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INVESTIMENTOS

ONDE ANDA VOCÊ

Diretoria da Fibra fará diversas palestras
em Foz do Iguaçu e Curitiba para apresentar o relatório anual. Agende-se,
de 5 e 10 de abril! Página 4

Fibra comemora a boa rentabilidade obtida
em 2017, de 10,55%, superior à meta
atuarial que encerrou o ano com 8,88%.
Página 5

A entrevistada deste mês é conhecida de
muitos. Ela participou da implantação do
PRA de Itaipu, e agora fala da sua vida
de aposentada. Página 7
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ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO
DA FUNDAÇÃO ITAIPU-BR
DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FIBRA - COMPROMISSO
ATRAVÉS DO TEMPO

FIBRA ABRE COMEMORAÇÕES
DOS 30 ANOS AO SEU LADO.
Veja os eventos programados para festejar a data.
Agende-se! Contamos com você.
Mais detalhes na página 3.

Editorial

Destaque

VIDA LONGA
À FIBRA
SÍLVIO RANGEL
DIRETOR-SUPERINTENDENTE

A

família Fibra está completando
30 anos de respeito ao legado
do passado, empenho máximo
no presente, e muita fé e esperança no
futuro. É nesse clima que entregamos o
relatório 2017, num momento de comemoração e também de transição.
Nosso reconhecimento à iniciativa de
criação da Fibra, do então Diretor-Geral Brasileiro, Ney Braga. Nesse período, ao longo
de dez mandatos, a Fibra cresceu, se aperfeiçoou, e hoje é reconhecida no mercado
por sua excelência técnica, transparência, e
é claro, pela confiança dos Participantes.
Muitos contribuíram nessa caminhada,
e os que virão certamente enriquecerão
o legado que agora recebem. Afinal, uma
entidade de previdência deve ser reconhecida por sua sustentabilidade, por deixar
para as próximas gerações condições
equivalentes ou melhores do que aquela
que receberam. PELA EXPERIÊNCIA QUE
NOS LEGOU O PASSADO, PELO QUE CONSTRUÍMOS NO PRESENTE, E PELO PROCESSO
TÉCNICO E TRANSPARENTE DE SUCESSÃO
QUE AGORA SE REALIZA, É QUE DEPOSITAMOS CONFIANÇA EM NOSSO FUTURO.
Alegramo-nos com a elevação da
longevidade de nossa população e a
redução dos juros do país, não obstante,
essas questões representam desafios,
demandam mais recursos para cobrir
períodos de aposentadoria maiores, em
um cenário de menores rendimentos em
aplicações conservadoras. A sustentabilidade do plano de benefícios criado há
30 anos agora exige reflexões profundas,
e encaminhamentos estão sendo feitos
neste sentido. Mas a família Fibra, que
já superou crises e volatilidade, saberá
enfrentar os desafios por vir, com ética e
respeito aos direitos adquiridos.
Um agradecimento especial à diretoria
de Itaipu, pelo apoio e respeito à governança da Fibra; aos membros dos colegiados que contribuíram para os resultados
alcançados; aos colaboradores, que realizam suas atividades de acordo com os
melhores padrões disponíveis, e, principalmente, aos Participantes, pela confiança
nas gestões passadas, na gestão que ora
se encerra, e que certamente continuarão
a confiar na gestão que agora se inicia.
Encerro convidando a todos a participar das apresentações do RAI, bem como
das demais comemorações programadas
para o início de abril.
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DIA DO APOSENTADO É COMEMORADO
EM GRANDE ESTILO
Hideo Hissanaga foi o
homenageado da Fibra

N

ovamente o Dia do Aposentado
foi comemorado em grande estilo pelo sistema Abrapp, em 24
de janeiro na capital paulista. Foram
homenageados aposentados de 53
entidades, que receberam certificados
de seus patronos ou patronesses.
O representante da Fibra foi Hideo
Hissanaga, Engenheiro Civil que
trabalhou na Itaipu de 1977 a 1992.
Ele era alocado no Departamento de
Materiais, seção de Planejamento
de Compras, Controle de Qualidade
de Materiais Básicos e Controle de
Estoque de Materiais de uso geral,
em São Paulo.
Ao receber o diploma de Malton
Ferreira Moroz, gerente de Relacionamento com o Participante da
Fibra, Hideo disse: “estou usufruindo
a minha tranquila aposentadoria,
graças a boa e transparente administração da Fibra”.

