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Mariza Falcão, do Aeroporto
Internacional de Belém, é uma
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está presente em todos

os momentos da filha
Amanda, portadora de

síndrome de Down, 
inclusive na faculdade de

Ciências Biológicas.
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No Dia do Aposentado,
24 de janeiro, em São Paulo, 

a Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar 
(Abrapp) homenageou 

aposentados de diversas 
entidades. O participante 

assistido do Infraprev, 
Jerônimo da Silva Pontes, 

à esquerda, recebeu o 
certificado das mãos de 

Sérgio Veloso, empregado 
do Instituto em São Paulo. 

“Nunca ganhei uma 
homenagem como essa”, 

conta Jerônimo empolgado.

O Infraprev está com novo aplicativo Jornal Futuro 
e o principal motivo da modificação é o custo de 

manutenção menor em relação ao anterior.
O app, com novo leiaute e carregamento mais rápido, 

contempla todas as edições desde
2004, como uma biblioteca/galeria. 

Fique por dentro, através do Jornal Futuro digital, 
dos resultados dos investimentos do Infraprev 
e das informações sobre educação financeira, 

aposentadoria, finanças, entrevistas com participantes 
assistido e ativo, dicas de saúde,

entre outros assuntos específicos do Instituto.

Baixe já o seu!
O aplicativo já está disponível na loja Play Store, dos 

smartphones de sistema Android. Na Apple Store, 
sistema IOS, estará disponível até final de março.

Para baixar é só procurar por ‘Jornal Futuro Infraprev’.
O app antigo deve ser desinstalado para utilizar a

nova versão. O serviço é totalmente gratuito.

Jornal Futuro tem
novo aplicativo
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Editorial Canal Aberto

Em dezembro de 2017, foi aprovado pelo Conselho Deli-
berativo o Planejamento Estratégico do Infraprev para 2018.

No Planejamento Estratégico, que na elaboração tem 
a participação da diretoria e gerentes, procuramos an-
tecipar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 
para a concretização da visão, da missão e dos objetivos 
organizacionais. Consideramos a influência de fatores 
econômicos, sociais, políticos, de mercado e outros no 
desenvolvimento do Infraprev.

Traçamos objetivos estratégicos, táticos e operacio-
nais para o Instituto, com ações desenhadas para melho-
rar a atuação financeira, econômica e atuarial; o relacio-
namento com os participantes; os processos internos e o 
aprimoramento e crescimento das equipes internas. 

Dentre os objetivos estratégicos, citamos a neces-
sidade de otimizar o equilíbrio financeiro e atuarial dos 
planos de benefícios; dimensionar a estrutura do Institu-
to ao seu patrimônio e complexidade; reter participan-
tes existentes nos planos e ter o foco no multipatrocínio 
com adesão de novos participantes. 

Já nos objetivos táticos, de médio prazo, foram dese-
nhadas ações como a melhoria do processo de gover-
nança de investimentos; ampliação do suporte jurídico 
nos temas críticos de investimentos; otimização dos 
custos administrativos do Infraprev; ações de comuni-
cação relacionadas à transparência da gestão; otimiza-
ção dos normativos, contratos e processos buscando 
simplificação, dentre outras.

Por último, nos objetivos operacionais, foram traça-
das ações para o curto prazo e seus respectivos respon-
sáveis pela implementação.

Estamos trabalhando com afinco para aprimorar 
cada vez mais o Instituto, de forma a conseguir, através 
deste programa, responder de forma adequada para 
onde pretendemos chegar e de que forma.

Queremos cada vez mais ser reconhecidos por ser 
uma entidade inovadora, competitiva e cada vez mais 
comprometida com seus participantes, patrocinadores e 
sociedade, com base nos princípios da sustentabilidade.

Essa é a nossa visão.

