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O INFRAPREV, representado pelo diretor-superintendente, Car-
los Frederico Aires Duque, assinou em março o termo de compromisso 
da 5ª edição do Programa Pró-equidade de Gênero e Raça, na presença 
da ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), Eleonora 
Menicucci, em Brasília. A assinatura reafirma o compromisso do Instituto 
com a promoção da igualdade no ambiente de trabalho.
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EDITORIAL

NOVOS PATROCINADORES: 
GARANTIA DE DIREITOS

Duas novas concessões de aeroportos acon-
teceram no primeiro trimestre deste ano. Confins/
MG e Galeão/RJ passaram para a administração da 
iniciativa privada e estão na fase de transferência das 
operações para os novos gestores.

Como ocorreu com os primeiros aeroportos 
concedidos – Guarulhos, Campinas e Brasília –, as 

garantias trabalhistas relativas à manutenção do plano de previdência 
administrado pelo INFRAPREV aos participantes que optarem pela 
transferência foram mantidas.   

Os empregados da Infraero, participantes do Instituto, que fo-
ram transferidos para as concessionárias podem permanecer no Plano 
CV.  As concessionárias também efetuam as contribuições para o plano 
desses participantes, que continuam com os mesmos direitos e bene-
fícios. Não houve alteração.

O processo de adesão e patrocínio foi concluído com a apro-
vação pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(Previc), órgão fiscalizador dos fundos de pensão. Isso significa que as 
concessionárias desses três aeroportos passaram à condição de pa-
trocinadores do INFRAPREV, com a efetiva manutenção do plano de 
benefícios para o grupo de empregados transferidos.

As concessionárias, na condição de patrocinadores, pela legislação 
vigente devem oferecer o plano de benefícios aprovado a todos os seus em-
pregados oriundos ou não da Infraero. Nossa equipe já está mantendo con-
tato com os novos patrocinadores visando atender a essa obrigação legal. 

Quanto à concessão dos aeroportos de Confins e Galeão, o pro-
cedimento será o mesmo. Os contatos já se iniciaram com a Infraero para 
as informações preliminares e início das tratativas voltadas à formalização 
do convênio de adesão com as concessionárias, de forma a assegurar os 
direitos e garantias previdenciárias de nossos participantes.

Estamos atentos ao cumprimento desses objetivos fundamen-
tais que ampliam o multipatrocínio e consolidam cada vez mais a traje-
tória para o crescimento do INFRAPREV.  

CARLOS FREDERICO AIRES DUQUE
DIRETOR-SUPERINTENDENTE

CONCESSÃO AEROPORTOS
Como ficam os investimentos feitos no 
INFRAPREV para aqueles funcionários que 
migrarem para BHAirport?
Érika Cristina Borba Pereira Franklin
Belo Horizonte/MG

RESPOSTA: (...) Terão o seu plano mantido 
no INFRAPREV, conforme determina o edi-
tal de concessão. Acontecerá o mesmo que 
ocorreu nas concessões dos aeroportos de 
Campinas, Brasília e Guarulhos. Os  empre-
gados da Infraero, que são participantes do 
INFRAPREV e que desejaram trabalhar na 
concessionária, permaneceram no Instituto e 
a concessionária continuou a efetuar as contri-
buições que caberiam  à Infraero. Esses parti-
cipantes continuam com os mesmos direitos e 
benefícios do plano. Não houve alteração. (...)

EXTRATO DE CONTA
“ (...) Solicito gentileza saber como consigo 
acessar meu extrato de conta do INFRAPREV.
Eulalia Cristina dos Santos
Londrina – PR

RESPOSTA: Você poderá consultar o seu 
extrato de contribuições, entre outras in-
formações, no portal www.infraprev.org.
br. Digite CPF e senha na parte superior 
do portal. Clique,  ao lado direito da pá-
gina, em Canais de Atendimentos, em  
Autoatendimento. Terá acesso a todas as 
informações pessoais. Se preferir, ligue para 
a Central de Atendimento 0800-707-1273 
para efetuar o passo a passo com  o auxílio 
de nossas atendentes. Caso não tenha se-
nha de acesso ao portal, nos informe que 
enviaremos para o seu email.

CONVÊNIO E DESCONTO
Poderia me enviar o código da parceria para o 
Compra Certa? Desde já agradeço a atenção. 
Antonio Candido da Silva
Nilópolis – RJ

RESPOSTA:  O código do parceiro é infra. 
Precisa acessar o Clube de Vantagens no 
portal INFRAPREV, em Serviços, e digitar 
CPF e senha. (...). Na página do Clube de 
Vantagens,  você encontrará ao lado direi-
to o banner do Compra Certa. (...)
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SERVIÇOS

COMUNICAÇÃO

O participante já pode fazer 
a contratação do empréstimo dire-
to no Autoatendimento do portal,  
www.infraprev.org.br. Dessa forma, não 
precisa mais utilizar o representante.

