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Pedro Germano de 
Lima, um dos primeiros 
participantes do 
INFRAPREV,  representou 
todos os aposentados do 
Instituto no evento em 
comemoração ao Dia do 
Aposentado, organizado 
pelo Instituto Cultural de 
Seguridade Social (ICSS), 
com o apoio da Associação 
Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência 

Pedro Germano 
recebe diploma 
do ICSS 

Complementar (Abrapp) 
e do Sindicato Nacional 
das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar 
(Sindapp). O Diretor de 
Benefícios, Paulo Roberto 
da Silva, entregou o 

diploma a Pedro Germano. 
Prestigiaram também 
o evento a Diretora de 
Administração e Finanças, 
Maria Lucia Araujo Rocco e 
o conselheiro deliberativo 
Aramis da Silva Gomes.
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Em m a rço  te remos 
eleição para os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal do 
INFRAPREV. Uma ótima 
oportunidade para os par-
ticipantes exercerem o seu 
direito de voto, indicando 
seus representantes no 
Instituto. 

Assim como a patroci-
nadora indica seus repre-
sentantes, os participantes 
também fazem o mesmo 
por meio da eleição. Os 
conselhos desempenham 
um papel extremamente 
relevante na condução da 
gestão do Instituto. 

O objetivo maior é que 
o INFRAPREV cumpra com 
sucesso sua missão, que é 
assegurar a proteção so-
cial de seus participantes 
através do pagamento de 
benefícios previdenciá-
rios. Aqueles que chegam 
pela primeira vez têm uma 
oportunidade impar de 
conhecer mais o funcio-
namento de um fundo de 
pensão e de constatar como 
a legislação é atuante e 
quão rígida são as regras 
que devem ser seguidas.

Os conselheiros irão 
acompanhar de perto a 
gestão do Instituto, ava-
liar e fiscalizar todas as 
atividades. Essa forma de 
administrar do sistema de 

previdência complementar 
é muito democrática e par-
ticipativa. A Diretoria Exe-
cutiva, os Conselhos Deli-
berativo e Fiscal trabalham 
em harmonia, buscando o 
crescimento contínuo do 
INFRAPREV.

Por isso, não basta ape-
nas votar. É preciso estar 
consciente de que o co-
lega de trabalho que está 
recebendo seu voto irá 
representá-lo da melhor 
forma possível e que tem 
a experiência profissional 
exigida pela legislação, 
para desempenhar essas 
funções no INFRAPREV. 
Além disso, deverá ter a ca-
pacidade de conciliar suas 
atividades profissionais na 
INFRAERO com as  que 
assumirá no Instituto.

Todos os candidatos 
contam com nosso incon-
dicional respeito e credi-
bilidade. 

Estamos permanente-
mente abertos ao diálogo, 
empenhados na busca por 
melhores resultados para o 
Instituto e contando com os 
novos membros dos conse-
lhos que vêm somar esfor-
ços para o fortalecimento 
do INFRAPREV .
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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

Serviços no Site
Antes eu conseguia ver meu saldo pelo sistema, agora nem 

isso. Como justificar para os clientes uma página na internet 
que não dá para ver o saldo... Sem falar na dificuldade para 
chegar a Seus Números ...

Paulo César Feliciano
Guarulhos – SP

Resposta: Com a adoção de um novo sistema de informação 
integrado, o INFRAPREV precisou suspender alguns serviços do 
site que estavam sendo atualizados pelo sistema antigo. O Instituto 
aproveitou para reformular esse espaço e melhorar a navegação. 
Esse trabalho demanda um tempo maior, devido a sua complexidade 
e segurança. Mas para atender à sua solicitação, foi enviado o seu 
extrato de conta para seu e-mail.  

Empréstimo
Solicitamos a possibilidade de informar se permanece em 

uso os calendários para concessão de empréstimo dentro de 
um determinado período do mês, ou, se a solicitação pode ser 
feita a qualquer momento, contando-se o prazo para concessão 
a partir da solicitação. 

Edimar Ferreira Medrado Filho
Boa Vista – RO 

   
Resposta: Conforme foi divulgado no Jornal Futuro – edição 

Setembro/Outubro-06, o tempo para concessão foi reduzido. Não 
há mais calendário. A liberação do empréstimo em conta corrente 
está sendo feita em até 72 horas, depois do recebimento do formu-
lário de Solicitação de Empréstimo Contrato-SEC pela Gerência 
de Empréstimo. Para os pedidos recebidos pela gerência na sexta-
feira, o prazo passa a contar a partir de segunda-feira, em função 
do final de semana. O mesmo procedimento se aplica aos feriados 
municipal, estadual e nacional.

Benefícios
Tenho quase 20 anos de INFRAPREV. Quando terei direito 

sobre o montante total somando patrocinadora mais minhas 
contribuições, acumulado durante estes anos todos...?

