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NOSSA GENTE
O participante Lauro José de 
Mendonça Cerqueira é um 
frequentador das redes sociais. 
Acompanha as do INFRAPREV 
e faz referência à transparência 
na prestação de informações.
Pág. 8

INFRAPREV CONQUISTA 
PRÊMIO ABRAPP DE 
SUSTENTABILIDADE

O INFRAPREV foi um dos vencedores no  
1º Prêmio Abrapp de Sustentabilidade com o 

case ‘Temas Econômicos – Política e Gestão de 
Investimentos/Critérios Socioambientais’, na 

categoria B, dos fundos de pensão que possuem 
ativos acima de R$ 2 bilhões até R$ 15 bilhões.

A entrega do Prêmio, que é uma iniciativa da 
Comissão Técnica Nacional de Sustentabilidade da 
Associação, será em setembro, no Rio de Janeiro, 

na 6ª edição do seminário ‘A Sustentabilidade e o 
Papel dos Fundos de Pensão no Brasil’.  

O objetivo da iniciativa é premiar as melhores 
práticas envolvendo questões ambientais, sociais, 

econômico-financeiras e de governança no  
âmbito das entidades fechadas.
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EDITORIAL

Na análise das solicitações registradas nos canais 

de atendimento, verificamos que, além das informações 

sobre o plano de benefícios, os participantes querem sa-

ber se os recursos financeiros comportam os compro-

missos previdenciários. Nesta edição, aproveitamos para 

reforçar as respostas aos principais questionamentos. 

Quanto à solidez do Instituto, uma matéria sobre os resul-

tados no curto e longo prazos demonstra o crescimento anual do 

patrimônio em nossos 12 anos de gestão.

Esta edição também aborda a reformulação das regras de 

empréstimo, mais aderentes aos cenários econômico e do pa-

trocinador. São medidas mais conservadoras que proporcionam 

o conforto necessário ao pagamento das prestações pelo partici-

pante, em qualquer momento profissional na Infraero, e ao equi-

líbrio da carteira, como segmento de investimento que remunera 

os planos de benefícios.

Os participantes podem conferir as duas últimas palestras 

via internet, cujos vídeos estão disponíveis no portal INFRAPREV. 

Outro assunto tratado é a importância do planejamento de apo-

sentadoria com o aumento da contribuição para obter um bene-

fício melhor. 

Assunto que merece destaque é a conquista do 1º Prêmio 

Abrapp de Sustentabilidade, um reconhecimento do setor às prá-

ticas socioambientais e de governança nas atividades do Instituto.

O Jornal Futuro leva, bimestralmente, as notícias mais im-

portantes aos nossos participantes. Mas outras informações po-

dem ser consultadas diariamente no portal INFRAPREV.

Em caso de dúvidas e mais informações, continuem en-

trando em contato com os canais oficiais de atendimento ao 

participante: por telefone – 0800-707-1273 e por e-mail –  

Fale Conosco no portal.
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INFORMAÇÕES  
AOS PARTICIPANTES E-MAIL:

REPACTUAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
São atitudes assim, pensando no ser hu-
mano e não no dinheiro a ser desconta-
do no final do mês, que me enchem de 
orgulho de ter participado da comissão 
de implantação do INFRAPREV e ser um 
dos primeiros a me inscrever no Instituto, 
onde o ser humano é protegido e ampa-
rado nos momentos de tempestade na 
sua vida pessoal.

Luiz Carlos Vasconcelos Comim – Brasília/DF

CONCESSÕES

De que forma a saída dos empregados com 
as concessões está afetando o aporte e em 
resumo o equilíbrio do Instituto?

