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PALESTRA DO
DIRETOR-SUPERINTENDENTE
ESTÁ NO PORTAL
A apresentação pela internet, em 21 de maio,
registrou 458 acessos de participantes em todo o Brasil.
Os estados que tiveram maior índice de audiência foram
DF (152), RJ (130),
RS (36), SP (31), MG (26),
AM (19) e PE (17). 
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TRINTA E TRÊS ANOS

Um sonho em 1982 e uma realidade
cada vez mais sólida em 2015. 

Os anos se passaram e o INFRAPREV cresceu. 
São 33 anos de muitas mudanças,

desafios e conquistas.
Obstáculos e dificuldades fazem

parte dessa trajetória. 
A maturidade é evidente, mas ainda há

muitos caminhos a percorrer juntos.
Parabéns a vocês, participantes ativos,

aposentados e pensionistas.
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EDITORIAL

O INFRAPREV inaugurou em maio uma nova for-

ma de se comunicar com os participantes que foi a pales-

tra via webcast. Tivemos a oportunidade de falar sobre a 

gestão do Instituto para participantes em todo o Brasil e 

esclarecer dúvidas em tempo real, por meio desse canal 

de comunicação, mas participativo e dinâmico. A ação faz 

parte do Programa de Educação Previdência e Financeira, 

que prevê outras palestras durante este ano.

Sempre preocupado com a transparência, o INFRAPREV vem ao longo dos anos 

criando e ampliando os canais de comunição e relacionamento com os participantes. Tra-

balhamos para que todos tomem conhecimento da gestão de forma rápida e eficiente.

Temos o portal www.infraprev.org.br como a porta de entrada virtual ao  

INFRAPREV. Neste espaço estão as principais informações de interesse dos parti-

cipantes, que podem ser consultadas, a qualquer hora, com possibilidade de fazer 

simulações de benefícios e de solicitar esclarecimentos pelo Fale Conosco. 

Mas isso não é o suficiente. Ampliamos essa consulta, possibilitando que essas 

informações estejam na palma da mão. Dois aplicativos para celular e tablet foram 

criados, que são o Autoatendimento e o Jornal Futuro, e o portal será adaptado ainda 

este ano para essas duas plataformas de acesso a informações.

Consideramos de suma importância aperfeiçoar a gestão, a comunicação e o 

relacionamento e para isso contamos com a pesquisa de satisfação para dar o alinha-

mento às expectativas dos participantes. 

Da nossa parte estamos tentando fazer o melhor. No entanto, dependemos 

da conscientização de você, participante. 

É necessário que crie o hábito de consultar o portal e acessar as redes sociais 

(Facebook e Twitter). Que leia os comunicados por e-mail para estar por dentro do 

que acontece no INFRAPREV, assim como o Jornal Futuro (enviado por e-mail, publi-

cado no portal e disponível no smartphone e tablet). Veja também as mensagens no 

celular, consulte o relatório anual e o autoatendimento. Além de utilizar a Central de 

Atendimento para informações, esclarecimentos de dúvidas e contribuindo com suas 

sugestões para aperfeiçoamento contínuo de nosso trabalho.

Dessa forma, teremos uma parceria perfeita. Por isso, mantenha os seus da-

dos cadastrais atualizados no Instituto.

Juntos, podemos fazer toda a diferença.

