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Solicitar empréstimo fi cou mais fácil 
no INFRAPREV. A Diretoria decidiu reduzir 
o tempo de concessão de empréstimo. 
A liberação está sendo feita em até 72 
horas, depois do recebimento do pedi-
do pela Gerência de Empréstimo, o que 
proporciona atendimento mais rápido às 
necessidades dos participantes. 

Antes, havia um período para recebi-
mento das propostas, uma única data de 
pagamento e uma paralisação média de sete 
dias úteis. Com a modifi cação da apuração 
do fator de empréstimo foi possível agilizar 
a concessão. A apuração agora é feita antes 
do encerramento do mês, não há mais fe-
chamento da carteira e nem a necessidade 
de publicação de cronograma.

Para os pedidos recebidos pela Gerên-
cia na sexta-feira, o prazo passa a contar 
a partir de segunda-feira, em função do 
fi m de semana. O mesmo procedimento se 
aplica aos feriados municipal, estadual e 
nacional.

Concessão de empréstimo 
está mais rápida
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Ao construirmos um plano de previdência, 
um dos fatores mais relevantes a serem conside-
rados é a real expectativa de vida da população 
que irá utilizá-lo. Ela é expressa através de 
tábuas de mortalidade. Esta tabela determina 
qual será a probabilidade de sobrevivência em 
cada faixa etária do plano de previdência. 

A tábua de mortalidade é um dos parâ-
metros atuariais utilizados nos cálculos das 
reservas de planos de previdência e também nos 
seguros de vida. Quando esses parâmetros são 
atualizados, significa que o fundo de pensão está 
buscando aumentar o grau de confiabilidade dos 
cálculos atuariais, reduzindo a  probabilidade 
de descasamento entre os ativos garantidores 
(carteira de investimentos) e os compromissos 
do plano (reservas técnicas).  Quando os ativos 
garantidores são maiores que as reservas téc-
nicas temos um superávit técnico, quando os 
ativos garantidores são menores que as reservas 
técnicas temos um déficit técnico. 

Para que isso não aconteça, cabe ao fundo de 
pensão juntamente com o atuário responsável 
manter as premissas atuariais sempre ajustadas. 
A expectativa de vida é uma delas, mas existem 
outras como: rentabilidade dos investimentos, 
crescimento salarial, rotatividade, entrada em 
invalidez, taxas de inflação e de juros.

O INFRAPREV está promovendo a atu-
alização da tábua de mortalidade. Estudos 
atuariais vêm apontando para necessidade 
deste ajuste, tendo em vista a real expectativa 
de vida dos participantes do Instituto. Além 
disso, o Conselho de Gestão de Previdência 
Complementar (CGPC), órgão responsável 
pela regulamentação da previdência comple-
mentar no país, estabeleceu de maneira con-
servadora a utilização da tábua AT-83, como 
parâmetro mínimo a ser utilizado por todos os 
fundos de pensão. O Instituto, objetivando dar 
maior proteção ao participante, garantindo o 

seu benefício futuro de aposentadoria, estará 
adotando-o até 31/12/2008 conforme determi-
na a legislação em vigor.

As projeções feitas pelos atuários têm o ob-
jetivo de garantir a saúde financeira do plano. 
As análises buscam em média um horizonte 
de 30 anos ou mais. Pensar em previdência é 
ter uma visão de longo prazo.

Por outro lado, as mudanças não afetaram 
os direitos acumulados dos participantes, pois 
esta adoção não incidiu sobre os recursos 
financeiros acumulados por eles. Este parâ-
metro é utilizado por ocasião do cálculo da 
aposentadoria. A reserva acumulada de cada 
participante é dividida pela quantidade de 
meses que e le poderá e st ar receben-
do o benefício (fruto da expectativa de 
vida) e resultará no valor da aposentadoria. 
Se o participante vive mais, o montante 
financeiro acumulado (reserva matemática) 
deverá garantir o pagamento do benefício por 
um período de tempo maior, ocorrendo desta 
forma um ajuste proporcional na projeção 
da aposentadoria. Isto pode ser compensado 
através do monitoramento periódico das 
contribuições, visando adequá-las à nova 
realidade de cada participante. 

