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EDITORIAL
Planejamento financeiro deve começar desde
cedo. E para reforçar essa ideia, a PREVES
preparou uma matéria especial para auxiliar
as famílias na educação financeira das crianças. Nesta edição, você confere algumas dicas
de como preparar os pequenos para o consumo consciente.
O Autopatrocínio é outro assunto tratado no
INFOPREVES. Com ele, é possível manter a previdência complementar mesmo não possuindo
mais vínculo com o órgão patrocinador. Você
mantém suas contribuições e não deixa de
planejar o seu futuro.
Dúvidas quanto as taxas cobradas na previdência
complementar também ganharam destaque nesta
edição. Você esclarece qual a diferença entre as
taxas de administração e carregamento e como
escolher o regime de tributação que será aplicado
no momento do recebimento dos benefícios de aposentadoria ou do resgate das suas contribuições.
O INFOPREVES também mostra como é o atendimento prestado aos servidores, com uma equipe
capacitada e pronta a atender com excelência. A
solicitação de atendimento pode ser feita pelo
site da PREVES.
Uma matéria, sobre saúde e bem-estar, aborda os
benefícios da gordura do bem, encontrada em
muitos alimentos e que pode prevenir diversas
doenças. Além disso, o informativo mostra, de
forma inspiradora, com foto e depoimento de servidores, “O que faz seu dia mais feliz?”.

Aproveite a leitura e até a próxima edição!
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A T E N D I M E N T O

EQUIPE CAPACITADA PARA O
ATENDIMENTO DE SERVIDORES
Manter um atendimento de qualidade, com infor-

Desde então, mais de 4 mil adesões já foram

mação precisa e transparente sempre foi uma

realizadas pelos consultores de previdência.

preocupação da PREVES com seus participantes.
Desde o início das atividades da Fundação, em
fevereiro de 2014, servidores públicos estaduais
devem procurar a PREVES para conhecer os
planos de previdência complementar e decidir
se querem ou não investir em um complemento
para sua aposentadoria.

Com a nomeação de novos servidores da
Secretaria Estadual de Educação (Sedu), no
mês de agosto, cerca de mil professores
nomeados passaram pelo atendimento da
PREVES no mês de setembro.
A gerente de Atendimento, Adriana Barbosa,
ressalta

que

a

equipe de

consultores

da PREVES/Mongeral Aegon é preparada
para

tirar

todas

participantes

as

dúvidas

dos

e que o objetivo vai além

da adesão aos planos. “Procuramos reforçar
a

importância

de

financeiro

para

a

vantagens

dos

benefícios

gerente de Atendimento

atrativas

para

os

planejamento

aposentadoria e as

(seguros de morte e

ADRIANA BARBOSA

um

de

risco

invalidez) com taxas

servidores. Agendamos

horário com cada interessado para que o
atendimento seja exclusivo, com qualidade e
que favoreça o diálogo para o esclarecimento
de dúvidas”, salienta Adriana.
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Kleber Rogeres Monteiro Júnior, 29 anos, é
professor

de

matemática, passou

no

concurso realizado pela Sedu e irá atuar na
rede

estadual

de ensino da

Serra. Ao

conhecer o plano de benefícios da PREVES,
não

teve

dúvida

na

investimento. “O atendimento

escolha do
que recebi

foi muito convincente. Esse planejamento
de

longo

prazo vai permitir uma renda

complementar para minha aposentadoria.
Fiz essa escolha visando meu bem-estar
futuro”, destaca Kleber.

“Gostei da taxa do plano, do rendimento e dos benefícios de risco. Não sabia que os rendimentos eram tão
grandes, bem melhores que os oferecidos por bancos
privados. Estou na fase produtiva, de definição de um
estilo de vida, e tenho certeza que na aposentadoria
nossos gastos tendem a aumentar. Penso no que
esse investimento irá me proporcionar no futuro”.

VANESSA ELER SEIDE

PROFESSORA DE BIOLOGIA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

“Sou professora há cinco anos e desde 2016 sou
participante da PREVES. Com a nova nomeação,
optei por mais uma contribuição, devido ao valor
acessível e pela garantia de renda que terei no
futuro”.

FLÁVIA GUALBERTO DO ROSÁRIO

PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA EM CARIACICA

“Sempre tive preocupação com o futuro e quando pensamos
na atual instabilidade econômica e no rendimento da poupança, não há dúvida na escolha desse investimento. A rentabilidade do plano da PREVES é maior e o desconto em
folha cria uma facilidade e obrigação em cuidar do futuro. O
professor, que não possui um salário tão vantajoso, precisa
de incentivos assim. Pensar no futuro é pensar no bemestar da minha família”.

