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FUTURO TRANQUILO  
SE CONSTRÓI A CADA DIA
O INFRAPREV tem uma história de grandes con-
quistas, garantindo uma aposentadoria segura e 
contribuindo para a realização dos sonhos de 
seus participantes. Como especialistas de 
cuidar do futuro, sabemos que o amanhã é 
fruto daquilo que fazemos hoje. 
Nosso desejo é que em todos os dias 
de 2015, você conte com a nossa 
equipe para construir muitos anos 
de tranquilidade.

FELIZ 2015!

INFRAPREV 
VENCE PRÊMIO 

ABRASCA
O prêmio de melhor relatório anual na categoria 
‘Organizações Não Empresariais’, conferido pela 
Associação Brasileira de Mercado de Capitais, é 
um reconhecimento ao trabalho desenvolvido 

para melhor informar aos participantes o resultado 
da gestão. O INFRAPREV conquistou também o 

Certificado de Empresa Cidadã do Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio Janeiro. Página 7 

PARTICIPANTES PODEM  
SE CANDIDATAR A 
CONSELHEIROS 

8
APARECIDA FERNANDES 
REVELA INFLUÊNCIA
DA EDUCAÇÃO
NA PROFISSÃO

5
VÍDEO ORIENTA SOBRE 
APOSENTADORIA NO 
PLANO CV
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EDITORIAL

Na edição anterior do Jornal Futuro, pudemos 
esclarecer dúvidas de participantes quanto ao futuro 
do INFRAPREV e sua solidez, mediante a concessão 
dos aeroportos.

Devido à preocupação dos participantes com 
seu plano de previdência, gostaríamos de reforçar 

que o Instituto tem boa saúde financeira e condições de cumprir com 
seus compromissos previdenciários hoje e no futuro. Seu patrimônio é 
de R$ 2.657 bilhões para 14.325 mil participantes. Desse total, 2.922 
são assistidos em aposentadoria, pensão e auxílio-doença.

A Infraero nunca deixou de efetuar suas contribuições ao Ins-
tituto, repassando os valores religiosamente. Sua preocupação com o 
futuro dos empregados pode ser percebida no esforço que fez para 
garantir o INFRAPREV no edital de concessão dos aeroportos. As ga-
rantias trabalhistas relativas à manutenção do plano de previdência fo-
ram mantidas nas cinco concessões.     

Ao longo dos seus 32 anos, o INFRAPREV construiu uma tra-
jetória de sucesso que dá sustentação a sua missão de administrar pla-
nos de previdência com eficiência e transparência. Acompanhem o 
resultado no portal INFRAPREV em investimentos e no valor da cota 
disponível em gráfico no aplicativo para celular e tablet.

Os desafios são monitorar o mercado financeiro e administrar 
as turbulências de modo a alcançar melhores resultados nos investi-
mentos. Precisamos de bons retornos de forma sustentável. Por isso, 
incorporamos a sustentabilidade à estratégica de negócio para termos 
performance positiva no longo prazo.

Fechamos o ano com dois reconhecimentos do mercado. 
A ABRASCA promoveu o 16º Prêmio de Melhor Relatório Anual e o 
INFRAPREV foi o vencedor na categoria Organização Não Empresarial. 
Recebemos ainda o Certificado de Empresa Cidadã do Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio de Janeiro, que reconhece a implantação de boas 
práticas de responsabilidade socioambiental nas instituições brasileiras. 

Esses prêmios são dedicados a vocês, pela confiança ao longo 
de todos esses anos e para quem trabalhamos com muito zelo.

Neste final de ano, desejamos a todos boas festas.