CARLOS FREDERICO AIRES DUQUE

DIRETOR-SUPERINTENDENTE
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CANAL ABERTO

COMUNICAÇÃO PERMANENTE PALESTRA WEBCAST
Parabéns pela iniciativa do novo canal de co-
municação e pelo conteúdo da palestra (via 
internet). Certamente aumentou a percep-
ção de segurança aos participantes, que é 
um dos objetivos do INFRAPREV. 
Alberto Augusto Roennau Bott 
Porto Alegre - RS 

E-MAIL

CONTRIBUIÇÃO

(...) estava analisando meus descontos no 
contracheque para o INFRAPREV e percebi 
que a partir de out/2014 o desconto aumen-
tou de 2% para 4% e a partir de nov/2014 
foi para 5%. Como pode ter sido feito este 
aumento, se não fiz solicitação para altera-
ção de percentual?
Valéria Resende Rufino
Fortaleza - CE
 
RESPOSTA:  O participante escolhe o 
percentual da contribuição básica. Porém, o 
Regulamento do Plano estabelece um per-
centual mínimo de contribuição de acordo 
com o valor do salário de participação.  De 
junho a outubro de 2014, o seu salário de 
participação aumentou. Por esse  motivo, 
ocorreu o aumento automático do per-
centual mínimo da contribuição básica. A 
Infraero também aumentou o valor da con-
tribuição principal.  Confira em seu extrato 
de conta. Lembramos que as contribuições 
efetuadas para o INFRAPREV podem ser 
deduzidas na Declaração Anual de Imposto 
de Renda  até o limite de 12%.  

SENHA 

Gostaria de obter senha de acesso para mo-
dificar o meu percentual de participação.
Nubia Irailde Fernandes Gurgel
Manaus - AM

RESPOSTA: A senha de acesso foi en-
caminhada para seu e-mail cadastrado no 
INFRAPREV. O Lembrar Minha Senha, no 
portal, também faz o envio da nova senha 
por e-mail. 
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Aplicativos para smartphones e tablets cada vez oferecem mais con-
forto e autonomia para as pessoas. Pensando nisso, o INFRAPREV criou o 
App Jornal Futuro. Foi lançado no fim de maio, para os participantes terem 
mais uma opção de leitura da publicação, além da enviada por e-mail e 
também disponível no portal. 

Nesse ambiente, ainda é possível conferir o resumo do relatório 
anual 2014, em versão digital. O App já está nas lojas virtuais dos sistemas 
operacionais Android (Play Store) e Apple (App Store).

O primeiro aplicativo criado pelo INFRAPREV foi o ‘Autoatendimento’, 
destinado à consulta de informações restritas ao participante. Rentabilidade, ex-
trato de conta, atualização de e-mail e celular são alguns dos itens disponíveis.

JÁ É POSSÍVEL BAIXAR O APLICATIVO ‘INFRAPREV JORNAL 
FUTURO’ NA LOJA VIRTUAL DOS SISTEMAS ANDROID E APPLE 

JORNAL FUTURO EM APLICATIVO PARA CELULAR 

GESTÃO

CANAL DIGITAL

Confira o passo a passo para baixar os aplicativos:

1º) Acesse a loja de aplicativos App Store ou Google Play do seu smartphone.
      No caso do Autoatendimento, o sistema Windows é permitido. 
2º) Pesquise por INFRAPREV.
3º) Localize os aplicativos Jornal Futuro e Autoatendimento INFRAPREV. 
4º) Faça o download de cada um.

PALESTRA DO DIRETOR ESTÁ 
EM CANAL DE VÍDEOS

A palestra via internet do diretor-superintendente, Carlos Frederico Aires 
Duque, sobre o resultado da gestão do INFRAPREV em 2014, está disponível no 
portal INFRAPREV, em Canal de Vídeos. 

A apresentação, realizada em 21/05, registrou 458 acessos de participan-
tes em todo o Brasil. Os estados que tiveram maior índice de audiência foram DF 
(152), RJ (130), RS (36), SP (31), MG (26), AM (19) e PE (17). . 

O diretor apresentou o resultado em 2014 e a evolução do patrimô-
nio da rentabilidade dos investimentos e das receitas e despesas nos últimos 12 
anos; o desempenho das carteiras de renda fixa, renda variável, investimentos 
estruturados, empréstimos e imóveis, dentre outros assuntos. Ao final, o gestor 
respondeu perguntas enviadas pelos participantes por e-mail. 