Ricardo Penna – Porto Alegre/ RS
 
RESPOSTA: As concessionárias dos ae-
roportos de Brasília, Guarulhos e Cam-
pinas se tornaram patrocinadoras do  
INFRAPREV para manter o plano de bene-
fícios  aos empregados da Infraero transfe-
ridos e que são participantes do Instituto, 
conforme determina o edital de conces-
são. Os empregados que foram para as 
concessionárias continuam como partici-
pantes, assim como os que permanece-
ram na Infraero. O INFRAPREV tem o seu 
patrimônio equilibrado com os seus com-
promissos, possuindo recursos para pagar 
os benefícios previdenciários atuais e futu-
ros de seus participantes, mesmo em caso 
de eventual saída de participantes. Even-
tual redução de aportes mensais poderia 
até demandar uma reestruturação opera-
cional da entidade, mas não compromete-
ria o pagamento de benefícios previdenci-
ários, considerando que os recursos para 
essa finalidade se encontram devidamente 
segregados e com destinação específica.  

CANAL ABERTO
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INFRAPREV ADOTA REGRAS 
CONSERVADORAS PARA EMPRÉSTIMO

AS MEDIDAS PROPOSTAS TÊM O OBJETIVO DE ADEQUAR A CARTEIRA À NOVA REALIDADE ECONÔMICA

O INFRAPREV efetuou alguns ajustes nas regras de empréstimo. O prazo 
máximo de concessão agora é de 72 meses com valor limitado a 10 vezes a remu-
neração do participante, observada a capacidade de margem consignável. A partir 
de agora, todos os participantes estão sujeitos ao fundo garantidor de empréstimos, 
que passou de 2% para 2,22%. 

As medidas propostas pelo Comitê de Gestão de Risco refletem o momento 
econômico do país. Elas foram elaboradas com base nas regras de aplicação dos 
recursos garantidores, pois o empréstimo é um dos segmentos de investimentos, e 
também na análise de riscos de crédito para ajustar a carteira à reestruturação que 
está ocorrendo no patrocinador Infraero. 

As parcelas variáveis que compõem a remuneração de alguns participantes 
não serão consideradas no cálculo da margem consignável. Nesses casos, o teto má-
ximo para prestação será determinado com base no salário-base mais o anuênio.

A norma estabelece, também, prazo de concessão de 60 meses e a apu-
ração da margem consignável, com base no benefício hipotético, aos participantes 
elegíveis para a aposentadoria que possuem mínimo de 48 anos e cinco anos de 
contribuição ao plano. Essas mudanças são para assegurar que, mesmo depois de 
aposentado, o desconto da parcela de empréstimo ficará adequado à nova remu-
neração do participante.

Para os aposentados, a norma já estava considerando o escalonamento no 
prazo de concessão, que vai reduzindo conforme o aumento da idade. Para os parti-
cipantes de 70 anos em diante, o Instituto não está concedendo empréstimo.

INVESTIMENTOS

 ‘Opções do participante ao se desligar da Infraero’ e ‘Introdução à Gestão dos Inves-
timentos’ foram os temas das duas últimas palestras por meio de webcast do INFRAPREV. 
As palestras via internet são ações de comunicação que compõem o Programa de Educação 
Previdenciária e Financeira.

 Em 25 de junho, o gerente de Seguridade, Marcelo Motta (primeira foto), apresentou 
aos participantes, principalmente aos inscritos no PDITA ou que estavam avaliando seu desliga-
mento do patrocinador, as condições de aposentadoria e as opções de autopatrocínio, benefício 
proporcional diferido, resgate e portabilidade. Durante a apresentação, houve 741 acessos e 120 
interações, distribuídos em 20 estados. 

Na webcast de investimentos, em 21 de julho, o coordenador da Gerência de Análise 
de Investimentos e Participações, Luciano Varanis, relatou o processo da escolha das carteiras de 
investimentos do INFRAPREV. Também fez um comparativo da rentabilidade do Instituto com 
outros indicadores de mercado e mostrou a evolução patrimonial nos últimos anos. A audiência 
foi de 110 acessos e 17 interações, em 10 estados brasileiros.

As perguntas não respondidas ao vivo foram enviadas por e-mail aos participantes. As 
palestras estão disponíveis no Canal de Vídeos no portal do Instituto. 