O novo simulador permite a 
inserção dos dados e a impressão do 
contrato pelo próprio participante. O 
procedimento de margem consigná-
vel continua o mesmo para o ativo. É 
preciso requerer à área de Recursos 
Humanos da Infraero. Para os assisti-
dos, o valor é informado automatica-
mente no simulador.

Os participantes inscritos no 
PDITA e também os do Plano BDI 
devem solicitar a margem consigná-
vel ao INFRAPREV. Para esse grupo, 
o Instituto calcula a margem com base 
no benefício futuro de aposentadoria.

É preciso preencher correta-
mente os campos de telefone e email 
para obter uma posição sobre o seu 
pedido. As propostas recebidas após 
o fechamento da carteira de emprés-
timo não são consideradas.

O Jornal Futuro está de cara nova. O novo projeto gráfico está mais ver-
sátil e os recursos usados dão mais modernidade e leveza à publicação.  

A mudança também passa pelo conteúdo. Os textos menores e mais 
objetivos facilitam a leitura. O uso de infográficos tem o objetivo de tornar as 
matérias mais atrativas.

O informativo é enviado por email para um grupo de aproximadamente 
10.000 participantes com endereço eletrônico cadastrado e impresso aos assisti-
dos. Está disponível no portal do Instituto e também no Facebook.

JORNAL FUTURO GANHA NOVO VISUAL

SOLICITE EMPRÉSTIMO PELO 
AUTOATENDIMENTO

CONTRATO PODE SER FEITO 
PELO PRÓPRIO PARTICIPANTE 
NO PORTAL E ENVIADO 
AO INSTITUTO COM A 
DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 
PARA CONCESSÃO

1. DOCUMENTOS 2. PRAZO PARA 
LIBERAÇÃO

3. CONSULTA DE
CRÉDITO

4. DÚVIDAS

Para concessão, é preciso enviar ao 
INFRAPREV os seguintes documen-
tos: Sec/Contrato assinado, com-
provante de margem consignável e 
cópia do contracheque atual.

 72 horas contadas a 
partir do recebimen-
to da documentação 
e aprovação da 
proposta.

O participante precisa 
consultar a conta corrente 
para confirmar o crédito, 
antes de efetuar o saque.

Entre em contato  
com o 0800-707-1273 
ou pelo Fale Conosco 
do portal.

PARA FACILITAR A CONCESSÃO

A concessão 
só será feita 
mediante a 

apresentação 
dos documentos 

originais.

Depois, enviar a proposta para o email:
geemp@infraprev.org.br ou pelo fax (21) 2156-8191, 

junto com a margem consignável, contracheque e aviso 
de entrega da documentação original ao representante 

ou comprovante de envio por Sedex.

O participante tem a opção de 
entregar os documentos ao 

representante, que encaminhará 
ao INFRAPREV, ou enviar 

diretamente por Sedex.

O participante deve 
entrar no simulador, 
preencher, imprimir e 
assinar a proposta (Sec).

SMS

SMS é enviado ao 
participante com a previsão 
da data do crédito.

CONFIRA
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O auxílio-doença é benefício de risco 
dos planos CV e BDI. Representa uma renda 
mensal temporária aos participantes que se afas-
tam da Infraero por doença. 

O participante que ainda não está apo-
sentado pelo INFRAPREV, mas já está pelo INSS 
e continua trabalhando, também tem direito ao 
benefício. O mesmo ocorre com aquele que se 
desliga da Infraero e permanece com a contri-
buição ao plano.

É concedido com no mínimo 12 meses 
de contribuição ao Instituto, exceção para os 
casos de acidente no trabalho que não exigem 
carência. O pagamento é efetuado durante o 
período em que o participante estiver receben-
do o auxílio-doença pelo INSS. Sempre que 
prorrogado o benefício, é fundamental enviar a 
nova ‘Comunicação de decisão’ do INSS. 

Como solicitar – Ao entrar com lo-
gin e senha no portal (www.infraprev.org.br), 
acesse Autoatendimento – Vá em Benefícios 
– Em Auxílio-doença e clique em Ver mais. 
Imprima e preencha o requerimento. 