A apresentação faz parte do Programa de Educação Previdenciária e Fi-
nanceira que prevê um ciclo de palestras, até o final do ano, com técnicos do 
INFRAPREV para abordar assuntos sobre seguridade, benefícios e investimentos. 

A APRESENTAÇÃO VIA INTERNET DO 
DIRETOR-SUPERINTENDENTE SOBRE 
RESULTADOS DA GESTÃO EM 2014 
TEVE 458 ACESSOS DE PARTICIPANTES
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Aposentadoria é sinônimo de investi-
mento em longo prazo. Reservar parte dos 
rendimentos desde jovem é essencial para 
um benefício confortável no futuro. No en-
tanto, mais da metade dos jovens brasileiros 

não possuem o hábito de poupar. De acordo 
com a pesquisa da Saïd Business School, 

da Universidade de Oxford, 55% 
dos jovens brasileiros não 

costumam investir 
em um plano de 
previdência.

Em geral, os gastos com aposentadoria são deixados 
em último plano. Despesas atuais e futuras como o lazer, 
casa própria, energia e água são priorizadas, pois esses gas-
tos acontecem antes da aposentadoria. Logo, são conside-
radas mais importantes.

Para cultivar o hábito de poupar, é preciso ter um 
planejamento e entender que não é saudável gastar tudo o 
que se ganha. Economizar desde cedo resulta em indepen-
dência financeira e realizações. Além disso, pode evitar o 
desembolso de um valor muito alto no futuro, caso a pes-
soa planeje manter seu padrão de vida na aposentadoria. 

É necessário entender que plano de previdência é 
investimento para o futuro, e não despesa.

O INFRAPREV faz parte do Regime de Previdência 
Complementar Fechado, que permite ao participante ter 
renda adicional à previdência oficial, para garantir um pa-
drão de vida melhor na aposentadoria. 

O que ainda causa dúvida ou desconhecimento dos 
próprios participantes são os demais benefícios oferecidos, 
bem como algumas vantagens em relação a bancos e segu-
radoras, a previdência aberta.

Os bancos e seguradoras não oferecem auxílio-do-
ença em caso de enfermidade, e pensão e pecúlio devido a 
falecimento. Todos são assegurados pelo INFRAPREV. É um 
direito do participante previsto em regulamento dos planos 
CV, BDI e BDII.  

O patrocinador investe também na conta do parti-
cipante. No caso do Instituto, até 8% do salário de parti-
cipação (salário + gratificações e outras parcelas variáveis) 
limitado a R$ 1.119,30. A rentabilidade e superávit também 
são revertidos ao plano de benefícios. Isso os bancos não 
fazem, pois parte desses recursos remuneram os acionistas. 

Os incentivos fiscais são oferecidos nos dois regi-
mes (abertos e fechados). As contribuições são dedutíveis 

do Imposto de Renda até o 
limite de 12% do total 
de rendimentos no 
ano. Você investe e 
vê parte do dinheiro 
de volta.  

Saiba mais sobre 
as características da previ-
dência complementar no 
portal do INFRAPREV, 
no espaço de educação 
previdenciária. 

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VANTAGENS DA PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR FECHADA    

BENEFÍCIOS NÃO PROGRAMADOS, CONTRIBUIÇÃO DO PATROCINADOR, RENTABILIDADE E 
SUPERÁVIT REVERTIDOS AO PARTICIPANTE SÃO ALGUMAS DAS CARACTERÍSTICAS

Previdência Complementar
A Previdência Complementar é integrada pela 
previdência fechada, os chamados fundos de 

pensão, e a previdência aberta pelos bancos e 
seguradoras. As entidades de previdência recolhem 
as contribuições, aplicam os recursos acumulados e 

pagam os benefícios aos assistidos.

