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É bom receber informações atualiza-
das. Principalmente quando elas são sobre 

o seu fundo de pensão. Por isso, para ficar 
informado sobre seus direitos, é preciso 

manter telefone celular e e-mail cadastrados 
no INFRAPREV.

Informações relevantes, assim como 
aviso de data de crédito de empréstimo, são di-

vulgadas mensalmente via celular e por e-mail. 
São as formas de comunicação mais rápidas e 

objetivas para manter os participantes por den-
tro dos assuntos do seu interesse.

Os participantes devem atualizar 
o número do celular e e-mail no portal 
INFRAPREV em Autoatendimento – Ca-
dastro – Informações Pessoais - Contatos. 

RECEBA INFORMAÇÕES
POR CELULAR E E-MAIL

INSCRIÇÕES NOS 
CONCURSOS 
ESTÃO ABERTAS

Retratar maneiras de cultivar uma vida 
com saúde, seja aliada ao esporte ou a 
outra atividade física, é o objetivo dos 
concursos de fotografia e desenho. 
Acesse os banners dos concursos 
na página principal do portal e 
confira como participar.
PÁGINA 5
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EDITORIAL

O processo de concessão dos aeroportos à 
iniciativa privada trouxe maior competitividade para 
o patrocinador Infraero e, consequentemente, para 
o INFRAPREV.  

Nesse sentido, a transformação institucional do 
Instituto para um fundo de pensão multipatrocinado, ou seja, capaz de admi-
nistrar múltiplos planos de previdência para diversas empresas, foi sem dú-
vida o caminho certo adotado pela administração e aprovado pela Infraero. 

Hoje, o fundo de pensão tem cinco patrocinadores, um ins-
tituidor e três planos de previdência: contribuição variável em vigor, 
contribuição definida - plano instituído para os familiares e benefício 
definido - fechado a novos participantes. Ainda há a perspectiva de 
mais dois novos patrocinadores, decorrentes da recente concessão 
dos aeroportos do Galeão e Confins, totalizando sete patrocinadores, 
considerando o próprio INFRAPREV.

Nosso desafio hoje é poder ampliar a base de clientes, ofere-
cendo produtos previdenciários de excelência a custos competitivos, 
dando continuidade ao processo de geração de valor já existente.

Ao longo de 10 anos, colhemos resultados muito positivos para 
participantes e patrocinadores, decorrentes da implantação do modelo 
de gestão do INFRAPREV, que mudou processos e provocou melho-
rias na organização como um todo. De 2003 a junho de 2014, a ren-
tabilidade patrimonial foi 51,58% superior à meta atuarial no período 
e com nível de satisfação de nossos clientes acima de 90%.

Esses resultados decorrem do apoio contínuo de nosso pa-
trocinador-instituidor, a Infraero, dos participantes e do trabalho de 
nossa equipe profissional, além da diretoria executiva, cujo mandato 
foi renovado por mais três anos. 

Agradecemos a confiança depositada e renovamos nossa moti-
vação, na certeza de que os desafios do cenário atual representam uma 
oportunidade para maior modernização do Instituto. Nossa meta é am-
pliar os resultados nas perspectivas previdencial e econômica por meio 
do aumento da carteira de clientes e da rentabilidade dos investimentos.