Diretoria Executiva
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EMPRÉSTIMO I
Por que não consigo fazer um empréstimo? 
Valdemir Ferreira da Costa – Goiânia – GO
RESPOSTA: Porque a carteira de empréstimo é atualizada 
mensalmente e costuma abrir para simulações até o dia 10. 
Você deverá solicitar à área de Recursos Humanos de sua 
unidade aeroportuária a declaração de margem consigná-
vel, que é válida por 10 dias. A margem consignável irá de-
terminar o valor máximo da prestação que poderá ser des-
contada em seu contracheque. Após, ligue para a Central de 
Atendimento 0800 707 1273 e solicite a simulação.

EMPRÉSTIMO II
Este é o segundo mês em que não recebo o boleto para 
pagamento do empréstimo realizado. 
Marcelo Barbaça Salvione – São Paulo – SP
RESPOSTA: Os boletos bancários relativos às prestações 
de empréstimos estão sendo gerados regularmente pela 
instituição bancária conveniada ao Infraprev. Acontece que 
o seu banco disponibiliza para serviço de pagamento o DDA 
– Débito Direto Autorizado, no qual os boletos para paga-
mento de empréstimo ficam na conta corrente aguardando 
autorização para pagamento. Desta forma, não é emitido o 
boleto impresso. É importante ressaltar que o DDA é defi-
nido pelo cliente diretamente na instituição bancária, não 
havendo interferência do Infraprev. 

ELOGIO VIA FACEBOOK
Sou funcionário e participante do Infraprev desde 1996 e 
gostaria de deixar o meu agradecimento a vocês, pois todas 
as vezes em que precisei eu fui atendido.
Edson José Serinoli – Presidente Prudente – SP

CLUBE DE VANTAGENS
O Infraprev ainda possui parceria de desconto com a Influx? 
Para adquirir o benefício é preciso apresentar quais docu-
mentos? O desconto também é extensivo para familiares?
Marcela Pinheiro Cidade – Manaus – AM
RESPOSTA: O convênio entre o Infraprev e o curso de inglês 
Influx oferece 20% de desconto nas mensalidades do curso re-
gular, ou seja, com duas horas semanais para pagamentos com 
cheques pré-datados. Para adquirir, é necessário apresentar o 
último contracheque da patrocinadora onde conste a partici-
pação contributiva ao Infraprev e documento de identificação. 
Sim, a Influx permite extensão do desconto para familiares. 
A escola solicitará um comprovante de parentesco. 

Planejamento Estratégico 
e o futuro do Infraprev
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Política de Investimentos 
2018 está no portal
A Política de Investimentos 2018 do Infraprev, aprova-

da pelo Conselho Deliberativo, foi publicada no portal em 
Seu Investimento – Gestão de Investimentos. O do-
cumento é revisado anualmente e válido pelos próximos 
cinco anos. Para realizar a consulta, é preciso fazer o login 
com CPF e senha. 

Cada plano de benefício – CV, BDI, BDII e  PAI -I (Anei), 
além do Plano de Gestão Administrativo (PGA) – possui a 
sua política de investimentos. O Plano de Gestão Admi-
nistrativo norteia os investimentos dos recursos adminis-
trativos do Instituto. 

A política estabelece critérios que possam preservar o 
equilíbrio atuarial, a segurança e a solvência dos planos, 
observando as suas especificidades. 

A PI contempla as metas de alocação e referencial 
de rentabilidade para cada segmento de investi-
mento: renda fixa, renda variável, investimen-
tos estruturados, investimentos no exterior, 
imóveis e operações com participantes, 
bem como o cenário macroeconômi-
co que guiou a elaboração.

Conselho 
aprova 
alterações no 
regulamento do 
Plano BDII

O Conselho Deliberativo aprovou mudanças no 
regulamento do Plano de Benefício Definido II (BDII) 
na reunião extraordinária realizada em 21 de fevereiro. 