Olimpio Ferreira da Silva Filho
Rio de Janeiro – RJ

Resposta: A partir dos 48 anos de idade, independente de estar 
aposentado pelo INSS, o participante do Plano CV já pode solicitar 
aposentadoria no INFRAPREV, desde que se desligue da patroci-
nadora INFRAERO. No site www.infraprev.org.br, em PLANOS DE 
BENEFICIOS – PLANO CV – SIMULADOR, você pode efetuar a 
simulação de seu benefício futuro de aposentadoria.

Por que votar?

Carlos Frederico Aires Duque  
 Diretor-Superintendente
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Política de Investimentos

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

Os participantes ganharam, neste ano de 2007, mudanças 
na concessão de empréstimos. A figura do avalista, que antes 
era necessária para os participantes ativos que solicitassem um 
empréstimo com valor maior que sua reserva, foi substituída e 
aperfeiçoada por um fundo garantidor, que torna mais segura 
as operações com esse serviço.

O fundo garantidor assegura a quitação em casos de falecimen-
to e eventuais inadimplências. A cota do fundo garantidor será 
deduzida no ato da concessão do empréstimo e corresponderá a 
1% ou 2% do valor concedido, dependendo do valor da reserva do 
participante ser maior ou menor que o empréstimo requerido. A 
nova cota substitui a de quitação por morte, até então existente.

Também houve mudança no prazo do financiamento. Os 
empréstimos simples agora podem ser concedidos em até 60 
meses para todos os participantes, exceto aqueles que possuem 
menos de um ano de inscrição no Instituto. 

Essa ampliação do prazo vale também para os aposentados 
e pensionistas que recebem seu benefício do INSS junto com a 
suplementação do INFRAPREV, mediante convênio.

Outra novidade é a opção que o participante tem de trans-
ferir o seu empréstimo com outra instituição financeira para o 
INFRAPREV, uma vez que a taxa é inferior as praticadas pelo 
mercado. O participante pode retirar um novo empréstimo, 
quitar sua dívida com a instituição financeira e ficar apenas 
com o empréstimo do Instituto. 

Desde setembro, a liberação de empréstimo está sendo feita em 
até 72 horas, depois do recebimento do pedido pela Gerência de 
Empréstimos. Para documentos que cheguem ao INFRAPREV na 
sexta-feira, o prazo passa a contar a partir de segunda-feira.

Fundo garantidor 
substitui avalista

Assistidos recebem 
comprovante 

de rendimentos
Os participantes resolveram o ano 

passado melhorar o valor da aposentado-
ria, mais do que em 2005. A campanha 
de mudança de percentual da contribui-
ção chegou a 1.963 alterações, número 
quase o dobro de 2005, que foi 1.042. 

Desse total, 1.821 foram aumentos 
de contribuição básica e 142 reduções. 
Alguns participantes também resolve-
ram incrementar o pecúlio destinado 
aos beneficiários. Das 89 alterações, 
houve 71 registros de aumento e apenas 
18 reduções de percentual.

Anualmente, o INFRAPREV dá a pos-
sibilidade ao participante de administrar 
melhor a sua aposentadoria, aumentan-
do ou diminuindo a contribuição de 
acordo com as suas necessidades.

O aumento da contribuição básica 
traz um ganho representativo para a 
aposentadoria futura. Quanto maior a 
contribuição, maior é o benefício. E. 
outra vantagem, é que a INFRAERO 
acompanha o aumento da contribuição 
principal, destinada a aposentadoria, até 
o máximo de 12%.

Alteração de contribuição 
aumentou em 2006

A Gerência de Benefícios já encami-

nhou aos assistidos, no início de fevereiro, 

o comprovante de rendimentos de 2006, 

para Declaração de Imposto de Renda.  

Os aposentados e pensionistas já podem 

estar reunindo seus documentos, para evi-

tar de fazer a declaração em cima da hora.  

O prazo para entregar é de 1º de março a 

30 de abril.

O contribuinte que obteve rendimen-

tos tributáveis cuja soma foi superior a  

R$ 14.992,32, recebeu rendimentos isentos, 

não-tributáveis ou tributados exclusivamente 

na fonte, com valor acima de R$ 40 mil, ou 

que teve patrimônio superior a R$ 80.000,00, 

precisam fazer a declaração de IR.

Participantes Ativos – Vale lembrar que 

os participantes ativos podem deduzir até 

12% de suas contribuições no Imposto de 

Renda, assim como os assistidos do Plano 

BDI, porque contribuem para o plano.   

Você Sabia!
Desde 12 de janeiro a Política de Investimentos 

para 2007 está disponível no site para consulta dos 
participantes. Uma das novidades da Política é o 

estudo para a incorporação de idéias e atitudes de 
responsabilidade social aos investimentos do INFRAPREV. 