CARLOS FREDERICO AIRES DUQUE
DIRETOR-SUPERINTENDENTE

PUBLICAÇÃO BIMESTRAL DO INFRAPREV Av. Almirante Barroso, 54/ 5º e 6º andares – Centro – Rio de 
Janeiro/RJ – 20031-000 Tel. 2156-8150 – 0800-707-1273 – www.infraprev.org.br Patrocinador-fundador: Empre-
sa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero DIRETORIA EXECUTIVA Carlos Frederico Aires Duque, 
Diretor-superintendente; Miguel Alexandre da Conceição David, Diretor de Administração e Finanças; Diblaim 
Carlos da Silva, Diretor de Benefícios CONSELHO DELIBERATIVO Titulares: Flávio Rodrigues – Presiden-
te, José Francisco Marinho Freire, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias, Ricardo de Castro Brum; Suplen-
tes: Aramis da Silva Gomes, Carlos Eduardo Guapindaia Campos, Joel Alves Ramires, Paulo Cesar Pacheco 
de Lima CONSELHO FISCAL Titulares: Áurea Martins Gonçalves de Souza – Presidente, Margareth 
Lyses Rabelo Mendes, Vera Lúcia Lima Paulino, Wagner Cunha Machado; Suplentes: Edson Antonio 
Cavalcante, Gustavo Rodrigues de Almeida, Jurandyr Machado da Cunha, Wilhiam Antonio de Melo  
CONSELHO EDITORIAL Antônia Maynart, Carolina Oliveira, Daniela Souza, Denise Marins, 
Diblaim Carlos da Silva, José Eusébio, Ludmila Benevides, Nancy Suguino, Reinaldo Araújo, Wilde 
Paulino Editora e Jornalista Responsável: Antônia Maynart (Mtb 16.184/RJ) Redação: Antô-
nia Maynart e Ludmila Benevides (Mtb 35.465/RJ) Projeto Gráfico e Diagramação: Casa do 
Cliente Comunicação Impressão: Ultraset Tiragem: 4.500 exemplares Via e-mail: 12.900

CANAL ABERTO

CLUBE DE VANTAGENS 
Gostaria de comprar um eletrodoméstico pelo 
Clube de Vantagens. Mas não tenho o link, pode 
ser da MABE ou afim, e esqueci minha senha de 
acesso. Sou associada do INFRAPREV. (...)
Suziene Soares Maciel - Indaiatuba - SP
 
RESPOSTA: A senha foi encaminhada para 
o seu e-mail. Após o primeiro acesso, favor 
trocá-la por uma de melhor memorização. 
Acesse o portal com seu CPF e senha, depois 
clique no Clube de Vantagens. Escolha a em-
presa conveniada desejada. 

EXTRATO DE CONTRIBUIÇÕES 
Como faço para tirar o extrato da minha conta?
Daniela Fonseca de Morais - Manaus /AM

RESPOSTA : (...) Você poderá consultar no 
portal www.infraprev.org.br, em Canais de Aten-
dimento – Autoatendimento, assim como simu-
lações de empréstimos, resgate, aposentadoria, 
entre outros serviços. Para tanto, é necessário  
login (CPF) e senha.  Caso não possua, nos infor-
me que enviaremos por e-mail.

AGRADECIMENTO
Em nome da superintendência do aeroporto 
da Pampulha, agradecemos as palestras minis-
tradas. Acreditamos ter sido de transcendental 
importância para o conhecimento de nossos 
empregados, e queremos neste momento 
parabenizar o palestrante Luiz Carlos pela cla-
reza das informações. Aproveitamos para nos 
colocarmos à disposição do INFRAPREV em 
eventuais e futuras palestras que porventura 
venham a se concretizar. Um grande abraço.
Sebastião Ferreira Lopes
Coordenador de Administração e Finanças
Belo Horizonte - MG 
 
FACEBOOK - ATENDIMENTO
Olá bom dia eu consigo resolver algo pelo Face? 
Márcio Barros - Manaus/AM

RESPOSTA: Você pode falar com o INFRAPREV 
pelo canal que melhor atenda você: Face-
book, Fale Conosco no portal do Instituto ou 
0800-707-1273.

COMPETITIVIDADE: 
NOVO COMPONENTE
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RELACIONAMENTO

 SEGURIDADE

O Autoatendimento no portal 
é um canal importante para resolver 
assuntos do participante. O espaço 
contempla diversas opções, mas nesta 
edição o foco será nos itens Benefícios 
e Serviços. 

Quem precisa dar entrada em 
auxílio-doença ou aposentadoria e sa-
ber mais sobre pecúlio e pensão para 
seus dependentes deve explorar o 
item Benefícios. 