MAIORIA DOS JOVENS BRASILEIROS
NÃO COSTUMA INVESTIR EM PLANOS
DE PREVIDÊNCIA, SEGUNDO PESQUISA
DA UNIVERSIDADE DE OXFORD

APOSENTADORIA:
INVESTIMENTO

EM LONGO PRAZO
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FIQUE POR DENTRO

AUMENTE CONTRIBUIÇÃO E 
APROVEITE VANTAGEM FISCAL

Revista Infraero – O 
INFRAPREV ganhou espaço fixo na 
revista online Infraero Notícias para 
abordar assuntos sobre educação pre-
videnciária e financeira. Na edição 53 foi 
publicada a matéria sobre a importância 
do planejamento do futuro. Na de nú-
mero 54 está prevista  a matéria sobre 
formas de economizar e as opções de 
investimento para o que não foi gasto. 

Reajuste de benefícios – 
Os participantes aposentados do Pla-
no CV tiveram reajuste de 8,34% nos 
benefícios iniciados até maio de 2014.  
Os concedidos após essa data, até abril 

do ano subsequente, tiveram reajustes 
diferenciados, porque o percentual va-
ria de acordo com o início do benefí-
cio. O reajuste anual está previsto no 
regulamento do Plano CV. O cálculo é 
feito com base no INPC/IBGE de maio 
de 2014 a abril de 2015. 

Jornal Futuro online – O 
Jornal Futuro deixará de ser enviado 
pelo correio aos participantes ativos 
que não possuem e-mail cadastrado 
no Instituto. Para continuar recebendo 
a publicação online, mantenha o ende-
reço eletrônico atualizado, por meio 
do Autoatendimento ou envie mensa-

gem pelo Fale Conosco. O aplicativo 
INFRAPREV Jornal Futuro é outra opção 
para leitura pelo smartphone ou tablet.  

Comunicação e Relacio-
namento – Profissionais da gerência 
de Comunicação participaram do 6º 
Encontro de Comunicação e Relacio-
namento dos Fundos de Pensão reali-
zado em maio pela Associação Brasi-
leira dos Fundos de Pensão (Abrapp), 
no Rio de Janeiro. O evento propor-
cionou a troca de experiências e a 
busca de melhores ferramentas para 
aumentar o conhecimento do partici-
pante sobre seu fundo de pensão. 

Os participantes podem de-
duzir as contribuições destinadas 
aos benefícios previdenciários do 
INFRAPREV no imposto de renda, até 
o limite de 12% dos rendimentos tri-
butáveis recebidos no ano.

Aqueles que estão no Plano de 
Contribuição Variável (Plano CV) têm 
a oportunidade, anualmente, de au-
mentar a contribuição. Dessa forma se 
beneficiam da vantagem fiscal e ainda 
elevam o valor de sua aposentadoria.

A alteração pode ser feita no 
portal INFRAPREV, pelo Autoaten-
dimento. O pecúlio destinado aos 
beneficiários também pode ter um 
valor maior. Basta aumentar a con-
tribuição específica. 

As alterações efetuadas até o 
dia 10 serão processadas no próprio 
mês.  Após esta data, serão processa-
das no mês seguinte.

Passo a passo: 

1. Clique em Autoatendimento
(insira senha do portal)

2. Serviços – Alteração de Percentual 

3. Digite o novo percentual e clique em Calcular para 
visualizar a diferença do aumento

4. Se concordar, clique em Alteração online

5. Imprima o comprovante de alteração

 BENEFÍCIOS
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POR ONDE ANDA

Paulo Roberto Teixeira Lacerda – Campo Grande (MS)
Conhecido na Infraero como Lacerda, trabalhou por 25 anos na empresa. Começou como fiscal de pátio e 
depois passou por áreas administrativas. Chegou a ser superintendente do aeroporto de Corumbá (MT). Atu-
almente presta serviços na área de Construção Civil, fazendo análises de projetos empresariais em casa. Toda  
sua experiência e conhecimento técnico ele deve à Infraero. “Acompanhava as obras com um engenheiro. Foi 
praticamente um estágio” afirma. Além das tarefas profissionais, Paulo se dedica no auxílio ao pai Sebastião, de 
100 anos. Quando pode, viaja pelo Brasil. Gostaria de conhecer Portugal e Espanha.