Outro fator que influencia nos cálculos é 
o retorno dos investimentos, quanto maior o 
retorno maior será a aposentadoria.

O desempenho dos investimentos acima 
da meta atuarial e as medidas de aperfeiçoa-
mento adotadas nas premissas atuariais vão 
ampliar a solidez dos planos administrados 
pelo INFRAPREV. 

A Diretoria Executiva, os Conselhos Deli-
berativo e Fiscal estão muito empenhados na 
gestão do Instituto, trabalhando para alcançar 
resultados cada vez melhores. 
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Carlos Frederico Aires Duque  
 Diretor-Superintendente

C A N A L  A B E R T OC A N A L  A B E R T O

Extrato
Solicito informar por que não tem mais a 

opção extrato no item “Seus Números”. Ten-
tei acessar o meu saldo e não consegui.

Anilson da Silva Leite
Itauna – Bahia

Resposta: O INFRAPREV está reformu-
lando algumas informações que estão no site, 
e uma delas é o extrato de conta. Quando as 
informações estiverem disponíveis, o Instituto 
fará ampla divulgação para os participantes. 

Dependentes
Quero excluir um dos dependentes. 

Como proceder? 
Edjairson da S. Pereira
Cuiabá – Mato Grosso

Resposta: Deverá procurar o representan-
te INFRAPREV de seu aeroporto e preencher 
o formulário próprio.

Empréstimo
Solicito esclarecer, se possível, na pró-

xima edição do jornal Futuro os requisitos 
para empréstimo aos assistidos utilizando 
a margem do INSS.

Maria Aparecida F. S. Batista
Parnamirim – RN

Resposta: Na edição julho/agosto do jor-
nal Futuro deste ano, página 7, foi publicada 
matéria sobre o assunto.  A matéria do jornal 
foi encaminhada por e-mail à participante.

Representante
Parabenizo pela iniciativa da realização 

do Encontro Nacional de Representantes 
do INFRAPREV; certamente o resultado 
dos debates ali ocorridos serão de grande 
valia no desempenho das atividades dos 
representantes nos aeroportos, e ainda os 
momentos de congregação dos empregados 
do Brasil inteiro ficarão marcados em nossa 
lembrança.

Gardênia Rocha
São Luiz – MA

A necessidade de 
mudança de tábua
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S E G U R I D A D ES E G U R I D A D EC A N A L  A B E R T OC A N A L  A B E R T O

O INFRAPREV prorrogou até 30 de no-
vembro o prazo para alteração dos percen-
tuais das contribuições básica e específi ca, 
destinadas aos benefícios de aposentado-
ria e pecúlio, respectivamente. 

A decisão, aprovada pelo Conselho De-
liberativo, oferece mais uma oportunidade 
aos participantes para planejar melhor o 
valor de seu benefício futuro. 

O valor da contribuição básica refl ete 
no valor da aposentadoria e é dedutível 
do Imposto de Renda, respeitado o limite 
legal vigente, atualmente de 12%. Ao 
aumentar o percentual da contribuição 
básica, a INFRAERO aumenta a sua con-
tribuição principal, destinada também à 
formação do benefício de aposentadoria 
de seu empregado, respeitando a limitação 
prevista no regulamento.

O aumento da contribuição específi ca 
melhora o pecúlio por morte, destinado 
aos benefi ciários. Essa é mais uma forma 
de proteção à família.

Prorrogado prazo para alteração de contribuição
INFRAERO é parceira do participante no aumento da contribuição que forma a aposentadoria

Para ajudar na decisão de aumento 

de contribuição, o INFRAPREV disponi-

bilizou no site o Simulador de Aposen-

tadoria, que projeta valores com base 

na nova tábua AT-83, determinada pelo 

Conselho de Gestão de Previdência 

Complementar, que passa a valer gradual-

mente a partir de 2008. Aposentadorias 

concedidas até dezembro de 2007 serão 

calculadas, ainda, na tábua antiga. 