EMPRÉSTIMO 
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Jurandyr Cunha
Durante 10 anos ocupou 

cargos de chefia na ARSA e na 
INFRAERO. Advogado. Trabalhou 
por 10 anos como Chefe da Folha 
de Pagamento do DP e Chefe da 
Divisão de Pessoal no SBGL. Re-

side no Rio de Janeiro – RJ. Como conselheiro, quer 
colaborar com o sucesso do INFRAPREV.

Mário Vieira 
É advogado. Trabalhou du-

rante 10 anos como Supervisor 
de Segurança do AIRJ. Participou 
de sindicâncias, elaboração de 
planos e programas de segurança 
e emergência, além dos serviços 

operacionais e burocráticos pertinentes à função. 
Reside em São Gonçalo – RJ. Como fundador e 
aposentado, quer dar a sua contribuição para o forta-
lecimento do INFRAPREV.

Oscar Muraro
Advogado. Ocupou os cargos 

de Superintendente no Aeroporto 
Bartolomeu Lisandro, em Campos 
– RJ e Gerente de Carga Aérea 
no Aeroporto de Cumbica, em 
Guarulhos – SP. Também foi Coor-

denador, Inspetor de Segurança, Supervisor e Chefe do 
Armazém de Carga Aérea do AIRJ. Reside em Nilópolis 
– RJ. Deseja representar aqueles que se dedicaram 
por uma aposentadoria digna e justa.

E L E I Ç Ã OE L E I Ç Ã O

A votação para os Conselhos Delibera-
tivo e Fiscal do INFRAPREV acontece de 1º 
a 15 de março e será somente pelo correio. 
Os eleitores, todos os participantes ativos 
e assistidos, receberão em suas residências 

correspondência com informações sobre o 
processo eleitoral, carta resposta e docu-
mento de registro do voto.

Estão inscritos 25 candidatos. Para o 
Conselho Deliberativo são 13 ativos con-
correndo às vagas de titular e suplente. No 
Conselho Fiscal, três aposentados disputam 
a vaga de suplente e nove ativos a de titular. 

Para que os participantes estejam bem 

informados e votem de forma consciente, 
todo processo da eleição consta no hotsite 
Eleição de Conselheiros, no site, que tam-
bém apresenta o perfil de cada candidato.

A participação na eleição é muito impor-
tante. Ao votar, o participante estará dele-
gando ao candidato escolhido a responsa-
bilidade de representá-los e de acompanhar  
de perto as atividades do INFRAPREV.

Participantes vão escolher conselheiros
Votação acontecerá na 

primeira quinzena de março e 
será pelo correio

CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL

Ailton Antonio da Silva
Trabalha na INFRAERO há 

20 anos. É graduado em Ciências 
Contábeis, com MBA em Contabi-
lidade e Auditoria. Ocupa o cargo 
de Coordenador Financeiro. Reside 
no Rio de Janeiro – RJ. Pretende 

fiscalizar os atos praticados pelos administradores, co-
locando à disposição dos participantes sua experiência 
adquirida, colaborando com os objetivos do Instituto.

Ana Maria Santos
Formada em Ciências Contá-

beis, foi representante do Instituto 
AERUS de Seguridade Social e do 
ARSAPREV. É administradora de 
empresas e trabalha na Gerência 
de Engenharia do SRBE. Reside 

em Belém – PA. Sua contribuição ao INFRAPREV será 
proporcionar esclarecimentos a todos os participantes 
e assistidos, sobre a legislação da previdência social 
e da seguridade complementar.

Dourival Santos
Formado em Ciências Eco-

nômicas, com MBA Executivo. 
É Gerente Financeiro lotado na 
Superintendência Regional do 
Noroeste (SRMN). Reside em 
Manaus – AM. Quer participar do 

processo de gestão do INFRAPREV, buscando, além 
de analisar efetivamente os resultados alcançados, 
acompanhar a política de investimentos do Instituto, 
sugerindo alternativas que assegurem a melhoria 
contínua desses resultados

Janeide Cutolo
Formada em Ciências Contá-

beis, é responsável por coordenar e 
orientar todos os aeroportos e GNAs 
vinculados à Regional Sudeste. 
Reside em Guarulhos – SP. Quer 
contribuir ao INFRAPREV, através 

de sua experiência na área financeira e de legislação 
tributária, para garantir melhores resultados através de 
planos estratégicos, e conhecer melhor o Instituto, suas 
diretrizes, metas, regras e normas.

Joel Ramires
Atua na área de Análise Finan-

ceira de Projetos de Investimentos 
da INFRAERO – Sede. Bacharel em 
Ciências Contábeis, foi responsável 
técnico dos balanços da TASA, 
durante 20 anos, e da INFRAERO, 

durante cinco anos. Reside em Brasília – DF. Como 
participante há 23 anos, pretende acompanhar a evo-
lução do Instituto mais de perto e contribuir com seus 
conhecimentos na área financeira e contábil.