WEBCASTS REFORÇAM 
COMUNICAÇÃO COM PARTICIPANTE
PALESTRAS VIA INTERNET SOBRE PREVIDÊNCIA E INVESTIMENTOS  
FORAM VISTAS POR PARTICIPANTES EM VÁRIOS ESTADOS

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
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GESTÃO

SUPEN ESCLARECE 
QUESTIONAMENTOS 
DE PARTICIPANTES

Se todos os empregados da Infraero 
saírem, o INFRAPREV terá dinhei-

ro para cumprir o pagamento dos  
benefícios?

Sim. O INFRAPREV possui recursos para 
pagar os benefícios previdenciários atuais e futuros 

de seus participantes, mesmo em caso de eventual 
saída dos participantes. Os recursos para essa fina-

lidade se encontram devidamente segregados e com 
destinação específica.  

A Infraero tem pago sua contribuição para o  
INFRAPREV?

Sim. O compromisso patronal de contrapartida nas con-
tribuições, condicionada à situação de patrocinador de plano de 

benefícios, se constitui em obrigação legal, não sendo e nem po-
dendo ser afetado pelo processo de reestruturação administrativa da 

empresa patrocinadora.

A crise atual tem afetado os investimentos do INFRAPREV?
A crise econômica tem afetado os retornos financeiros de vá-

rias empresas, inclusive os dos fundos de pensão. Vivemos um momento 
conturbado da economia. O mercado financeiro está instável, mas as áreas 

de investimento do INFRAPREV utilizam ferramentas de análises e modelos 
estatísticos que procuram antever o comportamento dos indicadores e os re-

flexos sobre a atividade econômica. Dessa forma, conduzimos os investimentos 
com alinhamento e equilibro quanto ao melhor retorno e segurança. O cenário 

econômico atual e suas incertezas vêm impactando principalmente os investimen-

A reestruturação na Infraero, desde a con-
cessão dos aeroportos, e a crise econômica do 
País geram incertezas no participante quanto 
ao futuro do INFRAPREV. O diretor-supe-
rintendente, Carlos Frederico Aires Duque, 
esclarece os temas mais recorrentes re-
gistrados, pelos participantes, nos canais 
de atendimento e em palestras.

PATRIMÔNIO EVOLUI ANUALMENTEGESTÃO
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Todas as empresas estão sendo afetadas pela crise econômica brasi-
leira. Isso não seria diferente nos fundos de pensão. Atingir bons resultados, 
quando o  mercado financeiro está desacelerado, exige grandes desafios.

No INFRAPREV não está sendo diferente. A meta atuarial de 
10,87% ficou acima da rentabilidade de 6,40% nos sete primeiros me-
ses do ano. Parece um resultado baixo, no entanto, o percentual alcan-
çado ficou acima da Poupança (4,46%), do IGP-M (5,05%) e próximo 

do CDI (7,17%) e do  INPC (7,42%).
A crise não se reflete no resultado no longo prazo. A meta 

atuarial de 2003 a julho de 2015 é de 335,82%, para uma rentabilida-
de acumulada de 430,90% e evolução do patrimônio de 535,23%. 
Nesse período, o patrimônio registrou crescimento em todos os 
anos, fornecendo o conforto necessário para honrar os compromis-
sos atuais e futuros.  
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tos em ações (Renda Variável) e em fundos de investimen-
to que possuem posições em setores mais atingidos por 
este contexto de crise. Diante disso, o INFRAPREV vem 
gradualmente reduzindo sua alocação em Renda Variável, 
restringindo investimentos em ativos de crédito e dando 
preferência a títulos públicos.

Onde o INFRAPREV tem feito seus investimentos?
As diretrizes de investimentos do INFRAPREV são 

definidas por meio da Política de Investimentos, que en-
globa uma série de limites para aplicação dos recursos e 
um estudo de alocação ótima dos ativos, tendo em vista 
os compromissos atuariais. Esse estudo apresenta um in-
dicativo de alocação nos diferentes segmentos permitidos 
pela legislação aplicável (Renda Fixa, Renda Variável, In-
vestimentos Estruturados, Imóveis e Empréstimos).  Além 
de seguir essas diretrizes de longo prazo, o Instituto tem 
priorizado o investimento em títulos públicos, consideran-
do que se trata de estratégia mais conservadora e que, 
atualmente, vem apresentando oportunidades de retorno 
superiores à meta atuarial. 