CARLOS FREDERICO AIRES DUQUE
DIRETOR-SUPERINTENDENTE
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CANAL ABERTO

ATENDIMENTO     
Nesta oportunidade renovo os meus agra-
decimentos e exalto o meu contentamento 
por saber que mesmo morando no interior 
das Minas Gerais, em um lugarejo com 89 
casas, mesmo assim não estou sozinho. Te-
nho ao meu lado o amparo do INFRAPREV 
e de companheiros que a seu exemplo es-
tão sempre prontos para atender os seus 
milhares de participantes e beneficiários.
Milton José Loureiro - Aposentado
Santo Antonio de Pádua - RJ

(...) Caso necessite de mais (informação), 
peço que entre em contato com o repre-
sentante do INFRAPREV (Sergio Velloso) 
ou pelo site da Instituição, que é um exce-
lente canal comprovado por mim quando 
necessitei tirar dúvidas com o INFRAPREV.
Jane Ferraz - São Paulo - SP

AUXÍLIO-DOENÇA 
Voltei às minhas atividades normais na In-
fraero e gostaria de agradecer a todos os 
colaboradores do INFRAPREV pela com-
preensão e atenção dedicada durante a 
minha convalescença. Abraços e que Deus 
abençoe a todos vocês.
Wagner Luiz Silva - Nilópolis - RJ

13º BENEFÍCIO
(...) Gostaria de saber se o valor referente a 
50% do décimo terceiro será pago esse mês.
Érica Adriana de Melo - Palmas – TO

RESPOSTA: Não há adiantamento de 
13º para os participantes em auxílio-do-
ença. O adiantamento é pago apenas para 
aposentados e pensionistas. O 13º salário 
referente ao período em que o participan-
te esteve em auxílio-doença é pago ao 
término deste benefício ou em dezembro.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
(...) Enviar por e-mail o Jornal Futuro, o 
Extrato de Contas, Fichas de Recadastra-
mento e outras informações do Instituto. 
Grato pela atenção.
Luis Carlos Oviedo Doyle - Uruguaiana - RS

VALE A PENA REFORÇAR
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GOVERNANÇA

 PESQUISA

A pesquisa de satisfação anual já 
está sendo realizada. O Instituto de Pes-
quisa Overview começou a fazer as en-
trevistas por telefone, em 4 de dezem-
bro. Serão ouvidos participantes ativos, 
aposentados, pensionistas, representan-
tes e empregados do INFRAPREV.

A escolha dos entrevistados é 
por amostragem, por meio de sorteio 
eletrônico. A participação na pesquisa, 

PARTICIPANTES AVALIAM INFRAPREV

ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS: 
INSCRIÇÃO ATÉ 15 DE JANEIRO 
INSCRIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS PARTICIPANTES ATIVOS 
NOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL SERÁ PELO PORTAL INFRAPREV

O Edital de Convocação das 
Eleições para os cargos de membros 
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
do INFRAPREV, publicado no Diário 
Oficial da União, está no portal, no 
hotsite Eleição dos Conselhos, para 
consulta.

Os participantes ativos podem 
concorrer às vagas de titular e suplen-
te para o  Conselho Deliberativo e 
também de titular e suplente para o 
Conselho Fiscal. A inscrição pode ser 
feita de 8 de dezembro a 15 de janei-
ro de 2015.

A Comissão Eleitoral é a con-
dutora de todo o processo, composta 
pelos seguintes membros: Diblaim 
Carlos da Silva, como presidente; 
Ednaldo Fonseca, Antônia Maynart, 
Christhine Portilho e Flavia Vieira, 
como membros.

Inscrição e requisitos - O 
candidato deverá preencher o regis-
tro de sua inscrição diretamente no 
portal do INFRAPREV e encaminhar à 
sede do Instituto com os documentos 
obrigatórios no prazo estabelecido no 
Regulamento Eleitoral.  

que avalia a gestão do Instituto, aju-
da no aprimoramento dos processos 
previdenciário, econômico-financeiro, 
administrativo e de sustentabilidade e 
resulta em melhor atendimento e co-
municação aos participantes. 

Por isso, é muito importante 
que o participante selecionado res-
ponda ao questionário, cujas pergun-
tas estão bem objetivas.