O objetivo da proposta é adequar o regulamento para 
realizar a distribuição do superávit do plano e estabelecer 
regras para a utilização da reserva especial, com intuito de 
reduzir as contribuições dos participantes ativos, de me-
lhorar os benefícios dos assistidos e reverter valores para 
o patrocinador.

Um novo capítulo foi criado para abordar esse assunto. 
O capítulo seis apresenta como será a utilização e destina-
ção da reserva especial.  Houve ainda a alteração no núme-
ro dos artigos subsequentes.

Veja as alterações e justificativas no quadro publicado no 
portal em Notícias, em 27/02/18.

Previdência

Aumento
de contribuição 

eleva valor
da aposentadoria

O período para alterar o percentual de contribuição ao 
Plano CV está aberto. Começou em março e termina em 
dezembro. Ao aumentar o percentual de contribuição, o 
participante está elevando o valor da sua aposentadoria.

Quanto antes o participante efetuar o aumento do per-
centual, a dedução das contribuições será maior na decla-
ração anual do imposto de renda. O abatimento das con-
tribuições para o plano de previdência pode ser de até 12% 
dos rendimentos recebidos no ano.

Online – A alteração de percentual é online, feita somen-
te no portal pelo Autoatendimento em Serviços – Alteração 
de Percentual. O comprovante da mudança do percentu-
al de contribuição é emitido automaticamente no final da 
operação. 

 Revisão - A revisão do percentual para a aposentadoria 
é importante porque afeta no valor do benefício. Além da 
questão do planejamento para o futuro, a Infraero e as con-
cessionárias, na qualidade de patrocinadora, contribuem para 
a poupança previdenciária do participante até 8%, limitado a 
R$ 1.354,99. Uma vantagem que não existe nos planos de 
previdência privada de bancos e seguradoras.  

Resultado de 2017 – Foram realizadas 996 alterações 
de percentual na última campanha e 65% desse total foram 
aumento de contribuição. 

Como alterar a contribuição no Autoatendimento?

1. Acesse Autoatendimento (com CPF e senha do portal)

2. Clique em ‘Acesse seu Plano’ – menu Serviços

3. Vá na opção Alteração de Percentual

4. Digite o percentual desejado e clique em calcular

5. Se concordar, clique em alteração online

6. Por fim, imprima o comprovante de alteração 
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 Serviços

Como simular empréstimo
no Autoatendimento

A simulação de empréstimo no Infraprev, para participantes ativos e assis-
tidos, é via www.infraprev.org.br – Autoatendimento – Empréstimo. 
A abertura da carteira de empréstimo acontece, em geral, até o dia 10. Por ser 
ambiente restrito, é preciso entrar com a senha do portal. 

Para requerer um empréstimo, o participante deve clicar em ‘Simulação de 
Empréstimo’. No caso dos aposentados e pensionistas, pelo fato do Instituto 
realizar o pagamento dos benefícios, o sistema já apresenta o valor da margem 
consignável e do benefício, bem como o valor máximo permitido. 

Já os ativos precisam preencher o campo da margem para realizar uma simu-
lação e efetuar o empréstimo. A margem deve ser solicitada pelo participante ao 
RH da unidade aeroportuária na Infraero. 

Solicitações - O e-mail emprestimo.atendimento@infraprev.org.br é o 
canal exclusivo para envio de SEC (contrato), consulta de saldo devedor e demais 
solicitações pertinentes ao empréstimo. 

Orientações
para solicitar empréstimo

 Imprimir o contrato (SEC), rubricar a 
primeira página e assinar a última no 

campo de devedor.

 Enviar para o e-mail empréstimo.
atendimento@infraprev.org.br

•  contrato-SEC,
•  a margem consignável,* 

•  comprovante de residência
•  último contracheque,*

  • comprovante de postagem
(recibo do correio). 

*Não são solicitados para aposentados
e pensionistas. 

 Se a unidade aeroportuária tiver um 
“contato Infraprev”, o contrato original 

(SEC) e demais documentos devem 
ser entregues para envio por Sedex.