Posso ter acesso às informações sobre a gestão do 
INFRAPREV, relatórios contendo despesas admi-
nistrativas, rentabilidade dos investimentos e de-
mais informações de interesse do participante?

Disponibilizamos aos participantes no Portal  
INFRAPREV informações de investimentos e também re-

latórios. O relatório anual apresenta informações da ges-
tão, com a rentabilidade agregada por carteiras, desempe-
nhos dos planos de benefícios, despesas administrativas, 
despesas previdenciárias e de investimentos, entre outros 
assuntos. É possível acessar as publicações de 2003 a 
2014, assim como o Balancete Gerencial trimestral com 
os dois primeiros trimestres de 2015. No item Investi-
mentos, o participante consulta dados de 2015: Gestão 
de Investimentos, Carteira de Investimentos, Composição 
por Segmento, Composição por Rentabilidade, Quadro 
Comparativo (com indicadores de mercado) e Política de 
Investimentos dos últimos seis anos. No item Planos, es-
tão os Benefícios do Plano, Regulamento (cada participan-
te acessa o seu plano) e Demonstrativo Atuarial. Alguns 
itens só podem ser visualizados digitando login e senha, 
pois estão em área restrita.  

 
Outras empresas podem partic ipar do  
INFRAPREV?  Somente as concessionárias? 

O estatuto do INFRAPREV permite que outras 
empresas sejam patrocinadoras e entidades de clas-
se, instituidoras. As concessionárias dos aeroportos de  
Brasília, Guarulhos e Campinas se tornaram patrocinadoras 
do INFRAPREV para manter o plano de benefícios para os 
empregados da Infraero transferidos e que são participan-
tes do Instituto, conforme determina o edital de concessão. 
Mas isso só foi possível devido à inclusão de cláusula de 
multipatrocínio no estatuto do Instituto em 2010.

PALESTRAS ORIENTAM 
PARTICIPANTES DE SÃO PAULO

O INFRAPREV esteve em São Paulo, no aeroporto 
de Congonhas, na Superintendência Regional e no Campo 
de Marte, para dar informações sobre o Plano de Contri-
buição Variável (Plano CV) e esclarecer dúvidas dos parti-
cipantes. Foi um dia em cada unidade na primeira semana 
de julho, com palestra pela manhã e atendimento à tarde, 
realizado pelo representante do Instituto.

O coordenador do Setor de Benefícios, Luis Carlos 
Evaristo da Silva, forneceu informações sobre os benefícios pre-
videnciários para participantes e seus dependentes no Plano CV. 
Explicou os três tipos de aposentadoria: Normal, Antecipada e In-
validez e por meio de simuladores deu exemplo de aposentadoria 
com renda vitalícia sem e com saque e renda por período certo.

Os benefícios de pensão, pecúlio e auxílio-doença 
também foram abordados por Luis Evaristo, assim como 
as outras opções do participante em caso de desligamento 
da Infraero: autopatrocínio, benefício proporcional diferido, 
resgate e portabilidade.

BENEFÍCIOS
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OS RECURSOS INVESTIDOS NO PLANO DE  
PREVIDÊNCIA DO INFRAPREV PODEM SER  
DEDUZIDOS DO IMPOSTO DE RENDA

Todo o ano, o INFRAPREV oferece a oportunidade do par-
ticipante do Plano de Contribuição Variável (Plano CV) de alterar 
a sua contribuição básica. É hora de rever o percentual e assim 
aumentar a contribuição para obter um valor maior de recursos 
para aposentadoria no futuro. 

A aposentadoria é o resultado do somatório das contribui-
ções do participante e do patrocinador (Infraero), mais a rentabi-
lidade. Ao solicitar o aumento da contribuição básica, a Infraero 
acompanha com o percentual da contribuição principal até 8%, 
limitado ao valor de R$ 1.119,30.