Já em Serviços, estão dispo-
níveis a alteração de percentual de 
contribuição online, simuladores de 
dedução de imposto de renda e de 
resgate, extrato de conta das contri-
buições, extrato previdenciário com 
opções no caso de término de vínculo 
empregatício com o patrocinador e 
processo de desligamento.  

O espaço é de conteúdo 
restrito para participantes. Deve ser 
acessado com CPF (login) e a senha 
do portal. Em caso de esquecimento, 
utilize ‘Lembrar minha senha’ no topo 
da página (www.infraprev.org.br) ou 
ligue para 0800-707-1273. 

Os participantes que estão para se aposentar devem 
entrar em contato com o atendimento do INFRAPREV, pelo 
0800-707-1273 ou pelo Fale Conosco no portal, antes da data 
do desligamento da Infraero, para receber orientações e escla-
recimentos sobre a opção desejada e efetuar simulações.

Aqueles que já têm condições de requerer a aposen-
tadoria no INFRAPREV precisam preencher o requerimento 
e protocolar o seu pedido de aposentadoria com o repre-
sentante ou na sede do Instituto, mesmo que não tenha o 
termo de rescisão de contrato de trabalho homologado. 

ATENÇÃO À DATA DO 
REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA

AUTOATENDIMENTO: 
INFORMAÇÕES EM UM SÓ LUGAR 
VISITE O CANAL DE ATENDIMENTO, CONFIRA OS SERVIÇOS
E SIMULADORES E DÊ ENTRADA EM BENEFÍCIOS

Fique atento - O pagamento do benefício de 
aposentadoria tem início no primeiro dia após a data do 
requerimento. Portanto, procure logo o INFRAPREV! 

O requerimento de aposentadoria deve ser en-
caminhado ao Instituto pelo correio, por SEDEX, com a 
documentação completa. Os documentos que chegam 
até o dia 10 e que não contenham pendências podem ser 
pagos no mesmo mês.

PASSO A PASSO 
DE COMO ACESSAR: 1º - Acesse Autoatendimento 

2º - Digite CPF e senha 3º - Você terá uma 
visão geral do plano.
Passe o mouse em 
Serviços e clique na 

opção desejada

4º - Passe o mouse em Benefícios para 
ver o simulador e tipos de benefícios
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SERVIÇOS

EMPRÉSTIMO TEM DEMANDA DIÁRIA

POR ONDE ANDA

Raimundo Hildeberto Pedroso – Parnaíba (PI)
Raimundo Hildeberto construiu carreira no setor de Telecomunicações nos aeroportos de Belém e Altamira, no Pará. 
Foi operador de radiotelegrafia, nome logo substituído por operador de estação aeronáutica, e chefe do grupamento 
TASA. Quando se aposentou em 1995, mudou-se para onde sempre pensou em morar: Parnaíba (PI). Curte passear 
nas praias da região e ver a cidade movimentada nas férias. Trabalhar novamente não passa pelos seus planos. “Cansei. 
Já trabalhei demais, quero descansar e viver da aposentadoria”, diz ele. Ler livros, viajar e comer peixe na praia são 
algumas de suas distrações.  A esposa, também aposentada, é sua principal companhia. 

Diomar Pereira da Silva – Canoas (RS) 
Atuou nas áreas de operações e fiscalização e por 25 anos foi supervisor no aeroporto de Porto Alegre. Dio-
mar lembra o dinamismo da rotina de trabalho em razão do atendimento ao público. “Entrei com 30 anos e 
quando vi estava com 60”, brinca. Ao se aposentar pelo PDITA, reservou dois anos para cuidar de atividades 
administrativas da casa. Percebeu que não podia ficar parado, e com a ajuda da filha engenheira, construiu uma 
casa de praia com o intuito de retorno financeiro com a venda do imóvel. Está na expectativa do negócio para 
logo entrar em outra empreitada. Nas horas de lazer, prefere estar ao lado da família: filhas, netos e esposa, que 
chama carinhosamente de patroa. 