Anexe os seguintes documentos –
Carta de Concessão/Memória de Cálculo do 
auxílio-doença do INSS, Contracheque do Pa-
trocinador do mês anterior ao início do benefí-
cio; Comunicação de Decisão – que é o com-
provante do período do auxílio-doença – e 
envie ao INFRAPREV pelo correio ou entregue 
diretamente ao representante no aeroporto.  

Os participantes podem consultar informação do  
INFRAPREV no celular. O aplicativo pode ser acessado nos apa-
relhos com sistema Android 4.3, IOS 7.0 e Windows 8.0. 

No aplicativo, os participantes ativos visualizam no momen-
to informações pessoais, extrato dos últimos seis meses e situação 
do plano. Os  assistidos podem consultar o aviso de pagamento. 

Em junho, estarão disponíveis para consulta situação de em-
préstimo e alteração de dados cadastrais (endereço, telefone e email).

AUXÍLIO-DOENÇA: 
SAIBA MAIS SOBRE 
O BENEFÍCIO 

APLICATIVO INFRAPREV 
NO SEU CELULAR

PARTICIPANTES APOSENTADOS PELO 
INSS QUE CONTINUAM TRABALHANDO 
TAMBÉM TÊM DIREITO AO BENEFÍCIO 
TEMPORÁRIO

SEGURIDADE COMUNICAÇÃO DIGITAL

BAIXE O APLICATIVO

1) Entre na loja virtual do seu sistema operacional: 
Android – Play Store, Windows – Loja Virtual e IOS 
– App Store

2) Baixe o Aplicativo INFRAPREV
3) Instale o aplicativo
4) Clique no ícone do INFRAPREV
5) Acesse o aplicativo utilizando CPF e senha (a 

mesma do portal INFRAPREV)

FUTUROJORNAL4
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O login de acesso ao portal INFRAPREV ficou mais 
fácil de memorizar, pois agora é o número do  CPF do par-
ticipante.  A novidadade chega com um novo visual da área 
de Autoatendimento.

O Autoatendimento foi reformulado e o participan-
te pode encontrar todas as informações que necessita em 
um ambiente mais interativo. A página inicial tem um resu-
mo da situação do participante no seu plano de previdência. 

As contribuições são apresentadas de forma gráfica 
(com percentual e valor). Saldo da conta do participante e 
do patrocinador, extrato, situação de empréstimo e benefí-
cios são outras informações.

Os participantes podem deduzir as contribuições 
destinadas à aposentadoria no imposto de renda, até o limi-
te de 12% dos rendimentos tributáveis recebidos no ano.

Aqueles que estão no Plano CV têm a oportuni-
dade, anualmente, de aumentar a contribuição. Dessa 

1.   CLIQUE NO BANNER
 DO PORTAL

2. CLIQUE EM 
REQUERIMENTO 

CONTRIBUIÇÃO: APROVEITE VANTAGEM FISCAL

LOGIN DO PORTAL 
É AGORA CPF
OUTRA NOVIDADE É A REFORMULAÇÃO
DO AUTOATENDIMENTO 

SEGURIDADE

forma, se beneficiam da vantagem fiscal e ainda elevam 
o valor da aposentadoria. A alteração pode ser feita no 
portal INFRAPREV.

Com a entrada do novo Autoatendimento, o passo 
a passo para fazer a alteração é o seguinte:

3. ENTRE COM CPF PARA 
ACESSAR A ÁREA DE 
AUTOATENDIMENTO
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MÍDIAS SOCIAIS

O INFRAPREV está presente 
nas principais redes sociais. O objetivo 
do Instituto nesses canais de comuni-
cação e relacionamento é manter os 
usuários a par de novidades, abordar 
temas relevantes, tirar dúvidas sobre 
previdência, ensinar como cortar gas-
tos, dar dicas de investimentos e levar 
notícias importantes.

ACOMPANHE 
O INFRAPREV 
NAS REDES 
SOCIAIS

POR ONDE ANDA

YOUTUBE
O INFRAPREV possui cinco vídeos 
publicados sobre plano de previdência 
para empresas, plano associativo para 
familiares, boas práticas de sustentabi-
lidade, a atividade-fim do INFRAPREV 
e a importância da previdência para o 
futuro. Até o fechamento desta edição, 
os vídeos tiveram  1451 visualizações.

TWITTER
Primeira rede social do INFRAPREV, 
com 604 seguidores. Apresenta men-
sagens diárias sobre  previdência, 
economia, sustentabilidade e assuntos 
relevantes do Instituto. O  principal 
objetivo nessa rede é criar “embaixa-
dores“, seguidores que possuem um 
bom sentimento pela marca e a divul-
guem, comentem e defendam.

