administrati-
vos da carteira; taxa atuarial de juros para
remuneração do capital emprestado, que é
definida pelo Comitê, que hoje é de 1,31%
e taxa de atualização monetária (INPC/
IBGE), para corrigir o valor concedido.

Além disso, têm a quota de quitação por
morte, para cobertura do saldo devedor
em caso de falecimento do participante e

o IOF, determinado por lei. Todos os dois
itens são deduzidos do empréstimo no
ato da concessão.

Cronograma de Atendimento
O INFRAPREV determina no mês um

período de concessão de empréstimo.
Acompanhe o cronograma de atendi-
mento e liberação dos empréstimos para
o 2º trimestre de 2004.

UP = R$ 168,35

Salário de Participação
Percentual Minimo Incidente

sobre o Salário de Participação

Até 5 UP’s (R$ 841,75) 1% do seu Salário de Participação

Acima de 5 até 10 UP’s
(R$ 841,76 à R$ 1.683,50)

2% do seu Salário de Participação

Acima de 10 até 20 UP’s
(R$ 1.683,51 à R$ 3.367,00)

4% do seu Salário de Participação

Acima de 20 UP’s R$ 3.367,01 5% do seu Salário de Participação

MÊS INÍCIO *TÉRMINO CRÉDITO
ABRIL/04 08 16 30
MAIO/04 10 18 31

JUNHO/04 09 17 30

*Data limite para recebimento dos pedidos
de empréstimos na sede do Instituto.
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Futuro: Como é a atuação do
Conselho Deliberativo no IN-
FRAPREV?

Marisa Villagra – O Conse-
lho Deliberativo trabalha em
perfeita sintonia com a Direto-
ria Executiva. As reuniões são
organizadas mensalmente para
avaliar o desempenho da ges-
tão do Instituto, podendo ocor-
rer reuniões extraordinárias.
Somos responsáveis pela apro-
vação da política geral de ad-
ministração, planos de benefí-
cios, gestão de investimentos
entre outras matérias.

Futuro: A Diretoria Executi-
va está adotando um novo
modelo de gestão. Como a
senhora vê o caminho que
está sendo traçado pela Di-
retoria para o Instituto ?

Marisa Villagra – As ações
adotadas pela Diretoria Execu-
tiva são para o crescimento e
modernização do INFRAPREV.
A Diretoria, em abril de 2003,
apresentou ao Conselho agen-
da de trabalho com o novo mo-
delo de gestão do Instituto, pre-
vendo a criação de dois comi-
tês: de Investimento e Estraté-
gico. Todos os dois já estão fun-
cionando plenamente. O Comi-
tê Estratégico, atualmente, está
estudando a reestruturação or-
ganizacional, a revisão do Pla-
no de Cargos e Salários, cuja
implantação deverá ocorrer
ainda neste semestre, entre ou-
tros pontos. O Comitê de In-
vestimentos elaborou a Políti-
ca de Investimentos de 2004 re-
ferente à aplicação dos recur-
sos financeiros dos planos de
benefícios que foi aprovada
pelo Conselho. Estamos acom-
panhando o desenvolvimento

desse modelo de gestão, con-
fiantes no seu sucesso.

Futuro: O Conselho aprovou
a Política de Investimentos
de 2004. De que forma o do-
cumento auxilia a Diretoria
no processo de decisão das
aplicações?

Marisa Villagra – A Política
é um documento que descreve
e consolida a filosofia e as prá-
ticas de investimentos do IN-
FRAPREV. Tem como objetivo
assegurar a maximização da
rentabilidade dos seus ativos,
com vistas a constituir reservas

E N T R E V I S T AE N T R E V I S T A

suficientes de recursos para o
custeio de seu passivo atuarial,
ou seja, garantir a disponibili-
dade de recursos presentes e
futuros para o pagamento dos
benefícios de todos os partici-
pantes. A Política de Investi-
mentos leva em consideração
os princípios de risco, seguran-
ça, solvência e liquidez.

Desempenho
alcançado mostrou que uma

Política de Investimentos
bem elaborada e

acompanhada traz bons
resultados ”

“

Futuro: A rentabilidade dos
investimentos em 2003 foi
de 24,32%, superando a me-
ta atuarial de 17,01%. Na
sua opinião o que propiciou
este bom resultado?