Nascimento Machado Corrente – Carolina (MA)
De guarda, motorista e encarregado a inspetor do aeroporto de Brasília, Nascimento entrou na Infraero em 
1973 e teve um grande crescimento profissional. “Conquistei muitas coisas em Brasília. Subir essa escada (como 
chama sua trajetória) foi importante para visualizar as questões do aeroporto de forma ampla e manter os pés 
no chão”, diz orgulhoso. Aposentou-se em 2000 com 53 anos de idade, alertado pela Infraero de que já poderia 
requerer o benefício do INFRAPREV. Decidiu então mudar-se para sua cidade natal, Carolina, no Maranhão. 
Atualmente, é chefe do gabinete do prefeito e dono de uma sorveteria. “Gosto de trabalhar, acima de tudo, para 
distrair e ocupar a cabeça”, confessa.
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O empréstimo é uma modalidade de investimento 
do INFRAPREV e um serviço ao participante, que remunera 
o seu saldo de conta para fins de aposentadoria futura.

A gerência de Empréstimos é responsável pela con-
cessão e administração dos empréstimos. No entanto, a 
atuação da gerência vai além da concessão. Faz, também, 
uma abordagem de educação financeira, orientando os par-
ticipantes quando necessário.

A equipe do gerente Emílio Carlos Xavier da Sil-
va gere uma carteira de 8.600 
contratos. Mensalmente, con-
cede uma média de 450 em-
préstimos e faz atendimento da 
ordem de 550. Emílio Carlos 
explica que o INFRAPREV apli-
ca os recursos nesse tipo de 
investimento com o objetivo de 
obter rentabilidade e beneficiar 
duplamente os seus participan-

tes, quando oferece taxa inferior às instituições financeiras 
credenciadas junto à Infraero no segmento de empréstimo 
consignado e essa rentabilidade alcançada é revertida ao 
próprio plano de aposentadoria. 

O participante pode solicitar empréstimo pelo Au-
toatendimento no portal www.infraprev.org.br ou pela 
Central de Atendimento 0800-707-1273. Apenas o con-
trato original (SEC) deve ser enviado para o INFRAPREV ou 
entregue ao representante em sua unidade aeroportuária.

Emílio Carlos da Silva, ao centro, com sua equipe: da esquerda para a direita, Diego Américo,
Ramiro Freitas, Daniela Souza, Sabrina Lucena, Raphael Soares e Gabriel Ferreira
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Qualidade de vida é o mote dos concursos de de-
senho e fotografia 2014 com prêmios para toda a família. 
A ideia é retratar maneiras de cultivar uma vida com 
saúde, seja aliada ao esporte ou à atividade física. 
Acesse os banners dos concursos na página principal 
do portal e confira como participar.

Concurso de Fotografia – Tema: ‘Vida ativa 
e saudável’. As três melhores imagens escolhidas pelos 

participantes ganham uma bicicleta ergométrica, um tablet 
e uma máquina fotográfica. A foto deve ser publicada pelo 

portal INFRAPREV.  A votação começa em novembro.
Concurso de Desenho – O tema para os peque-

nos é ‘Meu esporte favorito’. A criança está livre para dar 
asas à imaginação. Os melhores desenhos vão ganhar uma 
bicicleta, um par de patins roller e uma barraca infantil.  
O desenho pode ser enviado para atendimento@infraprev.
org.br ou pelo correio.

PARTICIPE DOS CONCURSOS
DE FOTO E DESENHO 

RELACIONAMENTO 

EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA

O INFRAPREV participou da Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), rea-
lizada no aeroporto do Galeão de 28 de julho a 1º de 
agosto. O gerente de Produtos, Reinaldo Araujo, fez, 
em 31 de julho, a palestra “A importância do planeja-
mento financeiro para o futuro”.

O objetivo do trabalho foi apresentar informa-
ções que pudessem ajudar as pessoas a gerirem me-
lhor seus recursos. Reinaldo também se preocupou 
em provocar uma reflexão sobre a melhor forma de 
se preparar para o amanhã. Deu dicas de economia, 
planejamento e formas de investimento.