O simulador é uma ferramenta de 

apoio aos participantes para que possam 

ter uma idéia de quanto poderá ser o seu 

benefício de aposentadoria e assim poder 

planejar o seu futuro e também alterar o 

valor da sua contribuição.

Como se trata de uma simulação, o 

valor apresentado não é defi nitivo. Dife-

renças no futuro poderão existir, quando 

do cálculo efetivo do benefício, em decor-

rência de possíveis alterações nos fatores 

utilizados, como: idade do dependente 

vitalício, salários, contribuições extraor-

dinárias, valor da cota, taxas de infl ação 

e de juros, rotatividade, mudanças na 

legislação e no regulamento do plano.

O INFRAPREV só poderá dar uma 

posição precisa no momento da aposen-

tadoria, porque todas as condições do 

participante estarão defi nidas. Portanto, 

a presente simulação não terá qualquer 

efeito legal, bem como não gerará qual-

quer direito adquirido. 

Para acessar o simulador, o parti-

cipante deverá digitar login e senha na  

parte superior do site. Em caso de dúvi-

das, entre em contato com a Central de 

Atendimento: 0800-707-1273.

Simulador de aposentadoria está no site

O INFRAPREV fez o lança-
mento do seu CD-Rom sobre o 
Instituto e seu plano de bene-
fício com linguagem para defi -
cientes auditivos no Encontro 
Nacional dos Representantes, 
que aconteceu em Recife.

A idéia de criação de um 
CD-Rom com linguagem de 
sinais surgiu com a contra-
tação pela patrocinadora 
INFRAERO de empregados 
com defi ciência auditiva. A 
direção do Instituto entende que a co-
municação deve atingir a todos os seus 
participantes. 

A nova ferramenta de comunicação 
tem como objetivo apoiar o trabalho dos 
técnicos do INFRAPREV e seus represen-

INFRAPREV:  CD-Rom 
para defi cientes auditivosLogin e Senha

Para acessar informações 
restritas no site, 
www.infraprev.org.br, 
os participantes precisam 
entrar com login e senha. 
Aqueles que não possuem, 
podem solicitar login e senha 
por meio do Fale Conosco ou 
pela Central de Atendimento 
– 0800-707-1273.
A composição dos 
investimentos por carteira 
e rentabilidade agora só 
pode ser consultada nesse 
acesso restrito.

tantes nas apresentações. O CD-Rom, 
com duração de oito minutos, apresenta o 
Instituto, as vantagens do plano de bene-
fícios, como são investidos e fi scalizados 
os recursos dos participantes, os serviços 
oferecidos e os canais de comunicação. 

Você Sabia!

direção do Instituto entende que a co- tantes nas apresentações. O CD-Rom, 
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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

presença do Superintendente da Regional 
Nordeste, Fernando Nicácio da Cunha 
Filho, da sua Diretoria Executiva e de 
representantes de seus Conselhos, presi-
dente do Conselho Fiscal, José Marinho, 
e membro do Conselho Deliberativo, 
Aramis da Silva Gomes.

No encerramento, Carlos Duque in-
formou que o evento tinha alcançado seus 
objetivos que eram propiciar a atualização 
dos conhecimentos técnicos necessários 
ao melhor desempenho das atividades dos 
representantes, além de uma maior inte-
gração de todo grupo. “A Previdência Com-

O INFRAPREV promoveu o VIII En-
contro Nacional de Representantes, em 
parceria com a INFRAERO. O evento 
aconteceu na Superintendência Regional 
Nordeste, em Recife, em 31 de agosto e 1º 
de setembro.

A reunião dos 63 representantes titula-
res teve como objetivo atualizar o conheci-
mento sobre as atividades do Instituto. Em 
2005 houve muitas mudanças nos regu-
lamentos e os representantes precisavam 
de mais esclarecimentos, uma vez que dão 
apoio ao processo de adesão de um novo 
participante, como também na concessão 
de benefícios e de empréstimos.