CONFIANÇA
Ao abrir o evento, Luís Ricardo
Marcondes Martins, Diretor Presidente da Abrapp, mostrou dados impressionantes do sistema de Previ-

dência
Fechada, que
paga
mais de
R$ 50
bilhões
em benefícios por ano a mais de
750 mil aposentados. “É uma justa
homenagem a todos os senhores e
senhoras que confiaram em nosso
sistema e agora estão colhendo os
frutos de uma aposentadoria com
maior qualidade”, disse Luís Ricardo.
Paulo Cesar dos Santos, Subsecretário do Regime de Previdência Complementar, representou o
Secretário de Previdência, Marcelo
Caetano, e ressaltou a importância
dos aposentados na economia e no
mercado consumidor. “Vocês são
exemplos para o sistema, pois muitos decidiram participar a 30 ou 40
anos atrás, quando poucos conheciam a Previdência Complementar
Fechada. Ninguém melhor que vocês
para divulgar as vantagens do sistema para as gerações mais jovens”.
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DIRETORIA EXECUTIVA: Sílvio Renato Rangel Silveira (diretor-superintendente), Denyse Gubert Rocha (diretora de
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30 anos Fibra

FIBRA CELEBRA SUA CRIAÇÃO
AO LADO DE ITAPU
Vários eventos vão marcar a data.
Contamos com a sua presença.

Em Curitiba
DIA 2 DE ABRIL
15 HORAS
COMEMORAÇÃO DOS 30
ANOS DA FIBRA
No dia 1° de abril de 1988 começava a
história da Fibra. Hoje temos um livro
de muitas páginas, cujo prefácio é do
então Diretor-Geral Brasileiro de Itaipu,
Ney Braga. Ele deu o start. Depois disso, Itaipu e Fibra deram início à construção de uma instituição que hoje é
reconhecida no cenário nacional.
Uma conquista de todos,
mas principalmente dos Participantes, que acreditaram e
aderiram à Fundação. Valeu a
confiança, hoje temos o que
comemorar!

FIBRA INAUGURA
GALERIA DE EX-SUPERINTENDENTES
André Zacharow
1988 – 1994
João Carlos de Souza
Lambach
1994 – 1997
Rubens Ghilardi
1997 – 2000
Marcos Antonio Schwab
2000 - 2003
Margaret Mussoi L. Groff
2003 – 2006

POSSE DOS NOVOS
DIRIGENTES
Assumem nesta data, os diretores,
conselheiros e membros do Comitê
de Investimentos da Fibra, triênio 2018
– 2021. A solenidade será no auditório
Miguel Reale.

DIRETORIA
Mariana Favoreto Thiele
Diretora-Superintendente
Florício Medeiros da Costa
Diretor de Seguridade
Andrea Silva Medeiros
Diretora de Administração
e Processos
CONSELHO DELIBERATIVO
INDICADOS DA ITAIPU

Rosimeri Fauth Ramadas Martins
Presidente
Vitor Hugo Marmelo dos Passos Filho
Presidente substituto
Dalton Fernando Costa
ELEITOS

Viviane Aparecida da Silva
Ativos
Paulo Henrique Guerra Zuchoski
Ativos
José Antonio Santos
Assistidos
CONSELHO FISCAL
INDICADA DA ITAIPU

Andreia Moreira Camelo
Presidente – assume em lugar de Andrea Silva Medeiros, que passou para
a Diretoria.
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
INDICADOS DA ITAIPU

Flúvio Ricardo Nascimento
Presidente
Alexandre Mugnani
Presidente substituto
Emerson Orsini Ferrari
ELEITOS

André Rodrigo Holdefer
Ativos
Flaviano da Costa Masnik
Ativos
Marco César Castella
Assistidos
NOTA: NO DIA 3 DE ABRIL OS NOVOS CONSELHEIROS
RECEBERÃO TREINAMENTO EM CURITIBA.
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COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DA FIBRA
PROSSEGUEM EM FOZ DO IGUAÇU
Estão programadas seis palestras de apresentação do Relatório
Anual aos Participantes ativos e assistidos. Os trabalhos serão
encerrados com um jantar à “saúde” da Fibra.
Confira e agende-se!