José Maria Penteado
Está na INFRAERO desde 1986. 

Formado em Direito e Administra-
ção, trabalhou no Departamento 
Financeiro, Pessoal, nas Assessorias 
de Planejamento e Organização, 
Jurídica e de Controle Interno. Atuou 

na Superintendência de Auditoria Interna e em algumas 
gerências. Reside em Núcleo Bandeirante – DF. Seu ob-
jetivo é zelar pela observância das normas, regulamentos, 
legalidade, eficácia e eficiência da gestão.

Manoel Elicio
É membro titular da Comissão 

de Fiscalização de Contratos Comer-
ciais do Aeroporto de Vitória. Traba-
lha na Encarregadoria de Contratos 
na Comercial (VTCM-1). Bacharel 
em Ciências Contábeis, cursando 

MBA em Gestão Comercial. Reside em Vitória – ES. 
Deseja contribuir com a melhoria do processo de gestão, 
visando o fortalecimento da saúde financeira do Instituto 
e a segurança e tranqüilidade dos participantes.

Tereza Marques
Bacharel em Ciências Contá-

beis, exerce atividades de análise 
contábil, retenção e recolhimento 
de impostos, análise de custos,     
controle e análise de pagamentos 
e levantamento das contas de 

despesas. Reside em Ananindeua – PA. Quer contri-
buir com o INFRAPREV, através de seu conhecimento 
contábil, para o desenvolvimento de suas atividades 
habituais de forma transparente, além de absorver 
mais conhecimento sobre o Instituto.

Zilton Mendes da Silva
Graduado em Ciências Con-

tábeis, com Especialização em 
Controladoria. Exerce atividades de 
elaboração do Movimento Diário de 
Caixa e Ordem Bancária de Paga-
mentos. Reside em Mairiporã – SP. 

Tem o intuito de averiguar minuciosamente os recursos 
disponíveis, visando atender aos interesses dos partici-
pantes, além de sugerir idéias inovadoras.

REPRESENTANTES DOS PARTICIPANTES

REPRESENTANTES DOS ASSISTIDOS
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Áurea Martins
Bacharel em Psicologia, cur-

sando pós-graduação em Gestão 
Empresarial. Desenvolve atividades 
de assessoramento ao Superin-
tendente do Aeroporto de Recife. 

Reside em Recife – PE. Deseja aplicar a experiência 
administrativa adquirida na INFRAERO, contribuindo de 
forma expressiva ao trabalho do INFRAPREV, através de 
uma efetiva atuação como conselheira, zelando pelo for-
talecimento, crescimento e modernização do Instituto.

Carlos Guapindaia
É engenheiro mecânico e de se-

gurança do trabalho. Trabalha como 
Assessor do Superintendente de 
Engenharia de Manutenção (DEMA). 
Reside em Brasília – DF. Deseja 

contribuir para o fortalecimento do Conselho Deliberativo 
na suas tarefas indutoras e reguladoras da gestão do Ins-
tituto, redefinindo alguns pontos, de modo a sintonizá-las 
com os interesses maiores dos participantes.

Celso Marini 
Foi admitido na INFRAERO 

em 1996. Advogado. Trabalha na 
Procuradoria Jurídica da Regional 
do Centro-Oeste/PJBR. Reside 
em Brasília – DF. Deseja conhe-

cer melhor o Instituto e poder contribuir para que 
o INFRAPREV continue buscando a melhoria e, por 
conseqüência, alcançando novos sucessos em seus 
empreendimentos. Quer também defender os interes-
ses do INFRAPREV e de seus participantes.

Daniel Bosco
É contador, cursando especiali-

zação em Controladoria e Finanças. 
Coordena, configura e acompanha 
o módulo de Conciliação Bancária 
que se inicia na arrecadação de 

receitas, finalizando-se na aplicação e utilização dos 
recursos da INFRAERO em âmbito nacional. Reside em 
Brasília – DF. Seu objetivo é contribuir com o INFRAPREV 
na busca contínua da maximização dos resultados e 
melhores benefícios para todos os participantes.

Edison Madruga
Engenheiro eletricista colabora 

na Assessoria da Superintendência 
Regional do Leste (SRGL). Desen-
volve atividades técnicas multidis-
ciplinares nas áreas Administrativa, 

de Engenharia, de Manutenção Comercial, Navegação 
Aérea e Meio Ambiente. Reside em Niterói – RJ. Quer 
integrar, agregar e desenvolver o INFRAPREV, da mesma 
maneira que integra, agrega e desenvolve a INFRAERO, 
com dedicação, esforço e profissionalismo.