Marisa Villagra – Este resul-
tado é decorrente das estratégi-
as adotadas pelo Instituto para a
Carteira de Renda Fixa e Variá-
vel, a partir da mudança do ce-
nário econômico no decorrer de
2003. Superar a meta atuarial
não foi surpresa, mas o desem-
penho alcançado mostrou que
uma Política de Investimentos
bem elaborada e acompanhada
traz bons resultados.

Futuro: Hoje o INFRAPREV
tem 9.592 participantes no
Plano CD. Qual foi a contri-
buição do Conselho Delibe-
rativo no processo de migra-
ção de planos?

Marisa Villagra – Qualquer
mudança nos planos de bene-
fícios tem que passar pelo cri-
vo do Conselho. Aprovamos a
adoção da nova modalidade de
benefício e o todo o processo
de migração. E, com o intuito
de recompor as perdas do po-
der aquisitivo dos benefícios
concedidos aos assistidos dos
Planos BD I e II o Conselho, em
parceria com a Diretoria Exe-
cutiva, criou um fundo previ-
dencial no Plano de Contribui-
ção Definida. Para viabilizar o
fundo, era indispensável que os
participantes tivessem aderido
ao Plano CD. Assim, o Conse-
lho e a atual Diretoria obtive-
ram, em julho de 2003, autori-
zação da Secretaria de Previ-
dência Complementar para re-
abertura do processo de migra-
ção,  assegurando os direitos e

Modelo de gestão impulsiona cres
A advogada Marisa Santos Villagra, presidente do
Conselho Deliberativo do INFRAPREV, em entrevista
ao jornal Futuro, diz que 2004 será um ano muito
positivo para o Instituto. Marisa Villagra, juntamente
com sua equipe de trabalho, formada por mais seis
conselheiros, está confiante no caminho que está
sendo traçado para o Instituto. ”Acompanhamos
todas as ações da Diretoria, uma vez que trabalhamos
em equipe, para poder oferecer segurança e
tranquilidade aos nossos participantes” enfatiza.
A função de conselheira no INFRAPREV é alternada
com a de Gerente Jurídica da Superintendência
Regional do Noroeste da INFRAERO.
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O INFRAPREV encer-
ra o exercício de 2003
com um crescimento
patrimonial de 21,2%.
A rentabilidade dos in-
vestimentos alcançada
no período foi de
24,32%, bem superior
aos 17,01% (INPC+6%)
estabelecidos para a
meta atuarial.

Além do bom de-
sempenho no ano, a
rentabilidade acumulada
dos investimentos, nos últi-
mos cinco anos, atingiu
156,31%, bem acima da
meta atuarial de 111,73%.

O Instituto teve seu maior
ganho com as aplicações em
renda variável: 72,19%. Com
isso, a carteira de ações so-
mou R$ 77,6 milhões.

Os bons resultados colhi-
dos no ano estão atrelados à
maior eficiência obtida a
partir da criação de
um Comitê de Inves-
timentos, que é o ór-
gão responsável pela
elaboração e gestão
da nova Política de
Investimentos do
INFRAPREV.

O Instituto adota
uma metodologia
mais rigorosa na es-
colha dos investimen-
tos. Segundo o Dire-
tor-Superintendente,
Carlos Frederico Ai-
res Duque, nada é in-
tuitivo ou experimen-
tal. “Estamos geren-
ciando os recursos fi-
nanceiros cientifica-
mente, com a adoção
de processos de pla-
nejamento que ori-
entam as decisões de
investimentos obser-
vando os princípios
de rentabilidade, li-

quidez e segurança. Isto é fun-
damental para honrarmos com
os compromissos previdenciá-
rios junto a todos os nossos par-
ticipantes”, enfatiza.

Foi implementado um con-
junto de instrumentos e práti-
cas de gestão que dão maior se-
gurança aos processos de deci-
são. Um deles é a análise funda-
mentalista de empresas desen-
volvida pela Lopes Filho. A em-
presa de consultoria fornece pe-

riodicamente relatóri-
os técnicos e qualita-
tivos sobre as perspec-
tivas econômico-fi-
nanceiras de setores
da economia, com
destaque para análises
das principais empre-
sas brasileiras que se-
rão objeto de avalia-
ção pelo Comitê de In-
vestimentos.