DIAS 5, 6 E 10 DE ABRIL

Apresentação do RAI 2017
DIA 5 DE ABRIL
• Das 8h às 12h – Para os Participantes ativos, no Auditório da
cota 145 – Edifício de Produção
• Das 14h às 17h30– Para os Participantes ativos, no Auditório da
cota 145 – Edifício de Produção
• Das 19h às 22h – Para os assistidos, na Assemib

DIA 6 DE ABRIL
• Das 8h às 12h – Para os Participantes ativos, no Auditório de
Integração no Centro de Treinamento da Itaipu

DIA 10 DE ABRIL, EM CURITIBA
Serão realizadas duas apresentações – 10 e 14h30, no auditório Miguel Reale. É importante que todos compareçam, pois será
uma ótima oportunidade para ver os resultados do ano passado,
esclarecer dúvidas e lançar um olhar para o futuro.

Jantar comemorativo aos
30 ANOS DA FIBRA
Dia 6 de abril, 19h30 no Expo Center
do Hotel Rafain Palace
O valor do jantar é de R$ 60,00 por pessoa (admitindo-se no
máximo um acompanhante maior de 15 anos).
Para participar os interessados, tanto ativos como assistidos,
devem entregar a ficha de adesão devidamente preenchida até
o dia 14 de março, nos escritórios da Fibra de Foz do Iguaçu ou de
Curitiba. E caso tenham alguma dúvida, liguem para o ramal 5210
ou para o telefone 0800414404.
A Fibra conta com a presença de todos. Não deixe de participar!
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Investimentos

RESULTADO DOS
INVESTIMENTOS EM 2017

E

m 2017, a rentabilidade obtida foi
de 10,55%, superior à meta atuarial
que encerrou o ano com 8,88%. No
ano passado, com exceção da carteira
de estruturados que registrou 7,41% de
rentabilidade, as demais cinco carteiras superaram a meta atuarial: renda
variável (25,81%), investimentos no
exterior (23,82%), empréstimos (11,11%),
imóveis (10,19%) e renda fixa (9,58%).
Também foram adquiridos novos
lotes de títulos públicos federais em
momentos de stress de mercado. Ainda
em relação à renda fixa, a Fibra alocou em três novos fundos de liquidez
para compor a carteira. E no mercado
acionário local, manteve sua alocação
em estratégias passivas indexadas ao
Ibovespa, aproveitando a evolução positiva da bolsa que registrou mais um ano
de boa performance, acumulando alta de

26,86%. À medida que se dissiparam as
dúvidas dos investidores quanto ao crescimento global, a despeito da escalada
de conflitos geopolíticos ao redor do
mundo, também foi possível incrementar
a parcela de investimentos no exterior
nos dois fundos que a Fibra investe.
Em relação à carteira de imóveis, 2017
foi marcado pela leve recuperação do
mercado imobiliário comparativamente
a anos anteriores.