Os requisitos para concorrer 
aos cargos são: 

1. Possuir formação de nível 
superior;

2. Possuir experiência compro-
vada no exercício de atividade nas áreas 
financeira, administrativa, contábil, jurídi-
ca, de fiscalização, atuarial ou de auditoria;

3. Não ter sofrido condena-
ção criminal transitada em julgado;

4. Não ter sofrido penalidade 
administrativa por infração à legislação da 
seguridade social, da previdência com-
plementar ou como servidor público;

5. Não estar com prestação 
de contas já submetida à aprovação 
do Conselho Deliberativo, como ex-
-membro da diretoria executiva, pen-
dente de aprovação;

6. Ser participante do INFRAPREV 
há, no mínimo, 60 meses e não estar 
em gozo de benefício de aposentado-
ria ou pensão pelo INFRAPREV;

7. Não estar enquadrado na hi-
pótese de pessoa politicamente exposta;

8. Firmar Declaração e Termo 
de Compromisso para a Certificação 
Profissional, de acordo com o cargo.

Mais informações – Os in-
teressados devem acessar o portal do 
INFRAPREV - www.infraprev.org.br 
para obter detalhes sobre regulamen-
to, registro de inscrição e Declaração 
e Termo de Responsabilidade. 

Informações sobre a elei-
ção podem ser solicitadas à Co-
missão Eleitoral através do e-mail 
comissaoeleitoral@infraprev.org.br 
e dos telefones (21) 2156-8193, 
(21) 2156-8153 e (21) 2156-8156.
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ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO

POR ONDE ANDA

Ronaldo Estevam Lobato – Belém (PA)
Ronaldo tem sua vida ligada ao esporte. Na adolescência, fez parte da Seleção Brasileira de Atletismo e, atual-
mente, dirige a Federação de Atletismo do Pará. É formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do 
Pará e deu aulas na área de tecnologia da construção em uma escola técnica. Pela Infraero, Ronaldo se orgulha 
não só pelos 23 anos em que passou na empresa. “Ajudei a transformar o aeroporto de Belém, que parecia um 
galpão. Tenho saudade daqueles tempos”, conta. Agora curte a aposentadoria viajando com a esposa.

Antônio Salésio Felipe – Sombrio (SC)
Antônio entrou para a Infraero em 1974 e trabalhou por 24 anos na companhia. Começou como fiscal de pátio 
e depois atuou como segurança e supervisor, sempre no aeroporto de Florianópolis (SC). Ele valoriza as con-
quistas profissionais por conta das dificuldades que passou. “O desemprego era muito alto, a concorrência era 
muito grande. Tive que trabalhar e estudar muito”, informa. A fidelidade com Santa Catarina vai além do trabalho 
no aeroporto da capital. Ele conta que gosta de viajar com a família para as cidades do estado. “Gosto de ir à 
Laguna, Porto Belo e Floripa.” A pescaria e os pássaros são outras duas paixões do aposentado.

Valdete Martins – Brasília (DF) 
Conhecido nos aeroportos como ‘Pinduca’, Valdete atuou nas áreas de Engenharia e Planejamento Aeroportuá-
rio e de Operações de Segurança. Tinha o aeroporto de Brasília como base, mas constantemente se deslocava 
para os de Recife e Maceió. Atualmente, Valdete ainda se mantém na ativa. Ele é microempreendedor do pro-
grama Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Para ele, voltar à Infraero seria a realização de um sonho. 
“Fiquei com depressão quando eu saí. Fui feliz lá, apesar da concorrência”, diz. Como hobby, ‘Pinduca’ gosta de 
desenhar e costuma viajar de quatro a cinco vezes ao ano.
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A campanha anual do INFRAPREV para aumentar a aposentadoria 
do Plano CV termina em 31 de dezembro. Garanta a contribuição máxima 
do patrocinador para sua aposentadoria aumentando o percentual da sua 
contribuição básica. O percentual do patrocinador está limitado a 8% até 
o valor máximo de R$ 1.053,66.