Além da vantagem do patrocinador contribuir junto com o 
participante para a sua aposentadoria, existe o incentivo fiscal. As 
contribuições podem ser deduzidas do imposto de renda, até o 
limite de 12% dos rendimentos tributáveis recebidos no ano.

COMO AUMENTAR O PERCENTUAL
No portal, o participante pode utilizar o simulador de apo-

sentadoria, no Autoatendimento, e calcular se o valor da sua con-
tribuição atende suas expectativas. No próprio Autoatendimento é 
possível alterar o percentual.

Confira o passo a passo:
• Autoatendimento 
• Serviços 
• Alteração de percentual 
• Digite o novo percentual 
• Clique em calcular para visualizar a diferença do aumento
• Se concordar, clique em Alteração online 
• Imprima o comprovante de alteração. 

Se a alteração for realizada até o dia 10 será processada 
no mesmo mês, após essa data será processada no mês seguinte. 
É importante lembrar que o participante deve estar com o CPF e 
a senha do portal. Para obter mais informações, entre em contato 
com a Central de Atendimento INFRAPREV - 0800 707 1273 ou 
pelo Fale Conosco no portal.

CONTRIBUIÇÃO 
NO PLANO CV

A contribuição é o investimento mensal do parti-
cipante, calculada com base no salário de participação. O 
Plano CV prevê cinco tipos de contribuição.

O patrocinador efetua, mensalmente, o pagamento 
correspondente às contribuições básica, especial e específi-
ca realizadas por cada participante do Plano CV.

CONTRIBUIÇÃO DESTINO

Básica Forma o benefício de 
aposentadoria, com possibilidade 
de alteração do percentual.

Específica Garante o pecúlio por morte aos 
beneficiários. Pode ser alterada 
durante o período de alteração de 
contribuição.

Especial Garante a cobertura dos benefícios 
de risco: aposentadoria por invalidez, 
auxílio-doença e pensão por morte.

Contribuição  
Administrativa

Cobre as despesas administrativas, 
necessárias ao funcionamento do 
INFRAPREV.

Voluntária Aporte feito apenas pelo 
participante, quando quiser, 
para melhorar o benefício de 
aposentadoria.

SIGA INFRAPREV
NAS REDES SOCIAIS

O INFRAPREV está presente nas principais 
redes sociais. Os usuários podem interagir com o Ins-
tituto, se manter atualizados sobre os principais bene-
fícios, serviços e conferir informações sobre previdên-
cia, economia e sustentabilidade.

É a rede social mais utilizada possui 4.715 
curtidores.

Atualizado diariamente tem 701 seguidores.

Os seis vídeos registram mais de 2.000 
visualizações.

No Flickr, são mais de 500 fotos em que 
o usuário poderá conferir os eventos e 
concursos realizados.

SEGURIDADE

AUMENTE CONTRIBUIÇÃO 
PARA APOSENTADORIA

PECÚLIO
O participante também pode aumentar 
o percentual para o pecúlio por morte, 
destinado aos seus beneficiários.  
O percentual da Contribuição Específica  
varia de 0,185% a 0,37%.
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O INFRAPREV possui inves-
timentos responsáveis que levam em 
consideração as questões ambientais, 
sociais e de governança corporativa 
(ESG – Environmental, Social, Gover-
nance). Esse modelo próprio de ges-
tão ESG nos investimentos conjuga 
três formas indicadas pelos Princípios 
para o Investimento Responsável (PRI):  
1- integração em processos e normas, 
2 - investimentos temáticos (com as-
suntos sustentáveis) e 3 - filtros para 
a triagem (razões ESG para investir e 
deixar de investir em determinado seg-
mento, atividade ou setor). 

Desde 2007, o Instituto é um 
dos signatários do PRI, uma iniciativa 
que consiste na adoção de seis prin-
cípios para a integração das questões 
ESG na análise e decisão dos inves-
timentos para o engajamento das 
empresas investidas e dos parceiros 
comerciais. O objetivo é a divulgação 
das práticas de sustentabilidade na apli-
cação dos recursos financeiros.