O Diretor-Superintendente, Carlos 
Frederico Aires Duque, abriu o evento 
com uma apresentação do Instituto e dos 
resultados, explicando a forma como está 
sendo conduzida a gestão.

Os técnicos do INFRAPREV se reveza-
ram nesses dois dias de treinamento. A ge-
rência de Arrecadação e Cadastro reforçou 
as informações aos participantes ativos. A 
gerência de Benefícios fez um apanhado 
dos benefícios e formas de cálculos. A 
gerência de Empréstimos desmembrou a 
norma e destacou a taxa. E todas as áreas 
tiraram as dúvidas quanto ao uso das suas 
ferramentas. A Comunicação enfatizou a 
importância dos canais de comunicação e o 
papel do representante nesse processo.

Na abertura e no encerramento do 
encontro, o INFRAPREV contou com a 

Representantes recebem treinamento
63 representantes tiveram a oportunidade de atualizar o conhecimento sobre as atividades do Instituto
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O Congresso Abrapp – O sistema de fun-

dos de pensão vai seguramente crescer 

no país e com isso alcançar um contin-

gente de trabalhadores que irá além dos 

quase 3 milhões de participantes diretos 

que atende hoje. Essa é a certeza expos-

ta no trabalho que a Comissão Técnica 

Nacional de Seguridade da ABRAPP vai 

apresentar no painel (2), voltado para o 

tema Fatores que Influenciam no Desem-

penho do Sistema Fechado de Previdên-

cia Privada, durante o 27º Congresso 

Brasileiro dos Fundos de Pensão, evento 

que será realizado em Curitiba, entre os 

dias 27 e 29 de novembro. 

Censo do INSS – O Ministério da Previ-

dência Social está reconvocando os apo-

sentados e pensionistas que perderam o 

prazo para fazer o Censo Previdenciário e 

convocando aqueles que têm o número do 

benefício terminado em seis. Para atualizar 

os dados cadastrais, os beneficiários de-

vem comparecer nas agências bancárias 

onde recebem o benefício, caso contrário, 

o pagamento será suspenso. A atualização 

do cadastro do Instituto Nacional do Segu-

ro Social (INSS) visa combater as fraudes e 

acabar com os pagamentos indevidos.

Aeroporto de Maceió – O novo terminal 

de passageiros do Aeroporto Interna-

cional de Maceió/Zumbi dos Palmares 

completou um ano de funcionamento, 

oferecendo itens de conforto e moder-

nidade para seus usuários. Desde a 

inauguração, em 16 de setembro do ano 

passado, quase 800 mil passageiros uti-

lizaram as novas instalações, construídas 

através de parceria entre a INFRAERO, 

Embratur e Governo de Alagoas.

plementar é construída fundamentalmente 
através da confiança. Os representantes 
desempenham papel fundamental neste 
processo. A realização deste evento decorre 
da plena harmonia entre o INFRAPREV e 
a INFRAERO”, enfatizou.

Fernando Nicácio informou que estava 
satisfeito em poder receber a equipe do 
INFRAPREV para um importante treina-
mento. “Sei da seriedade e o compromisso 
da diretoria com o Instituto. Como partici-
pante estou muito tranqüilo com a gestão 
dos recursos financeiros”, destacou. 

O Diretor de Benefícios, Paulo Roberto 
da Silva, agradeceu a acolhida da Regional 
e a Diretora de Administração e Finanças, 
Maria Lucia Araujo Rocco, disse que a 
diretoria está se dedicando ao máximo 
para o crescimento do INFRAPREV. 

Os conselheiros José Marinho e 
Aramis Gomes falaram do trabalho em 
conjunto da diretoria e dos conselhos, em 
prol de melhorias aos participantes.

Paulo Silva, Maria Lucia Rocco, Carlos 
Duque, Francisco Nicácio, José 
Marinho e Aramis Gomes (E para D)

O encontro aconteceu na Superintendência Regional Nordeste, em Recife
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Central de Atendimento informa e esclarece dúvidas dos participantes

O Diretor-Superintendente do INFRAPREV, Carlos Frede-
rico Aires Duque, fez uma palestra, em 30 de agosto, para um 
auditório lotado de participantes na Superintendência Regional 
Nordeste, sobre os resultados da atual gestão.