O participante pode, pelo portal e em poucos cliques, elevar a 
sua contribuição. O caminho é www.infraprev.org.br 

- Autoatendimento - Serviços - Alteração de Percen-
tual. É preciso se logar com CPF e senha do portal. 
Clique em ‘Lembrar minha senha’ se não souber ou 

solicite pelo Fale Conosco ou 0800-707-1273. 
Vantagem fiscal – Ao aumentar o percentual 

para aposentadoria, o participante tem a vantagem de 
deduzir suas contribuições para o Instituto no Imposto 
de Renda em 2015. A dedução é de até 12% sobre os 

rendimentos tributáveis recebidos no ano. Ou seja, você 
ainda revê parte do investimento feito.

ELEVE SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO CV PELO 
PORTAL ATÉ  31 DE DEZEMBRO

RETA FINAL PARA AUMENTAR 
APOSENTADORIA

PAGAMENTO DE 
BENEFÍCIOS DE 2015

MÊS/2015 DATA

JANEIRO 30

FEVEREIRO 27

MARÇO 31

ABRIL 30

MAIO 29

JUNHO 30

JULHO 31

AGOSTO 31

SETEMBRO 30

OUTUBRO 30

NOVEMBRO 30

DEZEMBRO 30

Adiantamento do Abono Anual/13º Benefício

JUNHO 30

Abono Anual/13º Benefício

DEZEMBRO 14
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ANTECIPE INFORMAÇÕES PARA APOSENTADORIA

APOSENTADORIA

SIMULAR VALOR DO BENEFÍCIO, CONSULTAR CONDIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO COMPLETA 
FAZEM PARTE DO PROCESSO PARA REQUERER APOSENTADORIA DO INFRAPREV

Os participantes do Plano CV 
que estão próximos de se aposentar pelo 
INFRAPREV não devem deixar o assunto 
para em cima da hora. Efetuar a simulação 
de aposentadoria para calcular o valor do 
benefício é o primeiro passo. O próprio 
participante pode simular pelo portal, em 
Autoatendimento, na aba Benefícios.

Vale lembrar as condições: não é 
preciso estar aposentado pelo INSS, ter 
cinco anos de contribuição ao plano, mí-
nimo de 48 anos de idade e se desligar do 
patrocinador. O segundo passo é confe-
rir a documentação necessária. A relação 
também fica em Autoatendimento. 

Por fim, para requerer a aposen-
tadoria, é preciso encaminhar todos os 
documentos para o INFRAPREV pelo 
representante no aeroporto, ou via cor-
reio. Nos canais de atendimento 0800-
707-1273 e Fale Conosco no portal, o 
participante tem ajuda nas simulações e 
informações sobre documentação, con-
dições de aposentadoria e carências. 

O Autoatendimento no portal dá autonomia 
para o participante acompanhar sua poupança para 
aposentadoria no INFRAPREV. É possível consultar 
as contribuições do participante e do patrocinador 
e o saldo total de conta, efetuar empréstimos, soli-
citar benefícios de aposentadoria e pensão, dentre 
outras funcionalidades.

Para acessar essa área restrita é preciso 
senha do portal. Em caso de esquecimento, 
basta ir em ‘Lembrar minha senha’ no topo da 

página e digitar o nú-
mero do CPF ou ligar 
para 0800-707-1273. 
Explore o Autoatendi-
mento. 

AUTOATENDIMENTO: 
SERVIÇOS PELA 
INTERNET

Para orientar melhor os participantes dentro da linha 
de educação previdenciária, o INFRAPREV está trabalhan-
do as informações dos benefícios do Plano CV por meio 
de vídeos.

A gerência de Comunicação, em parceria com a de Segu-
ridade, produziu o vídeo ‘Como solicitar aposentadoria 
no Plano CV’.  Está disponível 
no Canal de Vídeos dentro 
do portal INFRAPREV, assim 
como o vídeo de planeja-
mento da aposentadoria no 
Plano CV, para acesso de todos 
os participantes.