Luiz Octavio Casarin
Graduado em Engenharia        

Civil, com Pós-graduação em 
Engenharia Econômica. É Coor-
denador de Obras da Gerência de 
Engenharia da SRGL. Reside no Rio 

de Janeiro – RJ. Sua contribuição ao INFRAPREV se 
dará no aprimoramento contínuo da política geral de 
administração do Instituto, com o objetivo de ajudar 
os colegas participantes do INFRAPREV.

Margareth Lyses 
Bacharel em Ciências Eco-

nômicas, com Pós-graduação em 
Gestão de Qualidade Total e com 
MBA em Gestão Empresarial. Co-
ordenadora de Controle Empresa-

rial (CLBE-1), Representante do INFRAPREV na SRBE 
e atual membro do Conselho Deliberativo. Participou 
de vários trabalhos e projetos do INFRAPREV. Reside 
em Belém – PA. Acredita que pode contribuir ainda 
mais para o alcance dos objetivos da Instituição, em 
benefício dos participantes e do próprio Instituto.

Marilene de Lourdes Ferreira
Formada em Ciências Econô-

micas. Desenvolve atividades de 
planejamento e realiza visitas de 
assessoramento técnico nos Termi-
nais de Logística de Carga da Rede 

da INFRAERO. Reside em Brasília – DF. Seu objetivo é 
participar, com empenho profissional e dedicação, da efe-
tivação das atribuições inerentes ao Conselho Deliberativo, 
com foco na melhoria contínua da gestão dos recursos e 
do patrimônio dos participantes do INFRAPREV.

Miguel Ferreira
Formado em Estudos Sociais. 

É Gerente da Administração da 
SRBR. Foi conselheiro fiscal (su-
plente) do INFRAPREV por dois 
anos. Reside em Brasília – DF. Seu 

objetivo é acompanhar e deliberar as orientações da 
gestão do INFRAPREV, zelando para que o patrimônio e 
benefício de todos do Instituto atendam aos requisitos 
da legislação pertinente.   

Paracy Cruz de Mesquita Filho
Formado em Direito e Ad-

ministração. Ocupou cargos de 
Superintendente das Regionais 
Noroeste e Leste na INFRAERO. 
Foi o 1º Diretor-Superintendente 

do INFRAPREV e ocupou os cargos de Diretor de 
Administração e Finanças e Presidente do Conselho 
Deliberativo do Instituto. Atualmente é Assessor da 
Diretoria Financeira da INFRAERO (SRRJ). Reside em 
Nova Iguaçu – RJ. Como conselheiro, quer contribuir 

para o desenvolvimento do Instituto e garantir o cum-
primento de seus objetivos presente e futuro.

Paulo Geraldo Macedo
Bacharel em Direito. Desenvol-

ve atividades de acompanhamento 
de Processos de Vistoria Aduaneira 
Oficial, analisando e instruindo 
Processos de Pedido de Flexibiliza-

ção, Restituição e Isenção de Tarifas de Armazenagem 
e Capatazia. Reside em Campinas – SP. Obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, com a obrigação de manter 
e/ou ampliar a qualidade dos serviços prestados pelo 
Instituto, com economia de despesas.    

Reinaldo Arouca
Formado em Administração 

de Empresas, com MBA em For-
mação de Gerentes e Diretores. 
É Coordenador de Planejamento 
e Controle da Gerência de Meio 

Ambiente e Auditor de Qualidade, no SRGL. Reside 
no Rio de Janeiro – RJ. Tem interesse e predisposição 
em melhor conhecer, atuar e efetivamente participar 
da gestão do INFRAPREV.

Richard Custódio
Graduado em Tecnologia e em 

Gestão Mercadológica. Trabalha 
na emissão de extratos das contas 
da empresa para controle, acom-
panhamento e conciliação, como 

também, na gestão de créditos. Reside em Brasília 
– DF. Pretende somar conhecimentos e experiências 
profissionais, levando aos participantes maior diversi-
dade de produtos e serviços de qualidade.

CANDIDATOS AO CONSELHO DELIBERATIVO

Leia com atenção as seguintes 
instruções e bom voto!
Escolha apenas um candidato 
para o Conselho Deliberativo e 

um candidato para o Conselho Fiscal, 
assinalando de forma correta na cédula 
e evitando qualquer rasura para que seu 
voto não seja anulado;

Dobre a cédula e coloque no 
envelope carta-resposta;

Não é necessário preencher o 
campo do remetente;

Não é necessário selar, o porte 
será pago pelo INFRAPREV;

Deposite o seu voto em qualquer 
agência dos Correios, até o dia 15 

de março (vale a data de postagem). 

5

4

3

2

1

REPRESENTANTES DOS PARTICIPANTES
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E N T R E V I S T AE N T R E V I S T A

Quais são os compromissos 
assumidos pelos participantes 
do Conselho Fiscal?