LORENA DE SOUZA MUTTZ

PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA EM CARIACICA
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AGENDE SEU
ATENDIMENTO
Os servidores que desejarem mais
informações sobre os planos de
benefícios oferecidos pela PREVES,
podem agendar atendimento por
meio do telefone 3322-9288 ou
pelo site www.preves.es.gov.br

Acessando a aba “Contato” o interessado,em
exercício do cargo,pode solicitar atendimento
presencial na instituição onde atua. Para isso,
basta enviar mensagem pelo Fale Conosco /
Atendimento PREVES vai até você!

E D U C A Ç Ã O

E

F I N A N Ç A S

QUAL A DIFERENÇA ENTRE
AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO
E CARREGAMENTO?
UMA DÚVIDA FREQUENTE ENTRE QUEM DESEJA FAZER UM PLANO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR É A COBRANÇA DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E CARREGAMENTO.
MAS PARA QUE ELAS SERVEM E QUAL É A DIFERENÇA ENTRE ELAS?
As taxas são cobradas para suprir as despesas administrativas dos planos.
Porém, na PREVES, apenas uma taxa é cobrada: a taxa de carregamento,
que equivale a 6% sobre as contribuições mensais e benefícios pagos.
A taxa de carregamento cobre os custos administrativos que são necessários para manter os fundos. Entre eles, estão gastos com recursos humanos, investimentos e estrutura física. E com uma vantagem: a taxa tende a
ser mais atrativa a longo prazo . Além disso, ao realizar aportes esporádicos
e portabilidade, o encargo não é cobrado.
Diferente de outras instituições financeiras, a PREVES não cobra
taxa de administração. Isso porque ela incide sobre todo dinheiro
poupado, seja por contribuições, aportes esporádicos ou pela
rentabilidade.
Isso significa menos ônus para os participantes, já que a
cobrança de apenas uma taxa permite um acúmulo de
patrimônio maior que a média dos planos de previdência
aberta disponíveis no mercado.

RENTABILIDADE

Com mais de quatro anos de atuação, a

Com, aproximadamente, 4 mil parti-

administrados. Os principais investimentos

cipantes, a PREVES estabelece estra-

das carteiras estão aplicados em títulos

tégias diferenciadas de investimentos

públicos e fundos de investimentos abertos,

para cada plano administrado, seguin-

entre eles, Referenciados DI, Crédito Privado,

do os limites estabelecidos pela legis-

IMA-B, fundos Multimercado Estruturado e

lação e por sua Política de Investimen-

Institucional, além de Fundo de Ações.

entidade possui R$ 45 milhões em recursos

tos.
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A

DESEJA AOS

ANIVERSARIANTES

DOS MESES DE OUTUBRO,
NOVEMBRO E DEZEMBRO:

UM FELIZ

ANI ERSÁRIO!

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFORMA CRIANÇAS EM
ADULTOS MAIS CONSCIENTES

Resistir aos apelos de consumo e conscientizar as crianças sobre economia não é
tarefa fácil. Mas educação financeira deve começar desde cedo, com o estímulo
e exemplo da família. Afinal, é preciso entender a diferença entre valor e preço,
necessidade e gasto para viver em harmonia com o orçamento familiar em todas as
fases da vida.
“Ensinar o filho a lidar com dinheiro é uma lição para vida. Quando ele aprende o
valor das coisas e cria uma consciência financeira, ele se tornará, sem dúvida, um
adulto capaz de gerir seus gastos, sem consumir compulsivamente”, diz o economista Gil Pimentel de Azeredo, que também é Diretor de Investimentos da PREVES.
Mas como trabalhar economia com os pequenos sem usar uma linguagem técnica e
difícil? De acordo com Gil Pimentel é possível fazer isso com situações do dia
a dia e de forma bem simples. “O ponto de partida pode ser o famoso cofrinho.
Ele é um estímulo para que a criança tenha seu próprio recurso e pense como
administrá-lo. Para isso, é importante limitar valores, de mesada ou
semanada, que deverão ser de acordo com a realidade de cada família”, explica o economista.
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Ensinar a poupar é o primeiro passo para conquistar metas. “Com o próprio dinheiro, a criança pode planejar o que comprar futuramente. Se for
algo com o valor mais acessível, como roupa ou
brinquedo, ela saberá que poderá comprá-lo em
um curto prazo. Mas se desejar comprar um computador, será preciso poupar por mais tempo para
que a aquisição aconteça a médio ou longo prazo”,
ressalta.
Segundo o economista, oferecer presentes a qualquer tempo também é prejudicial à saúde financeira das crianças. “Se a criança tem tudo o que
quer a qualquer hora, será mais complicado dar
valor ao dinheiro. Os filhos acabam virando reflexo dos pais. Se existe um consumo excessivo dentro e fora de casa, não será fácil tornar os filhos
educados financeiramente”, diz.
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LEVAR OS FILHOS AO
SUPERMERCADO
PODE AJUDAR
A hora das compras com a família pode
estimular o consumo consciente. Por isso,
levar as crianças ao supermercado pode
significar uma verdadeira aula de economia. “É uma oportunidade de mostrar às
crianças o valor das coisas. Se podemos
comprar produtos com a mesma qualidade na promoção, por que não aproveitar
essa oportunidade para economizar? É
essencial levar uma lista de necessidades
e segui-la à risca para não comprometer o
orçamento. Outra alternativa também é
ensinar as crianças a procurar por bons
preços. Pesquisar antes de comprar é
essencial”, explica o economista.