Outro elemento
importante é o gerencia-
mento dos riscos das car-
teiras de investimentos. A
Risk Office avalia os riscos
financeiros de todos ativos
do INFRAPREV. Com base
nessas análises o Comitê de
Investimentos adota medi-
das preventivas para ade-
quar o grau de exposição
dos riscos dos investimen-
tos do Instituto frente aos
cenários econômicos atuais

e futuros.
As análises pos-

sibilitaram maior
consistência técnica
na  adoção de estra-
tégias de investi-
mentos que minimi-
zaram os impactos
ocorridos na econo-
mia em 2003. Na
gestão de seus ati-
vos, buscou-se sem-
pre a preservação do
capital, a diversifi-
cação, a menor ex-
posição ao risco,
melhores taxas de
retorno e liquidez
para as aplicações.
Com a implantação
da nova Política
de Investimentos, o
INFRAPREV está ga-
rantindo a liquidez
e a rentabilidade
dos planos de bene-
fícios até 2017.

F I N A N Ç A SF I N A N Ç A S

scimento
benefícios dos planos de ori-
gem, bem como os incentivos
dos participantes fundadores.

Futuro: O Decreto 4.942,
que entrou em vigor em 5
de janeiro, regulamentou o
processo administrativo para
apuração de responsabilida-
de dos dirigentes dos fun-
dos de pensão por infração
à legislação. Qual a sua ava-
liação sobre as normas es-
tabelecidas?

Marisa Villagra – O Decreto
tem como principal vantagem
evitar a subjetividade contida
nas legislações anteriores, no
que concerne a caracterização
das infrações e penalidades, no
momento em que seu texto ex-
plica claramente as condutas
lesivas e as respectivas sanções.
O atual modelo legislativo con-
fere maior proteção ao sistema
através da garantia do cumpri-
mento das disposições das leis
complementares 108 e 109.

Futuro: Na visão do Conse-
lho Deliberativo, como será
2004 para o INFRAPREV?

Marisa Villagra – O Conse-
lho acredita que em 2004 a
meta atuarial (INPC + 6%) será
superada, como aconteceu no
exercício de 2003, com base nos
cenários utilizados na Política
de Investimentos, tanto em ter-
mos de risco como de retorno.
A estabilidade econômica do
país, com previsão de cresci-
mento do PIB da ordem de 3,5%
para 2004, aliado ao novo mo-
delo de gestão em fase de im-
plantação pelo INFRAPREV, nos
conduzem, também, à expecta-
tiva de uma rentabilidade cor-
respondente ao INPC + 7,5%.

Além do bom desempenho no ano,
a rentabilidade acumulada é a
melhor dos últimos cinco anos

Queda ocorrida em julho deveu-se a ajustes realizados
nos segmentos de renda fixa e imóveis.

Patrimônio
aumentou

21,2% em 2003

Patrimônio
aumentou

21,2% em 2003



6  futuro  março/abril 2004

Resumo do Relatório de Acompanhamento da
Política de Investimentos – 4º Trimestre de 2003

A Política de Investimentos
para o ano de 2003 foi elabo-
rada como mecanismo de me-
lhor gestão dos Recursos Ga-
rantidores de Reservas Técni-
cas – RGRT, buscando rentabi-
lidade para seus investimentos
de acordo com o mercado fi-
nanceiro e evitando a deterio-
ração de seu patrimônio, me-
diante gestão profissional e se-
gura. Assim, e em atendimento
à Resolução Nº 3.121 do Con-

Renda Fixa, Renda Variável,
Carteira Imobiliária e Em-
préstimos a Participantes
conforme apresentado abai-
xo, com a composição dos in-
vestimentos em dezembro de
2002, dos quatro trimestres
de 2003 e o percentual de alo-
cação de cada investimento
sobre o volume total desses
recursos.

Os recursos garantidores
(Investimentos Totais) apre-

A rentabilidade acumulada dos

Recursos Garantidores das Reservas

Técnicas, no trimeste, foi de 6,77%,

ficando 3,97 pontos percentuais

acima da meta atuarial, que foi

de 2,80%.