Bendix Luiz de Moura – Rio de Janeiro (RJ)
Atuou nas áreas de segurança, combate de incêndio e salvamento marítimo na Infraero. Trabalhou por 25 anos, 
sempre no aeroporto do Galeão (RJ). Bendix afirma que amava suas funções e que sente saudades dos tempos 
de trabalho. Presenciou a inauguração do aeroporto do Galeão e foi um dos primeiros participantes do INFRA-
PREV. Elogiou os serviços prestados pelo Instituto. “Fico muito satisfeito com o atendimento. Quando eu vou 
à sede, sempre sou bem tratado”, comenta. Bendix costuma ir a Campos (RJ) para visitar o filho e passear por 
Vila Valqueire, bairro onde mora. Além disso, gosta de ir ao cinema e ao teatro. Gostaria de aprender a jogar 
baralho e a dançar. 

Ronildo José de Paula Rios – Vitória (ES)
Trabalhou como fiscal de pátio nos 20 anos em que passou pela Infraero. O aposentado destaca o ambiente de 
trabalho, no qual sentiu prazer em trabalhar, e afirma que sempre se deu bem com os colegas. Sempre atuou no 
aeroporto Eurico Salles (ES). Afirma que a saudade é tanta que se pedissem para retornar, ele iria correndo. “É só 
eu ver um avião passando pela janela que dá vontade de voltar”, conta. Aos 72 anos, Ronildo mantém uma vida 
ativa e saudável. Costuma fazer caminhada à beira-mar em Guarapari (ES) e tem uma alimentação balanceada. 
‘Dificilmente fico doente’, conta. Costuma sair com a mulher, com quem é casado há 44 anos.
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 COMUNICAÇÃO

EXPLORE PORTAL INFRAPREV E APLICATIVOS
ESCOLHA O MELHOR CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA TER 
ACESSO A INFORMAÇÕES, CONSULTAS E SERVIÇOS DO INSTITUTO

O investimento em novas tecnologias, como forma de aproximar o participante, tem sido uma questão importante 
no INFRAPREV. Com o objetivo de ampliar o acesso às informações foi aprimorado o Autoatendimento no portal, desenvol-
vidos aplicativos para celular e disponibilizado o Canal de Vídeos, também no portal. 

Confira os principais canais:

Autoatendimento 
(portal): reúne todas as 
informações do participante 
em um só lugar. Dispõe de 
simuladores, formulários, 
extrato de conta, atualização 
de endereço, e-mail e 
celular, solicitação de 
empréstimo, entre outros. 
É necessário ter a senha do 
portal para acesso.

Canal de vídeos (portal): 
apresenta vídeos sobre os 
benefícios do Plano CV. 
Aborda como planejar e 
solicitar aposentadoria no 
INFRAPREV, auxílio-doença, 
pensão e pecúlio. Não é 
preciso senha de acesso.

App Autoatendimento: 
acesso ao Autoatendimento 
por celular e tablet. Permite 
consulta às informações 
pessoais, extrato de 
conta, benefícios, situação 
de empréstimos e 
rentabilidade da cota dos 
últimos seis meses. 