José Marinho – Além da fiel 
observância do que está prescri-
to no Estatuto do INFRAPREV, 
no que diz respeito à fiscaliza-
ção, os integrantes do Conselho 
Fiscal devem representar os in-
teresses dos participantes, assis-
tidos e patrocinador. Atuamos 
para conciliar os anseios desses 
três públicos, preocupados 
também com os compromissos 
de longo prazo, que devem se 
sobrepor a circunstâncias e 
interesses momentâneos.

A resolução CGPC Nº 13 am-
pliou a atuação e responsabi-
lidade do Conselho Fiscal. De 
que forma a resolução afetou 
a maneira de fiscalizar do 
Conselho?

José Marinho –  A reso-
lução ampliou a atuação e a 
responsabilidade do Conselho 
Fiscal, direcionando seus es-
forços para que os fundos de 
pensão venham a desenvolver 
modelos mais eficazes de ges-
tão, governança e controles 
internos. Atribuiu também 
a responsabilidade de emitir 
relatório de controles internos, 
pelo menos semestralmente. 
Nesse documento devem cons-
tar as conclusões dos exames 
efetuados, inclusive sobre a 
gestão dos recursos garantido-
res dos planos de benefícios às 

Compromisso com o equilíbrio e a harmonia

normas em vigor, à política de 
investimentos e a execução or-
çamentária; as recomendações 
a respeito de eventuais defici-
ências, com o estabelecimento 
de cronograma de saneamento 
e a análise das medidas efetiva-
mente adotadas para saná-las. 
Como se pode observar, as res-
ponsabilidades são grandes.

Qual a participação do Con-
selho na gestão dos riscos e 
dos mecanismos de controle 
do INFRAPREV?

José Marinho – A participa-
ção na gestão dos riscos e 
mecanismos de controle é a 
própria essência do trabalho 
do Conselho Fiscal. A nossa 
preocupação permanente é que 
o Instituto esteja dotado de uma 
estrutura administrativa e técni-
ca compatível com seu porte, 
complexidade e riscos inerentes 
aos planos de benefícios, obser-
vando padrões de segurança 
econômico-financeira que pre-
servem a liquidez, a solvência 
e o equilíbrio dos planos. O 
Conselho está sempre atento 
para o rigoroso cumprimento 
da Política de Investimentos 
(PI) e do Plano de Metas apro-
vadas. Como exemplo prático, 
podemos citar a verificação 
dos riscos apresentados nas 
carteiras de renda fixa e renda 
variável, que deverão estar 
dentro dos limites aprovados na 
PI, contando o Instituto, ainda, 

O Presidente do Conselho Fiscal, José Francisco Marinho Freire, 
diz que à medida que o INFRAPREV se aproxima do primeiro 
bilhão de reais, crescem as responsabilidades dos Conselhos 
e da Diretoria Executiva. Marinho é economista e oficial da 
aeronáutica e trabalhou 16 anos na INFRAERO, onde ocupou  
os cargos de gerente regional de Administração e Finanças  
e Comercial e de Carga Aérea, na Regional Nordeste, Recife.  
Foi também assessor da Diretoria Comercial na Regional Leste,
Rio de Janeiro. Em 2005, eleito membro do Conselho Fiscal, 
assumiu a presidência e se dedica ao fortalecimento do Instituto.

com a assessoria de empresa de 
consultoria especializada no 
Sistema de Controle de Diver-
gências não Planejadas.

Como o senhor vê a gestão 
do Instituto nos últimos dois 
anos?

José Marinho – Nesses 
dois anos o Instituto superou 
largamente a meta atuarial 
(INPC+6%) e se tornou mais 
eficiente, profissional e transpa-
rente. Endossamos as palavras 
do Diretor-Superintendente, 
Carlos Frederico Duque – no 
seu editorial, edição do Jornal 
Futuro mai/jun-06 –, por oca-
sião do aniversário de 24 anos 
do INFRAPREV, que ressalta 
que estamos no rumo certo, que 
os planos de benefícios estão 
equilibrados e os investimentos 
seguem os critérios da PI, mas 
sempre perseguindo maior ren-
tabilidade, com segurança.

Quando nos aproximamos 
do primeiro bilhão de reais, 
representativos do patrimônio 
do Instituto, crescem as res-
ponsabilidades dos órgãos de 
governança corporativa (Con-
selho Deliberativo, Conselho 
Fiscal e Diretoria Executiva), 
os quais deverão estar à altura 
em termos de recursos huma-
nos e tecnológicos.

Haverá eleição em março 
para Conselheiros. Qual a sua 
recomendação para os partici-

pantes que se candidataram e 
para aqueles que vão votar?