CONCORRA A PRÊMIOS PARA TODA A FAMÍLIA.
A INSCRIÇÃO PODE SER ONLINE 

CURTA O INFRAPREV 
NAS REDES SOCIAIS

ACESSE O CONTEÚDO DO FACEBOOK
Na página oficial do INFRAPREV no Facebook você fica sa-
bendo de tudo sobre previdência privada, além de dicas de 

economia, aposentadoria, educação financeira e sustentabili-
dade. Acompanhe as novas campanhas.

TEM CONTA
NO TWITTER?

Seja mais um seguidor 
do INFRAPREV. Você 

encontra informações sobre 
economia, previdência e 

sustentabilidade
nessa rede do Instituto.

CONFIRA VÍDEOS
NO YOUTUBE

Veja os vídeos do INFRAPREV no Youtube sobre o Instituto, 
planos de previdência, plano para familiares

e sustentabilidade.
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SUSTENTABILIDADE

INFRAPREV COMPRA
CRÉDITOS DE CARBONO

O INFRAPREV participou do 
Prêmio IBEF de Sustentabilidade de 
2014 e recebeu o certificado de exce-
lência nessa área. O Instituto foi um dos 
finalistas do Troféu Ecosofia na categoria 
‘Administração de Conflitos’.

O Instituto Brasileiro de Exe-
cutivos de Finanças (IBEF)  lançou 
o prêmio de sustentabilidade em 
2011 com o objetivo de certificar 
e premiar empresas e administra-

ções focadas na excelência de suas 
atividades, além de estimular a divulga-

ção de seus avanços na área 
de sustentabilidade.

NOVA FORMA DE NEUTRALIZAÇÃO DE SUAS EMISSÕES DE GASES DE 
EFEITO ESTUFA POSSIBILITA A CONFERÊNCIA IMEDIATA DA OPERAÇÃO

O INFRAPREV adotou uma nova forma de neutralização de suas emis-
sões de gases de efeito estufa. A neutralização que era feita por meio do 
plantio de árvores (restauro florestal) foi substituída pela compra de créditos 
de carbono. A nova forma possibilita a conferência imediata da operação, além 
de proporcionar economia ao Instituto, por ser um processo mais barato. 

O crédito de carbono é um certificado emitido quando há redução da 
emissão dos gases que provocam o efeito estufa, gerador de aquecimen-
to global. As reduções são verificadas por organizações credenciadas 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) e podem ser registra-
das em plataformas mundialmente reconhecidas.

O inventário realizado em 2013 
concluiu que as atividades do 
INFRAPREV geraram 165 toneladas 
de carbono (tCO2e), contra 174 to-
neladas em 2012. O dado é produ-
zido a partir do levantamento do con-
sumo de água, papel, energia elétrica, viagens 
aéreas, produção de lixo e combustíveis – especialmente quanto 
ao deslocamento diário dos empregados ao trabalho, por transporte 
público ou particular.

CERTIFICADO DE 
SUSTENTABILIDADE

INFRAPREV NOS AEROPORTOS DO RIO E MINAS

tCO2e – Toneladas de dióxido de car-
bono equivalente. É uma medida uti-
lizada para comparar as emissões de 
Gases de Efeito Estufa (GEE) com base 
no potencial de aquecimento global de 
cada gás. Consiste na multiplicação das 
toneladas dos GEE emitidos pelo seu 
potencial de aquecimento global.
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Aeroporto da Pampulha Aeroporto do Galeão

Os participantes dos aeroportos do Galeão (RJ), Con-
fins e Pampulha (MG) tiveram, em agosto, a oportunidade de 
esclarecer suas dúvidas sobre aposentadoria. Luiz Carlos Eva-
risto da Silva, da Gerência de Benefícios, fez palestra sobre os 
benefícios do Plano CV com o objetivo de orientar os par-
ticipantes, principalmente aqueles que aderiram ao PDITA. 
Luiz Evaristo falou também sobre contribuição, cálculo do 
benefício, condições e carências, além de fazer compara-
ção da aposentadoria do INFRAPREV com os bancos. 
Após a palestra, ficou à disposição para prestar outros 
esclarecimentos e fazer simulações.
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GESTÃO