App Jornal Futuro:
também pelo tablet e 
celular é possível conferir as 
edições do Jornal Futuro e 
acompanhar, onde estiver, 
as principais notícias do 
seu fundo de pensão, 
assim como o resumo 
do relatório anual 2014. 
Acesso livre. 
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GOVERNANÇA

SUSTENTABILIDADE

NOSSOS NÚMEROS

MAIO
Cota Plano CV 6,4833770

Cota Plano Anei 1,1140835

Plano CV R$ 2.756.021.204,15

Plano BDI R$ 81.044.608,15

Plano BDII R$ 12.400.142,06

Plano Anei R$ 194.365,47

Patrimônio consolidado  R$ 2.849.660.319,83

Patrimônio Líquido 
Meta Atuarial - 2003 a 2015

Distribuição dos Ativos

Imóveis Op. com Participantes
Renda Fixa Renda Variável Inv. Estruturados

INFRAPREV TEM
NOVOS CONSELHEIROS       

20042003 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2013 2014

Evolução do PL Acumulado Meta Atuarial Acumulada

2009 2012

528,33%

324,44%

2015

10,42%

5,90%7,98%

61,06%

14,65%

O INFRAPREV adota na gestão dos investimentos critérios ambientais, sociais e de governança, cujo termo em inglês conhecido pelo 
mercado é ESG (Environmental, Social, Governance). Esses critérios fazem parte da política de investimentos do Instituto.

 
A análise ESG dos investimentos ocorre no pré-investimento e no monitoramento, em que os riscos são avaliados caso a caso. Isso 

significa que o INFRAPREV pode deixar de investir em empresas que possuem trabalho escravo e que são poluidoras, por exemplo. Além 
disso, privilegia companhias que desenvolvem modelos de governança voltados à conservação de recursos naturais.

Os maiores benefícios da integração ESG estão no desenvolvimento de uma cultura organizacional comprometida com os clientes 
- no caso do INFRAPREV, seus participantes - e a sociedade; maior qualificação das equipes profissionais; aprimoramento do processo deci-
sório dos investimentos pela integração dos fatores de riscos; fortalecimento da marca e reconhecimento social. 

O INFRAPREV também segue os critérios socioambientais e de governança nos processos de seleção de prestadores de serviços 
financeiros e no engajamento dos gestores de investimentos nas questões de sustentabilidade. Pois o Instituto acredita que empresas com-
prometidas com a sustentabilidade estão mais preparadas para terem sucesso no médio e longo prazos.

INFRAPREV INTEGRA CRITÉRIOS ESG NOS INVESTIMENTOS

Os membros eleitos e indicados aos conselhos Deliberativo e Fiscal to-
maram posse em 15 de junho, na sede do INFRAPREV. O mandato, de quatro 
anos, iniciou em 19 de maio de 2015 e o término será em 18 de maio de 2019. 

A cerimônia contou com a presença da diretoria do INFRAPREV, conse-
lheiros, gerentes e coordenadores do Instituto. O diretor-superintendente, Car-
los Frederico Aires Duque, deu as boas-vindas aos novos conselheiros e agrade-
ceu aos que saíram pelo trabalho e dedicação durante o mandato. 

Conselho Deliberativo: Flávio Rodrigues – titular indicado reconduzido, Keyla Regina 
da Silva Torres Bosco Matias – titular reeleita, Alex Fabiano Oliveira da Costa – suplente 
eleito e Joel Alves Ramires – suplente indicado reconduzido (da esquerda para a direita)

Conselho Fiscal: Ánete Viana Damasceno - titular e Bruno Tavares Basseto  - su-
plente eleitos, Cristiane Dias Silva – titular e Dourival Pereira dos Santos – suplente 
indicados (da esquerda para a direita)
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MÚSICA PARA ALEGRAR AS PESSOAS

A analista de projetos Adriana Rolim 
e o administrador na área de Licitações e 

Contratos Alessandro Borges têm em 
comum a paixão pelo rock. Os par-
ticipantes do aeroporto de Belém 
(PA) se reúnem uma vez por mês 
na banda Neon Nights. Adriana é 
a vocalista, e Alex, como é chama-
do entre os membros do grupo, o 
baterista da banda, que conta ainda 

com dois guitarristas e um baixista.