Os participantes puderam ter uma visão geral de como o 
Instituto está sendo administrado. O Diretor-Superintenden-
te falou do sistema de previdência oficial e complementar, 
apresentou as ações que estão sendo desenvolvidas nas áreas 
administrativa, previdencial e financeira do Instituto e os 
resultados alcançados no período.

Após a apresentação, Carlos Duque e os diretores de Bene-
fícios, Paulo Roberto da Silva, e de Administração e Finanças, 
Maria Lucia Araujo Rocco, ficaram à disposição para esclare-
cimento de dúvidas.

O maior questionamento foi sobre o simulador e a nova tábua 
de mortalidade. Carlos Duque informou que o atual simulador 
projeta valores de aposentadoria já com a nova tábua AT-83, deter-
minada pelo Conselho de Gestão de Previdência Complementar, 
(CGPC) em março de 2006. No entanto, esclareceu que a tábua 
antiga, UP-84, ainda está válida para os participantes que forem se 
aposentar até dezembro de 2007. Somente em 2008 é que a tábua 
AT-83 será usada para efetivação do cálculo de aposentadoria.

A utilização imediata da tábua no simulador foi com o 
objetivo de dar uma visão mais real dos valores, para aqueles 
que vão se aposentar mais à frente.

Carlos Duque explicou que a expectativa de vida é um fator 
atuarial que influi no cálculo do benefício. Este fator é acompanha-
do constantemente para que o Instituto possa fazer as adequações 
necessárias, como foi a introdução de uma nova tábua. 

Mesmo que o CGPC não tivesse determinado a utilização 
da AT-83, a reavaliação atuarial já tinha apontado a necessi-
dade de mudança de tábua, uma vez que os participantes do 
INFRAPREV estão vivendo muito mais, do que o projetado 
quando da criação do plano de benefícios.

“A atualização da tábua, em função da mudança de expectativa 
de vida, afasta o risco de insuficiência de reservas para pagamento 
dos benefícios futuros”, enfatizou Carlos Duque.

O Diretor de Benefícios, Paulo Roberto da Silva, explicou 
que o simulador ainda está fora do ar devido a ajustes e à 
necessidade de uma auditoria rígida da consultoria atuarial 
Ernst Young. Como foram detectadas inconsistências no antigo 
simulador, a diretoria decidiu passar a nova ferramenta por 
processos rígidos de controle e qualidade.

No primeiro semestre deste ano, a 

Central de Atendimento recebeu cerca 

de 4 mil ligações de seus participantes. 

Entre os atendimentos efetuados no pe-

ríodo, destacam-se 1.065 atualizações 

de endereço e 359 solicitações de senha 

e login.

A Central de Atendimento é um 

importante canal de comunicação dos 

participantes com o Instituto.  Com dis-

cagem gratuita, a Central facilita o acesso 

à informação aos participantes de todas 

as regiões do país. 

Os operadores estão habilitados a es-

clarecer dúvidas referentes aos planos de 

benefícios, contribuições; efetuar simula-

ção de empréstimo; solicitar segunda via 

do aviso de pagamento, senha e login e 

alterar dados cadastrais, como endereço 

residencial, telefone e e-mail. 

Além disso, através da Central de 

Atendimento – 0800-707-1273 –, os par-

ticipantes podem registrar reclamações,  

fazer sugestões e efetuar indicações para 

o Convênio e Desconto, como pousa-

das, lojas, academias, escolas, cursos e 

profissionais liberais de sua cidade. Para 

isso, basta informar o tipo de serviço 

prestado, telefone, e-mail (se souber) 

e um nome para contato. Com isso, o 

INFRAPREV deseja aumentar o número 

de conveniados em todo o Brasil e prestar 

atendimento de boa qualidade.