NO CONTROLE
Para 2018, a Fibra avalia que o ano
será de grandes desafios na alocação, tendo em vista a perspectiva de
crescimento mais robusto da atividade econômica, a perspectiva de
manutenção de baixa inflação, a taxa
de juros permanecendo em níveis
historicamente baixos, e as eleições

marcadas para outubro.
“Acreditamos que haverá oportunidades para alocação nos segmentos
nos quais a Fibra investe, sendo fundamental o monitoramento pari passu
do mercado”, diz Marcos Litz, Gerente
Financeiro, ao apresentar os números.
OS RESULTADOS DE JANEIRO
INDICAM QUE A FIBRA ESTÁ NO
CAMINHO, TENDO REGISTRADO
RENTABILIDADE DE 1,48%, ACIMA DA
META ATUARIAL (IPCA+5,76%), QUE
ENCERROU O PRIMEIRO MÊS DO
ANO COM RENTABILIDADE DE 0,76%.
O destaque do mês foi para a renda
variável, que apresentou performance de
10,39%, seguida das carteiras de investimentos no exterior (1,15%), renda fixa
(1,09%), empréstimos (0,88%), estruturados (-0,02%) e imóveis (-0,05%).

Educação Financeira

COMO SE MANTER ATIVO
NA APOSENTADORIA?
Ter uma vida mansa nem sempre é o que todos querem.

C

om tempo hábil, disposição
física e psicológica, porque
parar de trabalhar? Em uma
média de idosos com 60 anos ou
mais, 51,6% dos homens aposentados
e 55% das mulheres aposentadas
permanecem na ativa. Segundo
dados do IBGE, a longevidade é um
ponto relevante – a média é de 75,8
anos de expectativa de vida. Com
isso, os aposentados podem optar por
trabalhar em diversas áreas no seu
pós-carreira. Uma delas é empreender – estima-se que 60% das pessoas
pensam em abrir o seu próprio negócio após a aposentadoria.

O comércio lidera nessa escolha,
seguido do ramo alimentício e prestações de serviço. Vale pensar em
qual deles você tem mais vocação
para trabalhar!

COMO IDENTIFICAR O SEU
PERFIL NA HORA DE EMPREENDER?
Especialistas indicam mentorias
ou, ainda, o auxílio do coaching,
profissional capacitado para apontar
qual caminho você deve seguir no
ramo dos negócios. A internet também pode ajudar no que diz respeito
à atualização.

Voltar a trabalhar pode ser um
ótimo caminho para espantar a
depressão e/ou outras doenças
psicológicas, além de garantir um
bom aumento de renda. Aproveite a
maturidade, o tempo disponível e o
vigor físico para adquirir uma nova
percepção de sua realidade. Lembre-se: Sempre é possível aprender.
FONTE: PÉ DE MEIA, ENGRENAGEM VIRTUAL
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Quem está chegando

AUMENTOU A
SEGURANÇA
DE ITAIPU
Kalvin Berlanda é um dos Agentes de
Segurança recém-contratados pela
empresa. Sua carteira de trabalho foi
assinada dia 4 de dezembro de 2017.
“Foi um presente de aniversário, de
Natal e Ano Novo, além de ser a realização de um sonho”, diz ele, que fez 27
anos em 6 de dezembro.

E

ste é o segundo concurso que
Kalvin presta para Itaipu. No
primeiro ele não entrou por pouco, ficou na fila de espera, mas não
deu. Desta vez ele se esforçou mais,
até trancou a matrícula do curso de
Direito para ter mais tempo de estudar.
“Também tive de me preparar para a
prova física, que é mais difícil que a da
Polícia Federal”, comenta. Mas valeu a
pena, a empresa, os benefícios e o salário são bons, e como gosta do curso
de Direito, ele vai conseguir adequar
o horário e concluir a faculdade. A
formatura será em 2019.

ainda ficaram mais dois anos no Norte
do País. Foi nessa época que Kalvin
iniciou sua vida profissional. Dos 16
aos 18 anos trabalhou como estagiário
no INSS, e depois serviu o Exército.
Tirou a farda e foi trabalhar como garçom em um restaurante em São Miguel do Iguaçu, e logo passou a cuidar
do caixa do estabelecimento. Depois
foi estagiar na Câmara de Vereadores
do Município, onde ficou um ano. Dali

EXPERIÊNCIA
Mas para chegar até aqui Kalvin
andou alguns quilômetros e teve
vários empregos. Natural de Matelândia/PR, foi ainda criança para Foz do
Iguaçu. Aos 15 anos a família mudou-se para o Amazonas, onde morou
praticamente no meio da mata. Na localidade não tinha energia elétrica, e
nem internet. Viveu uma experiência
única, da qual gostou bastante, porém
ficou apenas um ano e voltou a Foz
para concluir o ensino médio. Os pais