NOSSOS NÚMEROS
DIRETORES SÃO RECONDUZIDOS

JULHO/2014

Patrimônio Líquido  
Meta Atuarial - 2003 a 2014

Distribuição dos Ativos

FIQUE POR DENTRO

55,63% 11,88%

17,50%

6,82%8,17%

473%

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

278%

Plano CV R$ 2.515.199.250,54

Plano BD I R$ 75.755.030,55

Plano BD II R$ 11.366.409,55

Plano Anei R$ 143.560,99

Patrimônio R$ 2.602.464.251,63 

Cota do
Plano CV 5,985221459 

Cota do
Plano Anei 1,028908678  

Evolução do PL Acumulado
Meta Atuarial Acumulada

Fotos: Marco Antônio Gâmboa

Aplicativo no celular  – O INFRAPREV tem aplicativo para smartphones 
com sistema Android, IOS e Windows. Após baixar o App (aplicativo) na loja virtual, 
apenas é preciso ter em mãos o CPF e a senha do portal para acessar o conteúdo. 
Participantes ativos podem visualizar o extrato de conta com o valor das contribui-
ções básica e principal dos últimos seis meses, a rentabilidade e o saldo de conta do 
participante, bem como as informações pessoais cadastradas no Instituto. 

CPF, login do portal – Acesse o portal do INFRAPREV utilizando o seu 
CPF como login. Se não souber sua senha, não tem problema. No topo da página, 
clique em ‘Lembrar minha senha’. Basta apenas inserir o CPF que sua identificação 
será enviada por e-mail. Com login e senha em mãos, acesse o Autoatendimento e 
confira as informações principais do seu plano, todas em um só lugar.

Os diretores do INFRAPREV foram reconduzidos para um novo mandato 
de três anos. O Conselho Deliberativo do Instituto confirmou a permanência da 
atual diretoria executiva. 

Carlos Frederico Aires Duque continua no cargo de diretor-superinten-
dente, assim como Miguel Alexandre da Conceição David, diretor de administra-
ção e finanças, e Diblaim Carlos da Silva, diretor de benefícios.

A assinatura do termo de posse aconteceu em 18 de julho, em reunião do 
Conselho Deliberativo no Rio de Janeiro.

Carlos Frederico Aires Duque, diretor-su-
perintendente: administrador de empresas, mes-
tre e doutor em engenharia de produção, com 
pós-graduação em fundos de pensão, engenharia 
de planejamento e administração de sistemas de 
informação.

Diblaim Carlos da Silva, diretor de benefícios: 
estatístico, com MBA em Previdência Comple-
mentar. Na Infraero, ocupou vários cargos nas 
áreas financeira e de administração do aeroporto 
Santos Dumont. Foi membro do Conselho Deli-
berativo do INFRAPREV.

Miguel Alexandre da Conceição David, 
diretor de administração e finanças: formado em 
Ciências Contábeis, com MBA e pós-graduação 
em finanças. 

Renda Fixa
Renda Variável 
Inv. Estruturados
Imóveis
Empréstimos
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DEDICAÇÃO, DISCIPLINA E AMOR INCONDICIONAL

Marialba Gonçalves da Silva, do 
aeroporto de Belém, é mais uma mu-
lher multitarefa que divide seu tempo 
entre trabalhar como pregoeira no se-
tor de Licitações, malhar, se divertir, cui-
dar do marido, administrar a casa e dar 
assistência à mãe, de 91 anos de idade.

Dona Rosa Gonçalves da Silva, 
que goza de saúde, não mora mais com 
a filha após dividirem o mesmo teto por 
mais de 40 anos, antes de Marialba se 
casar. O marido, que já foi alvo de ciú-
mes no início do relacionamento, hoje é 
bem-vindo na família e também se en-
volve nos cuidados com a sogra.