Participantes de Recife 
assistem palestra 
do INFRAPREV

Participantes esclarecem dúvidas 
com diretores e técnicos do Instituto

Participantes de Recife 
assistem palestra 
do INFRAPREV
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S E R V I Ç O SS E R V I Ç O S

N Ú M E R O SN Ú M E R O S

Patrimônio (Setembro/2006): R$ 846.138.391,26

Cota do Plano CV: 
Setembro/06
2,48658636

Plano CV
R$ 802.787.331,66

Plano I
R$ 37.021.852,81

Plano II
R$ 6.329.206,79

Por Plano

CALENDÁRIO DE 
PAGAMENTO 2006

OUTUBRO  31

NOVEMBRO  30

DEZEMBRO  28

ABONO ANUAL/ 13º BENEFÍCIO

DEZEMBRO 12 
Renda Fixa
62,71%

Renda 
Variável

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
Setembro/2006 (Em %)

Imóveis
7,32%

Empréstimos
6,39%

23,56%

Disponível
0,01%

No primeiro semestre deste ano, 
o INFRAPREV obteve uma rentabi-
lidade de 7,49% dos investimentos, 
composto de renda fixa, renda va-
riável, imóveis e empréstimos aos 
participantes.

Com essa rentabilidade, o Insti-
tuto superou em 3,3% a meta atua-
rial de INPC+6% ao ano, que foi de 
4,05%. No entanto, a equipe de in-
vestimentos trabalha com uma meta 
mais arrojada, a estipulada pela Po-
lítica de Investimentos, INPC+8% 
ao ano, que atingiu 5,03%. 

Os bons resultados podem ser 
atr ibuídos, principalmente, ao 
bom desempenho dos segmentos 
de renda variável (ações) e de 
empréstimos aos participantes no 
semestre. 

O período de adesão ao plano odontológico 
da INPAO sem carência para os atuais apo-
sentados e pensionistas terminou em agosto. 
A partir de agora, os assistidos que desejarem 
a filiação ao plano terão uma carência de 120 
dias para todos os serviços oferecidos. Mas os 
novos assistidos que solicitarem a adesão ao 
INPAO, no prazo de 30 dias do deferimento da 
sua aposentadoria, não terão carência.

Além dos assistidos do INFRAPREV, podem 
aderir ao convênio seus dependentes: cônju-
ge; companheiro(a) com relação mantida há 
mais de cinco anos ou com filhos em comum; 
filhos(as) solteiros(as) menores de 21 anos ou 
até 24 anos se forem estudantes universitários; 
filhos adotivos menores de 12 anos e filhos in-
válidos de qualquer idade, enteados, menores 
sob guarda judicial e tutelados.

O Plano Magnum oferece cobertura em con-
sultas, emergências, prevenção, restaurações, 
exames, próteses, cirurgia em consultório, odon-
topediatria, periodontia, endodontia e ortodon-
tia. Há, ainda, como serviço complementar ao 
plano, o tratamento exclusivo em ortodontia.

Os interessados podem ligar para a Central 
de Atendimento do INFRAPREV.

A Amil reajustou em julho o plano de 

assistência médica dos assistidos, 

em 4% nas mensalidades. Embora 

a vigência do reajuste seja julho, o 

desconto na folha de pagamento 

dos aposentados e pensionistas 

da mensalidade com aumento foi 

efetuado em setembro. As diferenças 

dos meses de julho e agosto não 

serão cobradas. 

Confira as tabelas de reajuste das 

modalidades Medicus e Opções, 

com vigência de 1º de julho de 2006 

a 30 de junho de 2007.

MEDICUS 

Faixa Etária Quarto 
Coletivo

Quarto 
Privativo

De 0 a 20 anos R$ 115,32 R$ 128,18

De 21 a 59 anos R$ 144,15 R$ 160,23

De 60 a 65 anos R$ 288,30 R$ 320,46

De 66 a 70 anos R$ 432,45 R$ 480,69

De 71 a 75 anos R$ 576,60 R$ 640,92

Maior de 75 anos R$ 720,75 R$ 801,15

OPÇÕES 

Faixa Etária Quarto 
Privativo

De 0 a 20 anos R$ 164,11

De 21 a 59 anos R$ 205,14

De 60 a 65 anos R$ 410,28

De 66 a 70 anos R$ 615,42

De 71 a 75 anos R$ 820,56

Maior de 75 anos R$ 1.025,70

Plano de Saúde teve reajuste

Assistidos: adesão a plano odontológico

Investimentos superam metas no semestre
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F I S C A L I Z A Ç Ã OF I S C A L I Z A Ç Ã O