COM A ESPOSA
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COM A FAMÍLIA

Kalvin deu um salto à conquista da
estabilidade profissional. Passou no
concurso do Correio e assumiu o posto
de carteiro em Francisco Beltrão. Ficou
lá um ano e pediu transferência para
Foz do Iguaçu, trabalhou mais três anos
como carteiro, e só pediu demissão
porque tinha alcançado o seu objetivo:
o cargo de Agente de Segurança de
Itaipu. “Agora é fim de linha, pretendo
ficar aqui até me aposentar”, diz ele,
que já aderiu à Fibra, “para enfrentar
com tranquilidade essa futura etapa da
vida”.

SEGURANÇA
Kalvin associou-se à Fibra a conselho de outros colegas e também
porque viu no fundo de previdência
uma segurança maior para o futuro.
“É uma garantia, porque se depender
do governo a gente não sabe se vai se
aposentar”, comenta. Mas até o futuro
chegar, agora que está bem estabelecido, Kalvin quer estruturar sua vida
pessoal e familiar. “Pretendo comprar
minha casa própria, ter filhos, trocar de
carro e viajar o mundo”. Faz parte de
seus planos, a esposa Suyan Raquel.
Eles estão casados há três anos, ainda
não têm filhos, mas eles hão de vir...
Ele também quer crescer profissionalmente. “Quando vi a possibilidade de trabalhar na Itaipu, na área
que eu gosto, estabeleci meu foco,
pois quando as oportunidades aparecem, devem ser agarradas e mantidas
dia a dia”, diz ele.
Dos 15 aos 27 anos a vida de Kalvin
deu voltas, foi cheia de mudanças
e desafios. Mas com esforço ele foi
sempre buscando melhorar. E a sua
hora chegou. “O importante é nunca
desistir do sonho”, finaliza.

NO TRABALHO

Onde anda você

UMA BOA
RECEITA
PARA
CURTIR
A APOSENTADORIA
Como muitos, ao se aposentar
Ailma também passou por um
período de adaptação. “Mas
hoje, diz ela, me delicio por poder gozar plenamente cada dia
da minha aposentadoria...”

N

atural de Conceição/PB, aos dez
anos Ailma foi morar no Recife.
Lá cresceu, iniciou a faculdade
de Psicologia na UFPE, casou-se com
José Jacinto de Miranda, e depois
mudou-se para o Rio de Janeiro, onde
teve os filhos Eduardo e Bárbara. Nessa
época, iniciou também sua vida profissional na empresa de Serviços Aéreos
Cruzeiro do Sul. Mas foi só quando
ela mergulhou no imenso canteiro de
obras de Itaipu que a “ficha caiu”.
“Eu não imaginava que trabalharia
na Itaipu, as coisas foram acontecendo. Eu tinha estagiado na Companhia
Auxiliar Empresas Elétricas Brasileiras (CAEEB), no Rio, e quando conclui
o curso na UFRJ, assumi o cargo de
Psicóloga na CAEEB, mas em Foz do
Iguaçu. Em janeiro de 1978 começou
a minha história na Itaipu, história de
que tanto me orgulho”, diz ela.