A atenção e a cumplicidade 
permaneceram mesmo com o conví-
vio deixando de ser diário. A filha faz 
ligações todas as manhãs, reserva um 
dia na semana para visitá-la, estão juntas 
no final de semana em família e viajam 

MARIALBA GONÇALVES CONCILIA A ROTINA DE TRABALHO  E A VIDA PESSOAL COM A ASSISTÊNCIA À MÃE DE 91 ANOS

para curtir a companhia uma da outra. 
“É uma benção, dada para poucos, ter 
a companhia de nossa mãe nessa ida-
de, tendo uma memória privilegiada e 
com saúde”, declara.

Além da preocupação com o 
bem-estar da mãe, a participante do 
INFRAPREV também cuida da saúde 
com idas diárias à academia, onde faz 
religiosamente esteira e musculação. O 
objetivo, segunda ela, não tem relação 
com estética. “Me exercito hoje para 
colher frutos amanhã e ter longevidade 
até melhor que minha mãe”, diz.

Nas horas de lazer com o 
marido, prefere um barzinho, ora a 
dois, ora com amigos. Gosta de sair 
para dançar e até mesmo ficar em 
casa e cozinhar um caranguejo ao 
som de uma boa música.  

Para o futuro, Marialba não 

NOSSA GENTE

Marialba Gonçalves da Silva com a mãe, sua grande companheira

ALIMENTOS QUE AJUDAM
A COMBATER A DEPRESSÃO

 SAÚDE 

Pessoas deprimidas e tristes 
por vezes sentem-se sem energia, 
com o humor afetado, sem interesse 
e vontade de fazer tarefas comuns de 
rotina. Para combater esse quadro, 
a alimentação pode ser uma aliada. 
Isto porque determinados alimentos 
ajudam o cérebro a produzir seroto-
nina, capaz de liberar uma sensação 
de bem-estar que regula o humor e 
suaviza a depressão. 

Confira alguns alimentos, indicados 
por nutricionistas:
• Castanha-do-pará, nozes e 
amêndoas: ricas em selênio, um po-
deroso agente antioxidante. Colabo-
ram na redução do estresse. 
• Leite e iogurte desnatado: óti-
mas fontes de cálcio, mineral que eli-
mina a tensão. O cálcio ajuda a con-

trolar o nervosismo e a irritabilidade. 
• Frutas: melancia, abacate, mamão, 
banana, tangerina e limão são conhe-
cidos como agentes do bom humor. 
São ricas em triptofano, aminoácido 
que ajuda na produção de serotonina. 
• Laranja e maçã: fornecem ácido 
fólico, cujo consumo está associado a 
menor prevalência de sintomas de-
pressivos. A laranja promove o me-
lhor funcionamento do sistema ner-
voso, ajuda a combater o estresse e 
previne a fadiga.
• Banana: a banana é rica em carboi-
drato, potássio e magnésio. Também 
é fonte de vitamina B6, que produz 
energia. A fruta diminui a ansiedade e 
ajuda a ter um sono tranquilo. 
• Ovos: fontes de tiamina e niacina 
(vitaminas do complexo B), que co-
laboram com o bom humor. O re-
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pensa em parar de trabalhar. Quando 
se aposentar, quer diminuir o ritmo. 
Tem ideia de abrir um escritório e 
atuar como contadora, sua formação.  
Enquanto esse tempo não chega, seu 
desafio é dar conta da assistência à 
mãe, ao pai também idoso e a suas 
atividades do dia a dia, que requerem 
dedicação.

comendado é uma unidade por dia, 
no máximo. 
• Carnes magras e peixes: aju-
dam no combate à depressão e me-
lhoram o humor. São capazes de 
reduzir a sensação de dor, diminuir 
o apetite, relaxar, criar a sensação de 
prazer e bem-estar e até induzir e 
melhorar o sono.
• Aveia e centeio: os dois são ricos 
em vitaminas do complexo B e vitami-
na E. Melhoram o funcionamento do 
intestino, combatem a ansiedade e a 
depressão.
• Soja: rica em magnésio, é funda-
mental para a energia das células. Sua 
deficiência pode resultar em falta de 
energia. Tem propriedades tranquili-
zantes naturais, principalmente quan-
do combinadas com cálcio. 
Fonte: www.minhavida.com.br/alimentacao
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