Os próximos ví-
deos serão sobre auxílio-
-doença, pensão e pecúlio. 

ACESSE VÍDEO SOBRE 
APOSENTADORIA  
NO PORTAL
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SUSTENTABILIDADE

As integrantes do Comitê de Pró-Equidade de Gênero e Raça do INFRAPREV, Roberta Cerqueira 
e Valéria Meneghitti, participaram da oficina do programa promovido pela Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República. O evento foi realizado em Brasília, em 6 e 7 de novembro, e contou 
com a presença da ministra Eleonora Menicucci. Aproximadamente 80 organizações públicas e privadas, 
participantes do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça - 5ª edição, acompanharam as plenárias sobre 
‘Custo do trabalho da mulher’ e ‘Lei de cotas para negros no âmbito federal’.  

INFRAPREV PARTICIPA DE 
OFICINA DE PRÓ-EQUIDADE

Economizar energia pode se tornar uma tarefa cada vez mais necessária 
em 2015. Segundo dados de analistas, os reajustes médios da conta de luz no 
Brasil devem ser de 25% para o próximo ano. 

Uma maneira de aliviar o bolso do trabalhador, de acordo com os es-
pecialistas, são as campanhas e as medidas de consumo consciente. Além dos 
métodos convencionais como evitar banhos demorados e controlar o uso do 
ar-condicionado, existem outras formas para economizar na conta de luz. 

Evite deixar aparelhos ligados na tomada: cada ponto na toma-
da que não está em uso gasta, por mês, R$ 3. DVD, TV e rádio que não são 
usados, por exemplo, representam R$ 9 a mais na conta. 

Chuveiro na posição inverno (quente) apenas em casos ex-
cepcionais: dê preferência ao banho com água gelada (posição verão). Desse 
modo, o consumo de energia é reduzido em 30%.

Não forre as prateleiras da geladeira: dificulta a circulação do 
ar e de energia. Mantenha a borracha em bom estado. Faça o teste do papel: 
coloque uma folha entre a porta e feche. Puxe o papel. Se sair facilmente é sinal 
de vedação em mau estado e será preciso trocá-la.

Não use lâmpadas incandescentes: lâmpadas fluorescentes con-
somem até 30% a menos e duram mais. 

Pinte paredes e tetos com cores claras: elas refletem melhor a 
luz e diminuem a necessidade da iluminação artificial.

Eletrodomésticos com selo Procel: lâmpadas, eletrodomésticos e 
eletrônicos certificados com esse selo proporcionam uma economia de 10% a 
15% de energia em relação à média dos produtos da mesma categoria.

CURTA O
INFRAPREV NO
FACEBOOK
Na Fan Page, você fica por den-
tro dos assuntos do INFRAPREV, 
além de ações voltadas para 
educação previdenciária e finan-
ceira, dicas de sustentabilidade, 
campanhas e muito mais. Seja 
nosso curtidor! 

SE VOCÊ TEM UMA 
CONTA NO TWITTER, 
SIGA O INFRAPREV
As informações mais importantes 
do dia sobre finanças, economia, 
previdência social e privada e 
educação financeira você encon-
tra em nosso canal. 

ASSINE O CANAL 
DO INFRAPREV  
NO YOUTUBE
Tem uma conta no Youtube? Ins-
creva-se no canal do INFRAPREV. 
Lá, você acessa todos os vídeos 
que instruem os participantes 
sobre os temas que envolvem 
previdência privada e sustentabi-
lidade. Confira!   