FACEBOOK
É a rede mais utilizada, com o registro 
de 3.264 curtidas em março. Além de 
assuntos relacionados ao INFRAPREV, 
são postadas campanhas de educação 
previdenciária e financeira, além de 
datas comemorativas e mensagens.

Valdir Gomes – Curitiba/PR
Foram 27 anos de serviço na Infraero. Exerceu no início a função de fiscal de pátio, depois foi promovido 
a assessor e encerrou a vida profissional como supervisor de Tráfego no Aeroporto Afonso Pena, em 
Curitiba/PR. A função exigia muita responsabilidade e habilidade para lidar com o público e funcionários. 
“Essa atividade não se resumia em resolver problemas, era prazeroso trabalhar em uma empresa estru-
turada”, diz o participante. Hoje, já com 13 anos de aposentado, Valdir lembra com alegria das festas e 
também dos momentos delicados, onde tinha que contornar algumas situações. Quando saiu da Infraero 
comprou um sítio, onde vai com frequência com a esposa para relaxar. Como forma de cuidar do corpo 
e da mente, pratica caminhada.

Francisco Vidal Fonseca – Brasília/DF
Após 32 anos de dedicação à Infraero, Francisco Vidal Fonseca afirma ser um profissional realizado. 
“Trabalhei em diversos aeroportos e em cada um deles ajudei a colocar pelo menos um tijolo, sinto-me 
honrado”, comenta. Foi chefe do Setor de Engenharia, na Sede, em Brasília, e trabalhou também na 
área de Patrimônio. Hoje, depois de seis anos como aposentado, o participante lembra das reuniões e 
confraternizações divertidas que tinha com os companheiros da Infraero. Sente saudade dos amigos que 
conquistou em cada aeroporto e das suas conquistas pessoais: uma filha psicóloga, um filho em processo 
de formação, uma linda família e trabalho. “Enquanto tiver saúde, não vou parar de trabalhar” ressalta.

Joaquim José Nery – Campo Mourão/PR
Começou na Infraero como terceirizado, em 1975. Formado em Administração e em Ciências Contá-
beis, após sete meses de serviço foi convidado a integrar a equipe de contabilidade na Sede, em Brasília. 
Joaquim participou dos primeiros anos de atividade da Infraero. Foram 18 anos cuidando da contabilida-
de, fazendo inspeções nos aeroportos, dentre eles Porto Alegre, Manaus e Boa Vista, representando a 
empresa em congressos e se alegrando com as amizades que tinha. Atualmente, Joaquim curte a vida de 
aposentado. Se dedica a família integralmente, sem se esquecer de ajudar o próximo. “Sou querido pelos 
meus familiares e levo a vida tranquila, sempre economizando, pensando no futuro”, diz o participante.
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GESTÃO

NOSSOS NÚMEROS

A Global Reporting Initiative (GRI) 
conferiu o nível C de aplicação ao Re-
latório Anual do INFRAPREV de 2013. 
A publicação está no portal para aces-
so dos participantes ativos e assistidos e 
foi encaminhada por email àqueles que 
têm correio eletrônico cadastrado. 

O relatório, que tem informa-
ções integradas de gestão e susten-
tabilidade dentro da metodologia da 
GRI e atende também o guia de sus-
tentabilidade da Associação Brasileira 

RELATÓRIO ANUAL ATENDE 
METODOLOGIA GRI

das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp), apresenta o 
desempenho do Instituto nas áreas 
financeira, previdenciária, administra-
tiva, social e ambiental. 

Pelo terceiro ano consecutivo 
o Instituto fica dispensado pela Previc 
de enviar o relatório impresso, em 
função do programa de educação 
previdenciária. A medida vai também 
ao encontro das ações de sustentabili-
dade do Instituto.

MARÇO/2014

Patrimônio Líquido  
Meta Atuarial - 2003 a 2014

Distribuição do Investimentos

Balancete 1º trimestre - Balancete Gerencial do 1º trimestre de 2014 
encontra-se no portal do INFRAPREV para consulta dos participantes. Basta aces-
sar o item Publicações. O Balancete é composto pelo Ativo, Passivo, Demonstra-
tivos de Receitas e Despesas e pela Composição do Passivo Atuarial. O acesso é 
restrito para participantes.

Atualização Cadastral – Para maior agilidade em receber informações 
do seu plano de benefícios, mantenha seu email, endereço e telefones atualiza-
dos no cadastro do INFRAPREV. Acesse Autoatendimento – Dados Cadastrais 
– Contatos ou ligue para 0800-707-1273 e confirme nome da rua, número, 
complemento, CEP, email, telefone e celular para o recebimento de mensagens 
de texto (SMS), inclusive aviso de crédito de empréstimo.