CUSTOS COM A GESTÃO DOS INVESTIMENTOS - Em R$

CUSTOS out/03 nov/03 dez/03 4º Trim. No Ano

Pessoal e Encargos 83.909,01 96.731,77 113.646,56 294.287,34 891.363,14

Auditoria Externa 873,32 873,25 873,25 2.619,82 7.059,89

Assessoria Técnica 15.106,85 13.065,12 12.881,52 41.053,49 159.150,91

Assessoria Jurídica 2.442,42 2.518,33 2.653,85 7.614,60 28.605,54

Consultoria de Investimentos 9.316,05 9.350,04 13.861,01 32.527,10 77.466,17

Serviços de Bolsa de Valores 480,33 480,33 480,33 1.440,99 4.406,74

Corretagem 14.027,24 5.652,43 48.359,11 68.038,78 92.515,60

Custódia 9.112,34 7.765,18 9.140,52 26.018,04 94.755,57

Outros Custos 40.807,04 58.307,02 17.038,82 116.152,88 519.660,01

Consultoria Imobiliária 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 5.850,00

TOTAL 178.074,60 194.743,47 218.934,97 591.753,04 1.880.833,57

Os custos das atividades relacionadas à administração dos recursos garantidores

no 4º trimestre totalizaram R$ 591.753,04, conforme demonstrado abaixo.

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

                              
Rentabilidade

ATIVO Observada 4º trim.
GLOBAL 6,77%

Renda Fixa 3,97%

Renda Variável 38,86%

Imóveis 1,74%

Empréstimos 5,94%

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS – Em R$

ATIVO dez/02 % mar/03 % jun/03 % set/03 % dez/03 %

INVESTIMENTOS TOTAIS 450.355.065 100,00 476.767.933 100,00 509.819.754 100,00 507.175.486 100,00 546.823.273 100,00

Carteira-Renda Fixa 360.932.564 80,14 386.736.427 81,12 414.809.019 81,36 410.303.884 80,90 407.981.395 74,61

Pré-fixada 96.223.532 21,37 103.214.598 21,65 126.358.502 24,78 113.347.541 22,35 87.501.918 16,00

Indexada CDI 4.927.274 1,09 4.667.849 0,98 2.531.781 0,50 840.421 0,17 353.914 0,06

Fundos FAQ FIF CDI 22.333.686 4,96 104.928.823 22,01 106.914.130 20,97 107.662.151 21,23 78.376.674 14,33

Indexada IGP-M 98.797.208 21,94 115.475.419 24,22 117.500.103 23,05 111.829.639 22,05 110.355.620 20,18

Indexada IGP-DI 111.958.450 24,86 10.671.201 2,24 9.231.860 1,81 8.596.396 1,69 109.771.709 20,07

Indexada PTAX 11.059.189 2,46 10.131.786 2,13 8.064.787 1,58 7.997.500 1,58 8.575.374 1,57

Indexada TR 11.059.034 2,46 32.889.606 6,90 39.259.710 7,70 54.892.640 10,82 7.777.542 1,42

Outros 4.574.191 1,02 4.757.144 1,00 4.948.145 0,97 5.137.595 1,01 5.268.644 0,96

Carteira-Renda Variável 30.566.471 6,79 29.827.972 6,26 35.091.336 6,88 36.229.511 7,14 77.628.763 14,20

Fundos de Ações 5.684.591 1,26 5.733.368 1,20 6.670.580 1,31 0 0,00 0 0,00

Ações 24.881.880 5,52 24.094.604 5,05 28.420.756 5,57 36.229.511 7,14 77.628.763 14,20

Carteira Imobiliária 48.412.932 10,75 48.826.293 10,24 48.025.553 9,42 47.326.682 9,33 47.016.372 8,60

Fundos Imobiliários 14.583.353 3,24 15.101.199 3,17 14.435.529 2,83 13.898.070 2,74 13.736.756 2,51

Imóveis 33.829.580 7,51 33.725.094 7,07 33.590.024 6,59 33.428.612 6,59 33.279.616 6,09

Operações com Partic. 10.443.098 2,32 11.377.241 2,39 11.893.846 2,33 13.315.410 2,63 14.196.742 2,60

Empréstimos 10.443.098 2,32 11.377.241 2,39 11.893.846 2,33 13.315.410 2,63 14.196.742 2,60

selho Monetário Nacional,
apresentamos o seu “Acompa-
nhamento para o 4º Trimestre
de 2003”, demonstrando que a
administração dos recursos do
INFRAPREV permaneceu con-
servadora, não apresentando
alterações de relevância em sua
composição.

A alocação dos Recursos
Garantidores de Reservas Téc-
nicas do INFRAPREV está dis-
tribuída nos segmentos de

sentaram no trimestre uma
evolução de 21,42%, compa-
rados com dezembro de 2002,
obtidos em função do recebi-
mento de contribuições da Pa-
trocinadora, empréstimos a
Participantes e performance
dos ativos financeiros. Os per-
centuais de alocação dos seg-
mentos de investimentos
mantiveram-se estáveis e den-
tro dos limites definidos pela
Resolução nº 3.121 do CMN.