1 3

4
2

Entre com CPF e senha em Autoatendimento – 
aba Empréstimo – Simulação de empréstimo.

Preencha os dados bancários, confira os pessoais 
e insira o valor do salário e a margem consignável. 
Você verá os dois últimos campos preenchidos.

Faça a opção pela renegociação do empréstimo 
em vigor ou empréstimo paralelo.
Caso deseje optar pela renegociação, a lacuna 
“reformar” deverá ser marcada. Ressaltamos que 
cada participante poderá ter no máximo dois 
empréstimos em vigor junto ao Infraprev.

É necessário dar ciência nas taxas de 
juros informadas (tela 2) e nas condições 
do empréstimo para participantes (tela 3): 

Tela 2

Tela 3

Passo a passo no simulador de empréstimo
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5

6 8

7
Na aba ‘Parâmetros para simulação’, 
insira o valor do empréstimo solicitado.

Na aba ‘Prestações’, selecione as parcelas 
e valor das prestações desejadas. Pronto! A SEC aparecerá preenchida. Reúna 

a documentação e envie ao Infraprev para 
solicitar seu empréstimo

Um resumo da simulação será exibido.
Caso concorde, deverá clicar em ‘Gerar Contrato’. 
Na página seguinte, deve autorizar novamente
para abrir o contrato.

Empréstimos:
pagamento via boleto e DDA

O boleto bancário para 
pagamento das prestações 

de empréstimo, destinado aos 
participantes ativos, assistidos e 

ex-participantes que não possuem 
desconto em folha, é dúvida frequente na 

Central de Atendimento (0800-707-1273).
O fato é que, o banco conveniado ao Infraprev, 

responsável por gerar e enviar os boletos por correio, reali-
za o encaminhamento somente para quem não possui um 
serviço bancário chamado Débito Direto Autorizado (DDA). 

Na prática, para o participante ativo, assistido e ex-partici-
pante que tiverem a opção de DDA ativada em seu banco, o 
boleto da prestação de empréstimo não será emitido na forma 
impressa. A cobrança fica disponível, de forma eletrônica, na 
conta corrente, aguardando a autorização para pagamento.

Opções para pagamento das
prestações  de empréstimo:

Autorizar mensalmente em seu banco o pagamento
via DDA. Neste caso, não é encaminhado o boleto 

bancário pelos Correios. 

Cancelar o DDA junto ao banco que possibilitará o 
recebimento dos boletos, na forma impressa,

para pagamento.

É neste momento que, por diversas vezes, a Central de 
Atendimento recebe solicitação de boleto de empréstimo. 
Vale ressaltar que o DDA é um serviço da instituição bancá-
ria, não havendo interferência do Infraprev por essa opção. 
A permanência ou cancelamento do serviço é assunto a ser 
tratado direto com o banco. 

 Serviços
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Redes Sociais

Postagens mais curtidas no Facebook em 2017

Edilza Freire Dorea – Cabo Frio (RJ)

Aposentada do Infraprev, ativa e estudiosa, foi a 2ª 
empregada admitida do Aeroporto Internacional Tom 
Jobim – Galeão – no Rio de Janeiro. Depois de longos 
anos trabalhando na Infraero, na área de Recursos Hu-
manos, a participante ainda mantém o contato e en-

contra a equipe com quem trabalhou, mas afirma 
sentir saudades do dia a dia com eles. Moradora 

de Cabo Frio - Região dos Lagos (RJ), Edilza 
curte aposentadoria com felicidade. Dia-

riamente, caminha na Praia do Forte 
pela manhã, faz curso de inglês 

e, pelo menos, três vezes na se-
mana, frequenta a academia sob 

a observação do personal trainer. 
“Ser aposentada tendo o Infraprev é 

uma maravilha. Isso sim é ter uma aposen-
tadoria de qualidade”, comemora a participan-

te. E-mail: edilzadorea@hotmail.com

Maurice Baumet – Teresópolis (RJ)