Perdas 
irreparáveis

Conselhos Deliberativo 
e Fiscal representam 

os participantes
T odas a s  dec i sõe s tomadas no 

INFRAPREV têm a colaboração dos 
participantes. Além da Diretoria, eles 
estão representados efetivamente nos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, propor-
cionando transparência e democratização 
da gestão.

Cabe aos Conselhos a fiscalização 
da administração e a verificação do 
cumprimento dos deveres legais, esta-
tutários, regulamentares e regimentais. 
Os conselheiros têm, ainda, autoridade 
para apontar quaisquer irregularidades 
que venham a ocorrer. 

Conselho Deliberativo 
É a instância máxima de gestão 

do fundo de pensão, responsável pela 
aprovação das alterações no estatuto, 
nos regulamentos dos planos, da polí-
tica de investimentos e dos principais 
instrumentos de gestão do quadro de 
empregados (plano de cargos e salários, 
acordo coletivo de trabalho e benefícios). 
Além disso, ainda examina as decisões 
da Diretoria Executiva. 

Dos oito membros que compõem o 
Conselho Deliberativo – quatro titu-

O último acidente aéreo, com o avião 

da Gol, chocou o Brasil, o Mundo, a 

INFRAERO e o INFRAPREV. O Instituto 

foi surpreendido com a perda de dois 

conselheiros. Juvêncio Gomes da Silva, 

do Conselho Deliberativo, e Esdras Lou-

reiro Lucas, do Conselho Fiscal, eram 

dois grandes colaboradores na gestão do 

lares e quatro suplentes – metade dos 
titulares é indicada pela Patrocinadora 
INFRAERO e a outra metade é eleita 
pelos participantes ativos e assistidos. O 
presidente, em particular, é escolhido en-
tre os representantes da patrocinadora, 
ficando, portanto, vedada e escolha dos 
que foram eleitos pelos participantes. 

Conselho Fiscal 
Já o Conselho Fiscal é responsável 

pela gestão econômica e financeira 
do Instituto. Tem como competência 
examinar os balancetes mensais e os 
demonstrativos financeiros anuais e 
emitir parecer. 

É composto também por oito mem-
bros, sendo quatro titulares e quatro 
suplentes. No entanto, ao contrário do 
que ocorre no Conselho Deliberativo, o 
presidente é escolhido entre os conse-
lheiros eleitos pelos participantes. 

Instituto, que estavam no avião da Gol. A Di-

retoria Executiva, os Conselhos Deliberativos 

e Fiscal registram a importante colaboração 

desses dois profissionais para a consolida-

ção das atividades do Instituto.

Juvêncio e Esdras fazem parte da 

família do INFRAPREV, porque suas 

contribuições estão registradas na his-

tória do Instituto. Além de profissionais, 

eram amigos.  Nesse momento de luto 

e de dor o Instituto se solidariza com os 

seus familiares e amigos, externando o 

seu pesar. 

No dia 5 de outubro, foi celebrada 

missa, na Igreja Nossa Senhora do 

Carmo, no Centro do Rio de Janeiro, 

em intenção aos dois conselheiros e ao 

participante Julio César Nascimento, que 

também estava no mesmo vôo.

Esdras Loureiro 
Lucas

Juvêncio Gomes 
da Silva 

Conselho Fiscal analisa gestão econômica e financeira

Conselho Deliberativo examina as decisões da Diretoria Executiva 

Conselhos Deliberativo 
e Fiscal representam 

os participantes



Criada no início do século XIX, a foto-
grafi a sempre fascinou a humanidade. A capacidade de 
registrar acontecimentos, construir signifi cados e contar 
uma história ainda hoje motiva fotógrafos de toda parte 
do mundo. Não poderia ser diferente com o participante 
do INFRAPREV Hudson dos Reis Passos que, desde que 
começou a tirar fotos, há dez anos, não parou mais. 