José Marinho – A minha 
recomendação é ter prudên-
cia, pois representa a melhor 
virtude do conselheiro. Da 
minha experiência até aqui, 
pude constatar que quando 
o conselheiro se preocupa 
mais com sua representação 
(patrocinador, participantes 
e assistidos) do que com o 
Instituto como um todo, tende 
a comprometer o equilíbrio 
e a harmonia do conjunto. 
Nunca é demais lembrar que 
o participante ativo de hoje 
será o assistido de amanhã. 
Os eleitores devem observar 
a trajetória do candidato na 
INFRAERO. No INFRAPREV 
ele não será diferente. 

O INFRAPREV faz 25 anos em 
junho. Como é ser aposenta-
do por esta Instituição e ser 
também o responsável pela 
fiscalização de suas contas?

José Marinho – O Insti-
tuto é um jovem e respeitável 
senhor de 25 anos. Que Deus 
nos ilumine para que venha a 
se tornar um respeitável senhor 
maduro, com o mesmo vigor 
que tem caracterizado sua exis-
tência até hoje. Nunca me arre-
pendi de cedo ter me tornado 
participante do INFRAPREV. 
Hoje aposentado, posso contar 
com a suplementação salarial 
a que fiz jus. O Conselho 
Fiscal é o prolongamento do 
meu trabalho na INFRAERO. 
Continuo imbuído dos mesmos 
princípios de honradez, entu-
siasmo e comprometimento. 
Tenho gratidão pelo esforço 
dos que nos antecederam. Meu 
compromisso é dar continui-
dade ao trabalho realizado, 
contribuindo para o futuro do 
nosso Instituto. 
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F I N A N Ç A SF I N A N Ç A S

N O S OS O S  N Ú M E R O SN O S S O S  N Ú M E R O S

Patrimônio (Dezembro/2006): R$ 920.433.697,30

Cota do Plano CV:  Dezembro/06  2,68339931

CALENDÁRIO DE 
PAGAMENTO 2007

FEVEREIRO  28

MARÇO  30

ABRIL  30

MAIO  31

JUNHO  29

JULHO  31

AGOSTO  31

SETEMBRO  28

OUTUBRO  31

NOVEMBRO  30

DEZEMBRO  28

ABONO ANUAL/ 13º BENEFÍCIO

DEZEMBRO 12 

Renda Fixa
61,04%

Renda 
Variável

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
Dezembro/2006 (Em %)

Imóveis
6,78%

Empréstimos
6,25%25,92%

Disponível
0,01%

O INFRAPREV alcançou em 2006 uma rentabilidade 
nos investimentos de 19,18%. Superou todos os principais 
indicadores de mercado, inclusive as metas propostas para 
o ano de 2006, ficando 9,35% acima da sua meta atuarial 
e 7,33% da meta de sua Política de Investimentos.

Os principais responsáveis por esse êxito foram os 
segmentos de renda variável, com rentabilidade acumu-
lada de 27,08% no ano, e de empréstimos, que fechou o 
ano com ganhos de 21,66%. 

A queda da taxa de juros no Brasil e a melhora no 
cenário externo no último trimestre do ano contribuí-
ram para a forte alta da Bovespa, levando o segmento de 
renda variável a obter uma alta de 21,45% só no quarto 
trimestre.

Mensalmente o participante pode estar acompa-
nhando a rentabilidade dos investimentos e compará-la 
com outros indicadores, acessando o site do Instituto. O 
quadro comparativo é publicado na seção Investimentos, 
na área restrita, que necessita de login e senha.

Rentabilidade atinge 19,18% em 2006

As revistas Computerworld e as online, TI 
Inside e Sofitex, especializadas em tecnologia 
da informação, além da Executivos Financei-
ros online, que trata de finanças, publicaram 
matéria sobre os resultados conquistados na 
área de TI pelo INFRAPREV, em parceria com 
a empresa Markway.

A matéria enfoca que com uma infra-es-
trutura de tecnologia da informação própria 
organizada e centralizada, o Instituto passou a 
ter maior segurança e controle do seu ambiente 
de rede e a administrar melhor seus gastos. 

O crescimento de sua estrutura e quanti-
dade de participantes a serem atendidos evi-

denciou a necessidade de investimento em TI. 
“Devido à dispersão geográfica da INFRAERO, 
investir em tecnologia da informação é essen-
cial para ampliação das atividades do Institu-
to”, afirma o Diretor-Superintendente, Carlos 
Frederico Aires Duque.

O resultado da estruturação foi a criação de 
um ambiente de TI, e a melhor administração 
dos recursos tecnológicos e humanos, além de 
redução dos custos operacionais e do retorno 
do investimento. “Já no primeiro ano, conse-
guimos reduzir os gastos em aproximadamente 
R$ 1 milhão, incluindo pessoal, e o menor 
tempo de resposta ao cliente”, acrescenta. 