Morador de Itaipava (RJ), trabalhou 34 
anos na Infraero. Transitou por todos 
os aeroportos do Rio devido a 
solicitações. Agora, aposentado, 
aproveita o tempo praticando 
esportes e fazendo o que 
gosta. Apaixonado por aventura, o 
participante faz corridas de montanhas 
em estradas com buracos, ladeiras e 
até mesmo praias. A primeira vez em que 
competiu ganhou medalha de prata. “Gostei e 
quis logo ganhar a de ouro. Desde esse dia não parei”, 
conta Maurice. Para se manter em forma e aguentar o 
ritmo, faz musculação e corre na esteira seis vezes por 
semana e na BR040, pelo menos duas vezes na semana, 
12Km. Com planos de morar na França, Maurice se 
programa para ter uma renda a mais lá. Por isso, fez um 
curso de Pizzaiolo. E-mail: mbaumet@gmail.com 

Por Onde Anda

O Infraprev ficou ainda mais próximo dos participantes na 
sua página no Facebook em 2017. Publicações sobre previ-
dência, finanças, aposentadoria, datas comemorativas, entre 
outras, foram divulgadas com frequência. O ano encerrou com 
127 publicações e 6.526 curtidas.

Posts mais curtidos
no ano

O post sobre aposentadoria da Campanha Institucional 
com o tema ‘Felicidade é fazer o que quiser. Liberdade 

é ter essa opção’ abordou a solidez do Instituto e a 
importância do planejamento para aposentadoria.

Na Campanha de Finanças e 
Previdência, os posts foram sobre 
planos de previdência, benefícios, 
planilha de gastos e investimento.  

O objetivo foi ampliar o conhecimento 
dos usuários e melhorar o 

planejamento financeiro.

O depoimento concedido 
ao Relatório Anual pelo 

participante assistido, 
Wilson Matos, de Belém 
do Pará, foi replicado no 
Facebook e fez bastante 

sucesso, com muitas 
reações e curtidas.

1.100 curtidas

94 curtidas 

174 curtidas
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Imposto de Renda

Veja como acessar informe de rendimentos do Infraprev para IR
O informe de rendimentos do Infraprev para declara-

ção do imposto de renda foi enviado em fevereiro para a 
residência dos aposentados e pensionistas. Mas aqueles 
que perderam ou não receberam pelo correio podem 
pegar no portal  www.infraprev.org.br em Autoatendi-
mento – Benefícios – Informe de Rendimentos. 

É preciso ter a senha do portal para acessar o ambiente. 
Caso não se lembre, utilize o ‘Esqueci Minha Senha’, opção 
para receber, de forma automática, uma nova senha por e-mail.

Quem preferir, pode solicitar o documento pelo 
0800-707-1273 ou mandar mensagem pelo Fale Conosco.

 
O informe de rendimentos contém o valor dos benefí-

cios pagos pelo Instituto em 2017. 

Ativos - Quanto aos ativos, a Infraero é a responsável 
pelo informe, onde consta o total das contribuições ao 
Instituto.  

Como baixar o informe de rendimentos no portal

Digite o CPF e senha do portal e 
clique em ENTRAR. Se necessário 

utilize o Esqueci Minha Senha.

Pronto! Já estará no ambiente do 
Autoatendimento. Clique na aba Benefícios 

e, em seguida, ‘Informe de Rendimentos’. 
Escolha o ano e clique em Visualizar.

Atenção!
É preciso desbloquear  o pop-up para baixar o 

informe de rendimento. Caso contrário, não será 
possível visualizar o arquivo.

Já logado, você verá a frase 
‘Olá, com o nome do participante’.

Clique no botão ‘Acesse seu plano’.