F I N A N Ç A SF I N A N Ç A S
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C O M U N I C A Ç Ã OC O M U N I C A Ç Ã O

Inscrição, empréstimos e requerimento
de benefícios são alguns dos serviços
prestados por esses colaboradores

Distância não é o problema
do INFRAPREV. Mesmo com a
sede no Rio de Janeiro, o Institu-
to está presente em quase todas
as unidades da INFRAERO. Os
representantes são o elo entre o
Instituto e os participantes.

São 63 titulares e 56 su-
plentes. Eles tem conhecimen-
to dos benefícios oferecidos
pelo INFRAPREV e estão ca-

RELAÇÃO DOS REPRESENTANTES

A relação completa, incluindo suplentes e telefones, está disponível em Nosso Atendimento na home page.

pacitados a dar palestras so-
bre o assunto. O participante
pode procurar o representan-
te para solicitar: inscrição,
cálculo de contribuição, atu-
alização de dados cadastrais,
benefícios e empréstimos.

Treinamento
Os representantes recebem

treinamento específico perio-

dicamente, para prestar infor-
mações técnicas e serviços. O
INFRAPREV distribui material
de apoio para palestras, simu-
lador para cálculo das contri-
buições (disponibilizado tam-
bém na home page), programa
de requerimento de benefíci-
os, planilha eletrônica para
cálculo de empréstimos e di-
versos formulários.

A programação do treina-
mento consiste em atualizar os
representantes quanto às altera-
ções na legislação da previdên-
cia complementar, práticas das
rotinas de benefícios, cadastro e
empréstimos, além de capacitar
os novos representantes.

Além disso, se houver ne-
cessidade, os representantes
são convocados fora da pro-
gramação de treinamento,
como aconteceu em 18 de se-
tembro do ano passado. Para
expor os objetivos da “Cam-
panha de Migração para o Pla-
no CD” e o “Projeto de Recom-
posição dos Benefïcios” foi rea-
lizada uma vídeo-conferência
com os diretores-Superinten-
dente e de Benefícios. Em cada
regional havia um técnico do
INFRAPREV para dirimir as
dúvidas dos representantes ti-
tulares e suplentes.