DICAS DE CONSUMO 
CONSCIENTE DE ENERGIA

AUMENTO  
MÉDIO NA CONTA 
DE LUZ PREVISTO PARA 
2015 É DE 25%. VEJA 
ALGUMAS MEDIDAS PARA 
ECONOMIZAR ENERGIA

ACOMPANHE 
O INFRAPREV 
NAS REDES 
SOCIAIS
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INFRAPREV RECEBE 
CERTIFICADO EMPRESA CIDADÃ  

O diretor-superintendente, Carlos Frederico Aires Duque, recebeu em 
nome do INFRAPREV, da diretora de Administração da Faculdade de Ciências 
Contábeis da UFRJ, Aracéli Cristina Ferreira, o certificado de Empresa Cidadã, 
concedido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro 
(CRC-RJ).  Maurício Monteiro, gerente de Controladoria e Tesouraria, foi agra-
ciado com um certificado. 

O evento aconteceu em 
26 de novembro, no auditório do 
Colégio Brasileiro de Altos Estudos 
da UFRJ. A certificação incentiva e 
reconhece a implantação de boas 
práticas ligadas à responsabilidade 
social e ambiental em instituições 
brasileiras, inclusive em organiza-
ções sem fins lucrativos.

RELATÓRIO ANUAL
É PREMIADO PELA ABRASCA

O INFRAPREV conquistou o 16º prêmio da Associação Brasileira das 
Companhias Abertas (Abrasca) de melhor relatório anual de 2014, na categoria 
‘Organizações Não Empresariais’. O Instituto concorreu com o IBGC, IBRI, 
Funcef, Liga Paranaense de Combate ao Câncer, Ecad, Sebraeprev, Esporte 
Clube Corinthians, Previ, Visão Prev, Inpev, Economus, Finanças do Bem, Valia, 
Sabresprev e CBS Previdência.  

O prêmio é reconhecimento do trabalho desenvolvido para melhor 
informar os participantes sobre os resultados da gestão. O INFRAPREV foi o 
primeiro fundo de pensão a vencer o prêmio, em 2012. Começou a participar 
em 2010 e sempre esteve entre os finalistas.

A gerente de Comunicação, Antônia Maynart, recebeu o prêmio em 
27 de novembro, na cerimônia que aconteceu no auditório da BM&FBovespa, 
em São Paulo. 

A gerente de Comunicação, Antônia Maynart, recebe o troféu de 
melhor relatório anual 2014 de Lélio Lauretti, da Abrasca 
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Palestra – O INFRAPREV realizou 
palestra no aeroporto de Jacarepaguá, no Rio 
de Janeiro, em 19 de novembro. A coordena-
dora de Atendimento ao Participante, Denise 
Marins, explicou como acessar os serviços do 
INFRAPREV no Autoatendimento e esclareceu 
dúvidas dos participantes sobre benefícios. 

Calendário 2015 - Os participantes vão 
receber o calendário de mesa de 2015 a partir de 
janeiro. A gerência de Comunicação já está provi-
denciando o envio para a residência. Na publica-
ção consta o dia do pagamento dos benefícios do 
Instituto no mês, feriados e datas comemorativas. 

NOSSOS NÚMEROS

Distribuição dos Ativos

OUTUBRO/2014

GESTÃO

Plano CV R$ 2.568.742.622,55

Plano BD I R$ 76.602.332,49

Plano BD II R$ 11.519.711,96

Plano Anei R$ 159.821,18

Patrimônio consolidado R$ 2.657.024.488,18

Cota do Plano CV 6,1032028

Plano CV Plano Anei 1,0526576

Patrimônio Líquido 
Meta Atuarial - 2003 a 2014

20042003 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2013 2014

Evolução do PL Acumulado Meta Atuarial Acumulada

2009 2012

485%

286%

8,27%

16,70%
11,87%

56,49%
6,67%

Renda Fixa
Imóveis

Renda Variável
Empréstimos

Inv. Estruturados
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UMA VIDA LIGADA À EDUCAÇÃO

Maria Aparecida Fernandes, representante do INFRAPREV, é um exemplo de profissional 
que gosta de lidar e de ajudar pessoas. Afinal, está há 10 anos na área de Recursos Humanos. Aos 55 
anos, a potiguar, que trabalha no Aeroporto Castro Pinto, em João Pessoa (PB), segue os princípios 
familiares e procura passar esse legado adiante.