1

2

3

O pop-up é uma espécie de controle de proteção do 
computador contra a abertura de arquivos indesejados. 
É preciso ficar alerta no rodapé ou no topo da página 
onde aparece a opção de desbloqueio, pois cada na-
vegador – Internet Explorer, Chrome e Mozilla – mostra 
formas diferentes. Veja um exemplo.

Informe de Empréstimos
O informe de empréstimo para fins de imposto de 

renda foi enviado pelo correio aos participantes com 
saldo devedor acima de R$ 5 mil em 31 de dezembro 

de 2017. Não há a obrigatoriedade de declarar o saldo 
devedor abaixo do valor mencionado. Quem desejar 

a segunda via do documento deve solicitar pelo  
Fale Conosco no portal ou pelo 0800-707-1273.  

O prazo de envio é de até cinco dias.
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Nossa Gente

Dedicação diária para um
futuro de vitórias

Mariza Falcão, empregada do Aeroporto Internacional 
de Belém, é participante do Infraprev e divide seu dia a dia 
entre trabalho e estudos. A participante acompanha sua filha 
Amanda Falcão Pereira, portadora de síndrome de Down, 21 anos, 
nas aulas da faculdade de Ciências Biológicas. “O comprometimento 
não é só estar com ela em sala. Precisamos estudar além da faculdade, é 
um trabalho constante”, conta Mariza. 

Mesmo com muito estudo, fisioterapia e terapia, viajar também faz parte da 
agenda da família. Seja de carro, ônibus ou avião, o importante é conhecer novos lu-
gares e estar junto das pessoas que amam. Os destinos favoritos são regiões litorâneas, 
onde possam curtir as praias e os dias de sol. O próximo destino é Bonito – MS.

O melhor dos finais de semana é quando andam de bicicleta na praia de 
Marudá, no Pará. Mariza e a filha pedalam pela manhã e depois curtem o dia na praia, apro-
veitando a natureza e a presença uma da outra. 

Depois de muita luta, fé e perseverança, a participante afirma ter muito orgulho da filha, que 
hoje está prestes a se formar na faculdade. Mariza conta que Amanda a ensinou muito, principal-
mente “que nada é impossível”. A vida não para! Quando Amanda se formar, as duas pretendem 
voltar para a academia, como faziam antes, quando praticavam musculação e aeróbico juntas.

O que não pode faltar no cardápio da terceira idade
O cuidado com a alimentação em todas as fases da vida é importante. Mas, na terceira idade, deve-se  

ficar atento aos alimentos consumidos para que favoreçam a manutenção da massa muscular e ajudem 
a prevenir doenças ou complicações, como diabetes, hipertensão, osteoporose e câncer, entre outras. 
É indispensável ter no cardápio do idoso proteína vegetal, carboidratos, proteína animal e vegetais.  

Mais vida

Problemas de Saúde Alimentos

Para evitar o envelhecimento precoce e
favorecer a saúde

Ingerir substâncias antioxidantes, provenientes das 
frutas, legumes e verduras.

Para fortalecer o sistema imunológico, diminuir 
os riscos de infecções e auxiliar na cicatrização

As frutas cítricas, mais conhecidas como laranja, 
limão e abacaxi, são ótimas aliadas.

Problemas de memória e osteoporose
Podem ser evitados pelo consumo de vegetais 
escuros que contém vitamina A e são fontes de 
cálcio, como couve, brócolis e espinafre.  

Saúde dos ossos, além do controle da pressão 
arterial e do funcionamento do sistema cardíaco Leite e seus derivados, como queijo e iogurtes.

Saúde do Coração
As fontes de gorduras boas, como castanha do 
Pará, nozes e amêndoas, são ótimas, mas precisam 
ser consumidas com moderação.

Prevenção da anemia e manutenção
da massa magra

Inserir nas principais refeições feijão, grão de bico, 
lentilha e carnes vermelhas.

Prevenção e tratamento de doenças como 
diabetes, dislipidemias, artrites

Os peixes são ricos em ômega, substância que atua 
como anti-inflamatório