Atualmente, o INFRAPREV 
conta com quatro dimensões de sus-
tentabilidade em sua Política de Inves-
timentos para avaliar os riscos relacio-
nados à sociedade, ao meio ambiente, 
ao desempenho econômico-financeiro 

INVESTIMENTOS DO INFRAPREV 
CONSIDERAM QUESTÕES ESG
A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS TEM CRITÉRIOS PARA AVALIAR  
OS RISCOS RELACIONADOS À SOCIEDADE, AO MEIO AMBIENTE,  
AO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO E À GOVERNANÇA

FINANÇAS

INVESTIMENTOS  RESPONSÁVEIS 
JULHO 2015

6,89%
ENERGIAS

RENOVÁVEIS

3,63%
CARTEIRA DE 
AÇÕES (ISE)

1,03%
FLORESTAIS

0,28%
SANEAMENTO

AMBIENTAL

0,01%
EDUCACIONAIS

e à governança. Realiza investimen-
tos temáticos em educação, florestas, 
saneamento e energias limpas ou re-
nováveis, através de Fundos de Inves-
timentos em Participações (FIPs) – um 
total de 11,84% dos recursos garanti-
dores, posição em julho.

O Instituto também possui, em 
sua carteira, ações que integram o Índi-
ce de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 
da BM&FBOVESPA. Tanto essas ações 
como os FIPs apresentam melhor retor-
no financeiro em longo prazo quando 
comparados ao principal índice de refe-
rência do mercado (IBOVESPA) ou aos 
demais FIPs sem objetivos sustentáveis.

Aplicativo Autoatendimento –  
O aplicativo INFRAPREV Autoaten-
dimento para smartphones e tablets 
agora possui consulta de Perguntas 
e Respostas mais frequentes dos 
participantes e Notícias sobre o 
Instituto. A outra versão já permitia 
consultar situação de empréstimo, 
condições para benefícios previ-
denciários, acompanhar a rentabi-
lidade da cota e alterar endereço, 
celular e e-mail. O aplicativo foi 

NOSSOS NÚMEROS

JULHO
Cota Plano CV 6,543093943

Cota Plano Anei 1,124128444

Plano CV R$ 2.787.184.835,58

Plano BDI R$ 80.974.527,34

Plano BDII R$ 12.603.823,13

Plano Anei R$ 186.483,00

Patrimônio consolidado R$ 2.880.949.669,05

Patrimônio Líquido 
Meta Atuarial - 2003 a 2015

Distribuição dos Ativos

10,09%

5,71%
7,90%

0,02%

62,35%

13,93%

Oper. com ParticipantesRenda Fixa Imóveis

Disponível Renda Variável Inv. Estruturados

20042003 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2013 2014

Evolução do PL Acumulado Meta Atuarial Acumulada

2009 2012

535,23%

335,82%

2015

FIQUE POR DENTRO

desenvolvido para as plataformas 
Android, Windows e IOS.

Programa Pró-Equidade de Gê-
nero e Raça – A equipe da Secreta-
ria de Políticas para as Mulheres (SPM) 
esteve no INFRAPREV para avaliar o 
relatório das ações realizadas, entre 
outubro/2013 a julho/2015, no Pro-
grama Pró-Equidade de Gênero Raça 
e Diversidade da Secretaria da Presi-
dência da República. O resultado final, 

que confere o selo da 5ª edição, será 
divulgado em outubro. 

 
Senha para área restrita do portal – 
Para acessar o portal e acompanhar 
as informações pessoais do plano de 
previdência do INFRAPREV, efetuar 
simulações de aposentadoria, aumen-
tar a contribuição e consultar extrato 
de conta, o participante deve possuir 
a senha do portal. Utilize o ‘Lembrar 
minha senha’, se necessário.
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POR ONDE ANDA

Walter Cohen Ferreira – Manaus (AM)
Trabalhou na área de Manutenção da Infraero. Segundo Walter, a empresa proporcionou realizações para ele e 
sua família. A maior parte de seu esforço foi dedicado à educação dos três filhos. “Investi neles e todos conse-
guiram fazer a faculdade”, informa. Ele considera um privilégio ser participante do INFRAPREV, pois seu plano 
de previdência permitiu que seu padrão de vida não mudasse após a aposentadoria, em 2001. Seu principal 
hobby é viajar pelo mundo. “Já conheci alguns países da América do Sul e da Europa e gosto de ir ao Nordeste”, 
comenta. Além disso, aprecia reunir os amigos em seu sítio nos finais de semana.