A dupla costuma tocar no bar 
Stúdio Pub, na capital paraense. Jovens de 

18 a 25 anos formam a maior parte do pú-
blico. O repertório é composto por canções de 

cantores internacionais de pop e rock como Britney 
Spears, Shakira, Rihanna, Lady Gaga e Bruno Mars. “Pega-
mos músicas pop que estão fazendo sucesso e encaixamos 
no rock”, conta Adriana.

A Neon Nights existe desde o final de 2013. Ales-
sandro conheceu Adriana quando foi deslocado provisoria-
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NOSSA GENTE

INVERNO PROVOCA SURGIMENTO
DE ALERGIAS RESPIRATÓRIAS

SAÚDE

A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS ALÉRGICAS É UM PROBLEMA  DE SAÚDE RECORRENTE NO PAÍS. VEJA COMO EVITAR

A chegada do inverno exige atenção redobrada com 
a saúde. A estação mais fria do ano é marcada pelo ar mais 
seco e por mudanças bruscas de temperatura. Esses fatores 
resultam no aumento de alergias respiratórias. Entre as doen-
ças mais comuns nessa época estão a asma e a rinite alérgica.

 
A asma é a dificuldade na respiração causada pelo 

estreitamento dos bronquíolos (pequenos canais de ar dos 
pulmões). A exposição a partículas como ácaros, choque 

térmico, alergias alimentares e histó-
rico familiar são algumas das causas.

A rinite alérgica, por sua 
vez, é uma inflamação das mu-

cosas do nariz, provocada pelo 

contato com poeira, alimentos, pelos de animais, insetos  
etc. Resulta em congestão nasal, coceira nos olhos, garganta 
e nariz, espirros e tosse. Está mais ligada principalmente ao 
contato com a poeira doméstica.

Problema crônico – A ocorrência de alergias respira-
tórias é um problema de saúde recorrente no País. De acordo 
com a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (Asbai), 
30% da população brasileira sofre com esse tipo de alergia.

Como prevenir – Mantenha a casa e o local de traba-
lho sempre limpos e arejados; evite ambientes fechados, pouco 
ventilados e sem incidência do sol e lave roupas e cobertores 
guardados há muito tempo no armário. Beber bastante água e 
ter uma alimentação saudável também são medidas importantes.

mente para a área de Engenharia. “Começamos a falar so-
bre rock e ela me contou que tinha uma banda e que estava 
sem baterista. Foi aí que fechamos a parceria”, informa Alex, 
que é baterista desde 2014.

Alessandro sempre foi autodidata. Começou a tocar 
aos 15 anos e teve sua primeira bateria com 20. As suas 
principais influências são bandas dos anos 80 e 90 como 
The Smiths, The Cure, Marillion e New Order. “Das atuais, 
gosto de Coldplay, U2 e Snow Patrol”, complementa.

Assim como Alex, Adriana também iniciou sua vida 
musical aos 15 anos. A primeira vez que se apresentou foi 
em uma peça de teatro na escola, quando cantou ao som de 
um piano. Depois, entrou para um coral e ao mesmo tempo 
montou uma banda de rock. “Era bem difícil no começo, pois 
era muito tímida, ficava bem nervosa nos ensaios”, recorda 
Adriana, que já cantou em cinco bandas de rock.

Tornar a banda profissional não está nos planos da 
dupla, por enquanto. A paixão por tocar é que os move. 
“Não fazemos música por dinheiro, e sim para alegrar as 
pessoas. É muito prazeroso ter uma banda”, completa Alex.

Alergia:
é uma reação das defesas do nosso corpo contra agentes que, a 

princípio, não deveriam fazer mal ao organismo. Uma em cada três pessoas 
ao redor do mundo possui algum tipo de alergia. Nos próximos anos, 

segundo os médicos, metade da população mundial pode se tornar alérgica.

Adriana Rolim
no vocal e
Alessandro Borges 
na bateria em 
show da banda 
Neon Nights
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