Sua mãe, já falecida, era professora, e a paixão pelo ensino deixada por ela marcou sua vida 
e a de suas irmãs. “Essa importância da educação aprendemos com ela”, conta.

 É formada em Administração pela FAPEX e faz o acompanhamento dos cursos aos empre-
gados do Aeroporto. Antes de iniciar sua carreira em Recursos Humanos, trabalhou na Infraero no 
setor de Manutenção e depois no de Meio Ambiente. Ela está na empresa há 29 anos.

Além de aderir aos princípios maternos, a participante do INFRAPREV conseguiu repassá-los 
aos filhos. “Tenho três filhos, e dois deles são professores. Um dá aulas de inglês, e o outro, em 
curso de pós-graduação em Administração”, informa.

Para distrair a mente, gosta de ir à academia, faz dança aeróbica e costuma frequentar a igreja 
aos sábados e domingos. Além disso, não dispensa as viagens: “Já conheci muitos países da Europa. 
Gostei muito de Oslo, na Noruega”, destaca. 

Com relação à aposentadoria, Maria Aparecida se mostra ativa e afirma que não pensa em 
parar. Gosta muito de trabalhar, e a palavra aposentadoria não faz parte do seu vocabulário.

MARIA APARECIDA FERNANDES TEM NA FAMÍLIA A INSPIRAÇÃO 
PARA SE DEDICAR À PROFISSÃO NO AEROPORTO CASTRO PINTO

NOSSA GENTE

 SAÚDE 

HÁBITOS QUE AJUDAM A DEIXAR O METABOLISMO ACELERADO:
Não ficar grandes intervalos sem comer: depois do café da manhã, almoço e jantar, 
coma frutas e faça lanches rápidos e leves. 
Combinar exercícios aeróbicos com ginástica localizada ou musculação: o 
ganho de massa muscular proporciona maior gasto de energia, deixando o metabolis-
mo mais rápido. 
Beber muita água gelada: a água gelada acelera um pouco mais o metabolismo, já 
que nosso corpo trabalha, ou seja, queima energia para deixá-la na temperatura normal. 
O ideal é beber de 8 a 10 copos de água por dia. 

HÁBITOS E PROBLEMAS DE SAÚDE QUE RETARDAM O METABOLISMO:
Pular o café da manhã: nunca fazer, pois comer após acordar ajuda o corpo a potencializar 
o gasto de energia, além de evitar que se coma mais do que se deve na refeição seguinte.
Má alimentação: alimentos com muita gordura, açúcar, sal, processados ou industriali-
zados representam um grande prejuízo ao metabolismo.
Estresse: diminui o metabolismo por colocar o organismo em estado de tensão. Além 
disso, muitas pessoas tendem a comer mais quando estão estressadas.
Insônia: faz com que a pessoa não acorde com a energia necessária para mais um dia, e 
o seu sistema metabólico ficará comprometido.

ALÉM DA TRADICIONAL DIETA, O BOM FUNCIONAMENTO DO ORGANISMO TAMBÉM É 
FUNDAMENTAL PARA PERDER PESO E TER UMA VIDA SAUDÁVEL

ACELERAR O METABOLISMO AJUDA A EMAGRECER

O excesso de peso, certa-
mente, é um dos problemas de saúde 
mais comuns na fase adulta. Recorrer 
a uma dieta é uma das maneiras de 
recuperar a boa forma e levar uma 
vida com saúde. No entanto, apenas 
manter uma alimentação saudável 
não basta para alcançar tais objetivos. 
A maneira como o organismo atua é 
outro fator preponderante.

Para um bom funciona-
mento do organismo, é necessá-
rio acelerar o metabolismo, que é 
a forma como o corpo processa 
as calorias ingeridas. Quanto mais 
rápido o metabolismo, maior a 
capacidade de queimar calorias, 
o que resulta no emagrecimento. 
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