Ailton de Sousa Godinho – Sabará (MG)
Começou na Infraero como auxiliar administrativo. Logo após, foi promovido a chefe da área de Recrutamento 
de Pessoal e chegou a atuar na parte financeira. Trabalhou nos aeroportos da Pampulha e de Confins, ambos em 
Minas Gerais. Em 25 anos de empresa, o participante sempre buscou a qualificação profissional. Fez vários cur-
sos de administração promovidos pela Infraero. “Agregaram muito na minha formação profissional”, conta. Ailton 
se mantém na ativa. Atua como advogado em Sabará (MG), em causas na área previdenciária. Gosta de estar 
sempre junto à família. Curte os três netos e costuma ir à praia com a esposa, com quem é casado há 44 anos.

Vanda das Graças Bernardes – Brasília (DF)
Trabalhar na Infraero foi algo marcante na vida de Vanda. Ela afirma que a qualidade e a união da equipe da qual 
fazia parte foi um fator fundamental para o seu sucesso profissional. “Ninguém consegue seus objetivos fazendo 
tudo sozinho”, acrescenta a assistida, que sempre atuou na área comercial, na sede. Nascida em Araxá (MG), 
Vanda se mudou para Brasília com 18 anos devido às oportunidades de emprego que a capital federal oferecia. 
Ela informa que a decisão foi a melhor que já fez. “Amo Brasília, é uma cidade muito acolhedora”. A aposentada 
faz trabalho voluntário, produzindo utensílios para pessoas carentes e cuida da mãe, de 83 anos.
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CONECTADO ÀS REDES  
DE FORMA MODERADA
LAURO CERQUEIRA ACESSA REDES SOCIAIS  
PARA SE MANTER INFORMADO SOBRE DIVERSOS 
ASSUNTOS, ENTRE ELES O INFRAPREV

NOSSA GENTE

O profissional de meteorologia do ae-
roporto de Goiânia (GO), Lauro José de Men-
donça Cerqueira, é um usuário assíduo do  
Facebook e do Twitter. Todos os dias, o partici-
pante acessa as redes sociais para se manter informado sobre diversos assuntos. Entre as páginas mais visitadas, está a 
fan page do INFRAPREV.

Lauro acompanha, as redes sociais do Instituto desde a criação das páginas e elogia a transparência na prestação de in-
formações e serviços por esse meio de comunicação e também as publicações sobre questões sociais, como racismo, autismo 
e síndrome de down. “O post sobre autismo me motivou a ler mais sobre o assunto. É louvável a página tratar de temas como 
esse, que continuem assim”, afirma.

Além de acompanhar as informações do seu fundo de pensão, gosta de ler notícias sobre política, principalmente. 
Nascido em Belém (PA), e morador de Goiânia há 11 anos, compartilha matérias relacionadas aos dois estados, advindos das 
páginas Goiás Real e Meionorte. Ele visita também páginas de variedades como Discovery Channel e National Geographic.

 O lado religioso também faz parte do universo informativo do participante, que gosta de assistir a vídeos de prega-
ções no YouTube e compartilhar em suas páginas no Facebook e Twitter.

Apesar de frequentar as redes, Lauro procura não passar muitas horas na frente do laptop ou do smartphone. Gosta 
de intercalar os horários, ficando no máximo 30 minutos seguidos a cada acesso. Ele defende um uso moderado da ferra-
menta para evitar o vício e ter tempo para fazer outras atividades. “Têm muitas pessoas que ficam alienadas e se isolam por 
causa da internet. Procuro passar isso aos meus filhos”, reforça.
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