Maria de Fátima
Lopes é representante
no aeroporto
internacional do Rio

REPRESENTANTE TITULAR LOCAL REPRESENTANTE TITULAR LOCAL REPRESENTANTE TITULAR LOCAL

Carlos Pedro da Silva Sede – Brasília/DF

Margareth Lyses Rabelo Mendes Belém/PA

Francisca Gardênia R. Conceição São Luís/MA

Maria Lúcia Rodrigues Aguiar Macapá/AP

Dilmar  Silva Pereira Santarém/PA

Maria Urbana Sousa Altamira/PA

Dilce de Oliveira Silva Imperatriz/MA

Marcelo Luiz Salame Marabá/PA

Sandra Maria G do Nascimento Parauapebas/PA

Valdeci Lins de Albuquerque Lago Sul - Brasília/DF

Maria de Fátima Correia Goiânia-GO

Sebastião do Espírito Santo Cuiabá/MT

Wanderley C de Souza Junior Uberaba/MG

Waldemir Geraldo Montes Uberlândia/MG

Olgamaria Almeida Guimarães Palmas/TO

Antonio da Costa Neves Manaus/AM

Neila Cristina Melo Santos Boa Vista/RR

Carlos Augusto S de Andrade Rio Branco/AC

Antonio Alves da Silva Porto Velho/RO

Antonio Moreira de Moraes Cruzeiro do Sul/AC

Paulo Ferreira de Carvalho Tabatinga/AM

Francisca Nei Silva Costa Tefé/AM

Maria Ruth do Nascimento Petrolina/PE

Maria de Fátima Esteves Lopes Galeão/RJ

Leonam J de Magalhães Ferreira TECA – Galeão/RJ

Nadir da Silva Lima Brito Belo Horizonte/MG

Tânia Maria Bondim Peçanha Vitória/ES

Leni Ferreira Tolentino Montes Claros/MG

Gláucia Junia Martins Carneiro Confins/MG

Elizabeth do Amaral Vergueiro Santos Dumont/RJ

Sidiney Silva Ribeiro Campos/RJ

Jozimar Correa do Nascimento Macaé/RJ

Lilia Maria Rodrigues Durães Jacarepaguá/RJ

Vangelo Antonio de A. O. Campos Juiz de Fora/MG

Ana Maria Conceição B. da Silva DAC/RJ

Sérgio Ricardo Velloso Guarulhos/SP

Edino Ferreira da Silva Congonhas/SP

Miriam Sigrist Campinas/SP

Sérgio Ricardo Velloso Santana/SP

Rosaria Aparecida A Souza Coelho Campo Grande/MS

Maria Antonieta Viana Corumbá/MS

Almir Aurélio Fernandes Ponta Porã/MS

Sérgio Luiz Cezaretto São José dos

Campos/SP

Elton Bitencourt Porto Alegre/RS

Aglair Terezinha M Gonçalves Curitiba/PR

Marcos David Fermino Florianópolis/SC

Sandra Aparecida de Oliveira Foz do Iguaçú/PR

Vito May Joinville/SC

Roberto Carlos de Souza Navegantes/SC

Ana Lúcia dos S Nakadomari Londrina/PR

Aglair Terezinha M Gonçalves Bacacheri/PR

Jesus Heron Aguzzi Cougo Bagé/RS

Derly Alves Uruguaiana/RS

Wladimir Feijó Pedrotti Pelotas/RS

Marluce Ramos de Lucena Recife/PE

Gilberto Leite da Silva Fortaleza/CE

Zuleide Conceição de Oliveira Salvador/BA

Érico Israel N. dos Anjos Aracajú/SE

Denilson Silva de Almeida Maceió/AL

Soramar de Jesus C Pinheiro Teresina/PI

Maria Aparecida Fernandes Natal/RN

Maria Gleide da Silva João Pessoa/PB

Paulo Vitorino de Luna Campina Grande/PB

Júlio César Brito de Souza Paulo Afonso/BA

Maria Helena A da Paixão Ilhéus/BA

Representante:
principal elo com

participantes

Representante:
principal elo com

participantes



S A Ú D ES A Ú D E

 Evitar ambientes onde exista fumaça de cigarro,

 Lavar cobertores e casacos de lã e secar ao sol,

 Bater tapetes no quintal,

 Deixar a casa sempre limpa e arejada,

 Colocar plantas, cortinas e bichos de pelúcia

   fora do quarto,

 Deixar animais de estimação no quintal,

 Usar esterilizadores de ar que matam ácaros,

 Revestir colchões e travesseiros com tecido

   especial que evita passagem de pó.

Não deixe que o outono
e o inverno sejam um tor-
mento na sua vida. São nes-
sas duas estações do ano que
as doenças respiratórias
aparecem, porque a tempe-
ratura começa a baixar.

As principais alergias
respiratórias dos meses
mais frios são rinite alérgi-
ca e asma. Elas acontecem
mais no inverno por causa
de ambientes menos venti-
lados, maior quantidade de
mofo em casa, mais pó do-
méstico acumulado (áca-
ros), maior incidência de
gripes e resfriados e o au-
mento nos índices de polui-
ção das grandes cidades.

As alergias atingem cer-
ca de 30% da população
mundial, segundo dados
da Organização Mundial
da Saúde. Aproximada-
mente 35% dos brasileiros
sofrem com doenças alér-
gicas, entre elas a asma que
atinge quase 16 milhões
de pessoas.

No outono, o perigo está em alguns
pólens que ainda estão sendo lançados

no ar e na proliferação de fungos

Temperatura baixa propicia alergias

Dicas para evitar quadros alérgicos

ESPÍRITO SANTO
CURSOS/ EDUCAÇÃO

 Intersat Informática
Ltda.
Desconto de 30%
R. Carlos Martins, 838/Vitó-
ria (Unidade I)
Tel: (27) 3337-1695
Av. Paulino Muller, 819/Vitó-
ria (Unidade II)
Tel: (27) 3337-1695

MATO GROSSO DO SUL
SERVIÇO E COMÉRCIO
 Casa de Carne Sta. Maria

R. Tiradentes, 998 / Ponta
Porã – Tel: (67) 431-2929 /
Desc.: 5%

MINAS GERAIS
CURSOS/ EDUCAÇÃO
 Lotus Dança do Ventre

R. Mármore, 603 – Sl. 09 /

(22) 2722-7114
 Ótica Pelinca

Av. Pelinca, 182 / Campos dos
Goytacazes – Tel: (22) 2725-
1610 / Desconto: 5% à 20%