GRI – É uma instituição independente que fornece a empresas e organiza-
ções uma estrutura abrangente de relatórios de sustentabilidade, amplamen-
te utilizada em todo o mundo. 

FIQUE POR DENTRO

Disponível Renda Fixa

Renda Variável Inv. Estruturados

Imóveis Oper. com Participantes

56,68%

11,37%

17,04%

6,85%8,07%0,0%

447%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

263%

Plano CV R$ 2.397.632.317,17 

Plano BD I R$ 74.084.350,81

Plano BDII R$ 11.048.146,81

Plano Anei R$ 121.564,09

Patrimônio R$ 2.482.886.378,88

Cota do
Plano CV 5,766186017

Cota do
Plano Anei 1,036927165

Patrimônio Líquido               Meta Atuarial
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NOSSA GENTE

SUCO VERDE É DESINTOXICANTE

Vera Lúcia Lima Paulino é uma 
aposentada muito ativa. Desde que 
saiu da Infraero, em 1999, as suas ati-
vidades só aumentaram. A aposenta-
doria abriu novas perspectivas. 

A participante assistida do  
INFRAPREV reconhece que não con-
segue parar de trabalhar. Permanecer na 
ativa vai além de um complemento na 
renda familiar, é uma forma de ser feliz. 

O que move Vera Paulino 
são os desafios. É pós-graduada em 
Recursos Humanos e docência, atua 
em diversos projetos como professo-

Utilizado como prática desinto-
xicante, especialmente em temporada 
de festas, o suco verde tornou-se popu-
lar entre as pessoas que buscam limpeza 
do organismo, qualidade de vida e bem-
-estar. Com baixas calorias e sensação 
de saciedade, a bebida ajuda a combater 
o excesso de peso, controle do pH do 
sangue e  redução do inchaço do corpo. 

O suco verde produz diversos 
benefícios, que vão além da perda dos 
quilinhos indesejados: melhorias no 
funcionamento do intestino, organis-
mo hidratado, metabolismo acelerado 
e efeitos que são notados nos cabelos, 
na pele e até nas unhas. 

Dicas - Por ser uma bebida de 
gosto forte, o segredo é adicionar um 
punhado de hortelã e trocar a água co-
mum por água de coco, para não ficar 
enjoativo. Adicionar frutas ou legumes 
adocicados também é uma maneira de 
deixar o suco mais doce e saboroso.

PERMANECER ATIVA  
É FORMA DE SER FELIZ
VERA PAULINO AUMENTOU AS ATIVIDADES COM A APOSENTADORIA. 
A CONSELHEIRA DO INFRAPREV É MOVIDA POR DESAFIOS

ra e palestrante. Seus seminários são 
sobre liderança e gestão de pessoas, 
inteligência emocional, trabalho em 
equipe e gestão de conflitos.

Segundo Vera, lidar com pes-
soas é muito gratificante. “O que mais 
me alegra é o reconhecimento pelo 
trabalho compartilhado”, afirma.

Nessa agenda cheia, ainda 
tem tempo para ser conselheira no 
INFRAPREV. Foi eleita pelos assisti-
dos para ocupar a função de titular 
no Conselho Fiscal. “Tenho ampliado 
meu conhecimento com essa experi-

ência no Instituto. Fiscalizar o fundo 
de pensão do qual recebo a minha 
aposentadoria é uma grande respon-
sabilidade”, destaca. 

Mas as atividades não param 
por aí. Dançar é o seu hobby e uma 
forma de relaxar dessa vida cheia de 
novidades a cada dia.

COM BAIXAS CALORIAS E SENSAÇÃO DE SACIEDADE, A BEBIDA AJUDA A 
COMBATER EXCESSO DE PESO E PRODUZ OUTROS BENEFÍCIOS À SAÚDE

Receita
- 2 fatias de abacaxi 
- 1 folha de couve
- 1 punhado de hortelã
- 1 pedaço de gengibre (cerca de 1 cm)
- 1 copo de água de coco

Modo de fazer
Bata tudo no liquidificador  
e coe, se preferir.

pH do sangue
O pH ou potencial de hidrogênio 
iónico é um índice que indica a 
acidez, neutralidade ou alcalini-
dade de uma determinada solu-
ção. O pH varia de acordo com 
a temperatura e a composição de 
cada substância (concentração de 
ácidos, metais, sais etc.). O grau 
de acidez é uma importante pro-
priedade química do sangue e de 
outros líquidos corporais.
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