Trabalhando há 22 anos no Grupamento de Navegação 
Aérea de Itacoatiara, na Amazônia, no setor de Comunica-
ção da INFRAERO, Hudson conta que se sente motivado 
com a possibilidade de apresentar situações inusitadas 
e curiosas. “Gosto de mostrar coisas belas e diferentes, 
que as pessoas não reparam com freqüência. Surgindo 

algo assim, faço uma foto”.
Sempre com a máquina a postos, qualquer 

instante pode se transformar em um registro 
surpreendente. Os olhos atentos do fotógrafo não deixam 
escapar nem mesmo o mais corriqueiro dos acontecimen-
tos da cidade onde mora. Por isso, já fl agrou, em diversas 
oportunidades, episódios que acabaram sendo publicados 
em sites da Internet. “Aprecio retratar a realidade e de 
poder mostrar isso para as pessoas”.

Além das cenas do cotidiano, Hudson não abre mão 
do aspecto artístico da fotografi a. Capta imagens que 
retratam a vida de pessoas menos favorecidas, como 
crianças abandonadas nas ruas e, é claro, aproveita seus 
momentos de lazer para fazer viagens e fotografar as 
paisagens que encontra pelo caminho.  

G E N T EG E N T E

Fotografi a fascina 
participante

INFRAPREV contribui para o meio ambiente

Hudson dos Reis Passos aprecia 
registrar imagens diferentes e 
que retratem também a realidade

C I D A D A N I AC I D A D A N I A

Com o objetivo de dar a sua contri-
buição para preservar o meio ambiente, o 
INFRAPREV decidiu adotar em 2006 o pa-
pel reciclado no seu relatório anual, folder 
sobre o Plano CV, lâmina de empréstimo e 
cartão de aniversário dos assistidos.

As empresas ao adotarem o papel 
reciclado estão economizando energia, 
poupando recursos naturais e trazen-
do de volta ao ciclo produtivo o que é 
jogado fora.

A reciclagem é um processo industrial 
que converte o lixo descartado em outro 
produto ou semelhante ao inicial. A pala-
vra reciclagem foi introduzida ao vocabu-
lário internacional no fi nal da década de 
1980, quando se constatou que as fontes 
de petróleo e outras matérias-primas não 
renováveis estavam se esgotando. 

Para compreender a reciclagem, é 
importante rever o conceito de lixo, 

RECICLÁVEL
Caixa de papelão

Jornal
Revistas

Impressos em geral
Fotocópias
Rascunhos
Envelopes

Papel timbrado
Embalagens longa-vida*

Cartões
Papel de fax

*papel + plástico + alumínio

Fonte: Portal Ambiente Brasil 
(http://www.ambientebrasil.com.br)

NÃO-RECICLÁVEL
Papel sanitário

Copos descartáveis
Fotografi as

Papel carbono
Fitas adesivas

Etiquetas adesivas

deixando de lado a idéia de uma coisa 
suja e inútil. Ao contrário, o lixo é fonte 
de riqueza e para ser reciclado deve ser 
separado, o que pode ser feito de dife-
rentes maneiras, sendo a mais simples a 
separaração do lixo orgânico do inorgâ-
nico (lixo molhado/ lixo seco). 

Benefícios da Reciclagem 
A matéria-prima para a fabricação 

do papel já está escassa. Na fabricação 
de uma tonelada de papel, a partir de 
papel usado, o consumo de água é mui-
tas vezes menor e o consumo de energia 
é cerca da metade. 

O papel reciclado pode ser aplicado 
em caixas de papelão, sacolas, embala-
gens para ovos, bandejas para frutas, 
cadernos, livros, material de escritório, 
envelopes, papel para impressão, entre 
outros usos.

Peças de comunicação foram produzidas em papel reciclado, que economiza energia, 
poupa recursos naturais e traz de volta ao ciclo produtivo o que é jogado fora