SÃO PAULO
LAZER
 Economic Inn

Rod. Washington Luiz, Km
445 / Mirassol – Tel: (17)
3253-1314 / Desc.: 35%
sobre tarifa balcão

TOCANTINS
SAÚDE
 Farmogral Farmácia

de Manipulação
ACSU-SO 10, conj. 02 – Lt.
10 / Palmas – Tel: (63) 228-
1113 – Desc.: 13% nos ma-
nipulados e 5% no industri-
alizado

Sta. Tereza – Tel: (31) 3489-
2411 / Desconto: 20%
 Núcleo de Idiomas

R. Buenópolis, 85 – 202 / Sta.
Tereza – Tel: (31) 3461-0079 /
Desconto: 30% nos cursos de
Inglês e Espanhol

RIO DE JANEIRO
LAZER
 Pousada João Fernandes

R. João Fernandes, 100 / Arma-
ção de Búzios – Tel: (22) 2623-
2299 / Desconto: Baixa Tempo-
rada 15% e Alta Temporada 10%
 Pousada Gammel Dansk

Est. da Usina, 460 / Armação de
Búzios – Tel: (22) 2623-1274 /
Desconto: 20%
 Pousada Latitude 22

Rio das Ostras – Tel: (22) 2771-
9671 / Desc.: 10% para paga-
mentos em cheque ou dinheiro

SAÚDE
 Acupuntura e Fisioterapia

em Traumato
R. Hadock Lobo, 369 – Sl. 502 /
Tijuca – Tel: (21) 2254-4107 /
Desconto: De 30% à 50%
 Atendimento Psicológico –

Dr.ª Ana Paula Huber
Desconto de 30%
Av. Presidente Vargas, 290 – 9º
andar / Centro
Tel: (21) 9975-7762
R. Padre Elias Gorayeb, 15 /
Tijuca – Tel: (21) 9975-7762
 Cirurgiã Dentista –  Dr.ª

Cristina Lopes de Araújo Leite
R. Haddock Lobo, 369 – Sl. 502 /
Tijuca – Tel: (21) 2284-5168  /
Desc.: 20% geral e 15% prótese
 Cirurgião Dentista –

Dr. Bruno Fred da Silva
R. Getúlio Vargas, 87 – Sl. 1211
/ Nova Iguaçu – Tel: (21) 3773-

1386 / Desc.: 30% sobre tabela
do sindicato
 Vallab Laboratório de

Análises Clínicas Ltda.
Rod. Amaral Peixoto, Km 15 – Sl.
138 / Maricá – Tel: (21) 2636-
3702 / Desconto: 20%
SERVIÇO E COMÉRCIO
 D’Paula Roupas

e Acessórios
Av. Pelinca, 265 / Campos dos
Goytacazes – Tel: (22) 2735-
1985 / Desconto: 5% à 15%
 Ótica D’Lavusca Ltda.

R. Sto. Afonso, 445 – Lj. M / Tiju-
ca – Tel: (21) 2569-7202 / Des-
conto: 5% à 20%
 Ótica do Mercado Ltda.

Desconto de 5% a 20%
Av. Rui Barbosa, 1.072 – Lj. 4 e 5
/ Macaé – Tel: (22) 2762-6534
Pça. Azeredo Coutinho, 08 – Lj. 8
/ Campos dos Goytacazes – Tel:

N O V O S  C O N V Ê N I O S  E  D E S C O N T O SN O V O S  C O N V Ê N I O S  E  D E S C O N T O S

O que é alergia?
As alergias são reações

exageradas do nosso sistema
imunológico à substâncias
exteriores. Nas pessoas alér-
gicas, a reação do organismo
ao contato com agentes agres-
sores está relacionada com
uma produção excessiva de
histamina, a qual é responsá-
vel pelos sintomas da alergia.

Algumas pessoas alérgicas
enfrentam diferentes desafi-
os em cada período do ano.
No outono, o perigo está em
alguns pólens que ainda es-
tão sendo lançados no ar e na
proliferação de fungos, faci-
litada pelas folhas que caem
e forram o chão. Além disso,
o clima fica propício para que
os fungos também apareçam
dentro de casa.

No inverno, as pessoas
passam mais tempo dentro
de casa. Por isso, além de
continuar a luta contra os
fungos iniciada no outono,
redobre o trabalho para eli-
minar os ácaros.