COM A FAMÍLIA

Ailma Maria Frade
Miranda

DE BEM COM A VIDA

EXPERIÊNCIA
Ao ser contratada, Ailma tinha
consciência da responsabilidade que
abraçava, pois a sua principal atividade
seria selecionar profissionais para trabalhar em Itaipu, que naquela época
(e ainda hoje), atraia gente de todos os
cantos do Brasil, que ali se amalgamavam para construir uma obra gigantesca. “Foi assim que virei barrageira, um
aprendizado incalculável”, comenta.
De 1978 a 1990 Ailma foi funcionária da CAEEB, e em 1991 passou para o
quadro da Itaipu, onde ficou até maio
de 2007. Ela conta que era um ritmo
intenso, muitas vezes estressante, mas
gratificante. “Ver os bons resultados de
meu trabalho e ter a oportunidade de
aprender com cada uma das centenas
de pessoas que avaliei e de empregados que acompanhei, é um privilégio
de poucos profissionais. Essa valiosa
conquista veio do respeito que sempre
tive pelo outro e da condução ética do
meu trabalho. Sou grata a todos por
confiarem em mim”, diz ela. Ailma
também considera importante para
ser um bom profissional, comprometimento com a empresa, interesse constante em aprender e, é claro,
gostar do que faz, pois é isso que
nos motiva a seguir adiante e nos
torna competentes.

APOSENTADORIA
Quando se desligou da Itaipu
Ailma gerenciava a Divisão de
Seleção e Acompanhamento de
RH. Mas bem antes disso, implantou e coordenou o Programa de
Reflexão para Aposentadoria (PRA)
da empresa. “Eu sempre dizia aos
participantes que não existia uma
receita para encarar essa fase
da vida, cada um descobriria o
que seria melhor para si. Para minha surpresa, logo que me aposentei
senti a angústia da cobrança de que
deveria continuar trabalhando. Mas
rapidamente a superei. De que forma?
Simplesmente me deixando levar pelo
que o meu coração pedia. Assim passei
pela rebentação”.

Hoje ela vive em Guarapari/ES e
colhe os frutos do dever cumprido. E
para isso, também conta com a Fibra.
“A Fundação tem um papel importante
em minha vida. Graças a ela tenho estabilidade financeira e oportunidades
de investimento em minha qualidade
de vida. Me sinto privilegiada. Ganho

COM A EQUIPE DA RHDA.AD, NA DESPEDIDA DA EMPRESA

muito dinheiro? É claro que não, mas
é o suficiente. As nossas necessidades
são tão poucas… “, comenta.
Se ainda tem sonhos? “Sim, diz ela,
vários, mas sonho com os pés no chão.
Um deles foi realizado recentemente.
Comprei um imóvel em Curitiba, onde

“...SEM
MEDO
DO ÓCIO
OU DA
SOLIDÃO”
vivem meus filhos e meu neto Pedro”.
Mas ela também quer visitar lugares
que ainda não conhece, retornar a outros, e aprender coisas novas que vão
despertando o seu interesse...

Notícias
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Recados

JANEIRO2018

REUNIÃO
COM TODO MUNDO
Visando estreitar o relacionamento
da Fibra e Itaipu com as associações de
aposentados Sapi e Aafi, e apresentar a
nova diretoria da Fibra, o Diretor-superintendente da Fundação, Silvio Rangel,
tomou a iniciativa de fazer uma reunião específica para esse fim. Valeu a
intenção. Além de se conhecer, num
ambiente descontraído, diretores e
aposentados colocaram suas ideias em
relação ao futuro. E um ponto foi unânime: todos querem lutar para manter
o diálogo aberto, fortalecendo cada vez
mais este relacionamento.

INFORME IR
O Informe para a declaração de
Imposto de Renda referente ao ano calendário 2017 dos assistidos já foi remetido
por correio. Para quem preferir, também
está disponível na Área do Participante do
site da Fibra (www.fundacaoitaipu.com.br).

ATENÇÃO
Os interessados em participar do
jantar em comemoração aos 30 anos da
Fibra devem entregar a ficha de adesão
até o dia 14 de março, no escritório da Fibra de Foz do Iguaçu ou de Curitiba. Não
deixe para a última hora, pois quando
forem preenchidas as 1000 vagas, serão
encerradas as adesões.

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

Ausente

Não existe o número indicado

Falecido

Desconhecido

Recusado

Outro (especificar)

Mudou-se
Endereço insuficiente:

Data:

Rubrica do Responsável:

DEVOLUÇÃO PARA FUNDAÇÃO ITAIPU-BR
R. Comendador Araújo 551, 9° andar, 80420-000 - Curitiba, PR
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Carteira de Investimentos