INFRAPREV reduz custos com TI
Revistas especializadas publicam os resultados alcançados 

com os investimentos realizados em tecnologia da informação

RGRT – Os Recursos Garantidores das Reservas Técnicas são recursos 

financeiros destinados à cobertura dos benefícios oferecidos pelos 

planos de benefícios. São rentabilizados através dos investimentos feitos 

pelo Instituto nos segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos 

imobiliários e de empréstimos aos participantes. 

QUADRO COMPARATIVO DE INVESTIMENTOS

Período INPC IGP-M Dólar Poupança CDI Meta 
atuarial

Meta 
da PI

INFRAPREV 
RGRT

Em Dezembro 
(%) 0,62 0,26 -1,29 0,65 0,98 1,11 1,27 2,65

Últimos 3 
meses (%) 1,48 1,55 -1,61 1,98 3,13 2,97 3,45 8,16

Últimos 6 
meses (%) 1,73 2,40 -1,34 4,11 6,75 4,74 5,72 10,87

Últimos 12 
meses (%) 2,81 3,85 -8,13 8,33 15,03 8,98 11,04 19,18

Últimos 24 
meses (%) 8,00 5,09 -19,52 18,27 36,66 21,35 25,97 38,66

Últimos 36 
meses (%) 14,63 18,15 -26,42 27,85 58,74 36,52 44,40 64,80

Plano CV
R$ 873.790.918,91

Plano I
R$ 39.941.008,13

Plano II
R$ 6.701.770,26

Por Plano



O INFRAPREV assinou com o 
Banco Real ABN Amro um convênio 
para financiar imóveis habitacionais 
para participantes ativos, aposen-
tados e pensionistas com taxas 
diferenciadas. 

O valor mínimo do imóvel para 
o financiamento é R$ 46 mil e o 
máximo, R$ 350  mil, com juros que 
variam de 9% a 12% ao ano, de acordo 
com o valor do imóvel escolhido pelo 
participante. 

O financiamento será de até 80% 
do imóvel, em um prazo máximo de 
20 anos. As prestações e saldo devedor 
do financiamento serão atualizados 
mensalmente pela TR, índice de cor-
reção da poupança.

As prestações serão pagas em débi-
to em conta ou boleto bancário.

S E R V I Ç O SS E R V I Ç O S

Convênio facilita a compra da 
casa própria para participantes

Alimentos são doados a lar de idosas
C I D A D A N I AC I D A D A N I A

A Campanha de Natal promovida pelo INFRAPREV arrecadou alimen-
tos para as vovós do Amparo Thereza Christina. No dia 18 de dezembro, 
o Instituto entregou todos os alimentos doados pelos empregados.

Com 44 senhoras carentes entre 67 e 94 anos, o Amparo, localizado 
no Riachuelo, no Rio de Janeiro é uma instituição filantrópica sem fins lu-
crativos e sobrevive, basicamente, de doações e trabalhos voluntários. 

A contribuição dos empregados foi fundamental para levar um pouco 
mais de conforto ao abrigo.

Qualquer pessoa pode conhecer a instituição que fica na Rua Maga-
lhães Castro, 201 - Riachuelo, Rio de Janeiro – RJ, (21) 2261-0020. 

CONDIÇÕES BÁSICAS
• Ser participante do INFRAPREV.

• Ter renda mínima de R$ 1.000,00. 

É permitida a utilização de renda 

familiar entre duas pessoas: 

cônjuges (casado ou união 

estável) e filhos.

• A concessão do financiamento 

dependerá de avaliação do 

imóvel. 

• A soma da idade com o prazo 

de financiamento não poderá ser 

maior que 75 anos.

COMO SOLICITAR 
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 – convênio com o 

INFRAPREV.

Sempre atento às necessidades dos 
seus participantes, o INFRAPREV tam-
bém assinou convênio com o Real para 
oferecer condições diferenciadas para 
seguros de automóveis e residência. 

Com isso, pretende diversificar 
o leque de serviços e proporcionar 
maior tranqüilidade e comodidade a 
seus participantes. Além do partici-
pante ativo, aposentado ou pensionis-
ta, o cônjuge e filhos podem usufruir 
das vantagens. 

Para imóveis, o valor máximo 
segurado é de R$ 500 mil. As cober-
turas são flexíveis e o participante 
conta com assistência 24 horas, nas 
duas modalidades. 

No caso de seguro automóvel, o 
cálculo é influenciado por diversos 
fatores, como idade e endereço re-
sidencial.      

Atendimento Automático
Os participantes podem obter as 

informações pelo telefone. Para agili-
zar o atendimento, deverá mencionar 
o código do INFRAPREV no Real, 
8.400, e estar em mãos com o CPF, 
CEP residencial e Apólice de Seguro 
(atual), no caso de renovação.

• Rio de Janeiro (capital) 3460-4700
• São Paulo (capital) 3553-4700
• Demais capitais 4004-4700
• Demais regiões 0800-702-5000

Seguros de automóvel e residencial 
com condições diferenciadas