ECONOMIA EM
SITUAÇÕES DO
DIA DIA

Essa consciência de consumo pode começar pelas contas mensais da casa e com
medidas simples: fechar a torneira para
escovar os dentes, não demorar muito
tempo no banho ou manter luz acesa
por muito tempo. Os pais devem explicar para as crianças a importância de
economizar esses recursos para manter as
contas

equilibradas. O cuidado

e a

conservação de materiais para que não
estraguem facilmente e até mesmo o
desperdício

de alimentos são

pontos a serem trabalhados.

outros

12

Lorena de Souza Muttz é professora de língua
portuguesa há 18 anos. É mãe de Clarice, de
cinco anos e Benjamin, de dois meses. Em casa,
ela incentiva a filha a poupar de uma maneira
lúdica. Quando Clarice completou três anos,
um porquinho foi dado a ela para iniciar esse
processo educativo.
“Logo no início, Clarice apenas

juntava as

moedas no cofre, mas agora, ela já é orientada

a

administrar melhor o que poupa.

Estabelecemos que 10% do dinheiro arrecadado deve ser direcionado para o dízimo,
30% para a compra de brinquedos que
ela escolher,
outros 30% são para lazer e cultura. E, por
último, os demais 30% devem ser aplicados
em compra de título do Tesouro Direto. Não
damos semanada ou mesada. As moedas que
recebemos de troco são depositadas por ela
no cofrinho”, explica Lorena.
De acordo com Lorena, a preocupação com o
futuro sempre fez parte da rotina da família e
é dessa forma que também vai conduzir a
educação

do

pequeno Benjamin. “Somos

exemplo para os nossos filhos o tempo todo.
Sempre procurei organizar minhas finanças e
investir parte do dinheiro em algo rentável.
É assim

que conseguimos

construir um

futuro financeiro mais tranquilo”, ressalta.
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G E R A L

AUTOPATROCÍNIO É
ALTERNATIVA PARA
SERVIDOR QUE DESEJA
MANTER PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR, MESMO
APÓS SE DESLIGAR DO
ÓRGÃO PATROCINADOR
Investir em previdência complementar é uma boa alternativa
de planejar o futuro. Afinal, viver uma aposentadoria tranquila
e sem preocupações exige planejamento financeiro, que deve
começar desde cedo. Porém, momentos de incerteza, como a
perda total ou parcial da remuneração como, por exemplo,
o desligamento do órgão onde trabalha, podem colocar
esse planejamento em segundo plano. Mas na PREVES é
possível manter a previdência complementar mesmo não
possuindo mais vínculo com o órgão patrocinador.
Com a opção do “Autopatrocínio” o participante mantém suas
contribuições mensais e não deixa de acumular recursos para
a aposentadoria. O participante deve optar pelo benefício em
até 30 dias, logo após a perda do vínculo, pois assim fica mais
fácil realizar o pagamento das contribuições, sem acúmulo de
valores. Nos casos onde o participante recebe contrapartida
do patrocinador, como é o caso do plano PREVES SE Ativo, é
necessário que o participante arque também com essa
diferença. O pagamento pode ser feito por meio de boleto
bancário e, se houver necessidade, as contribuições podem
ser alteradas posteriormente.
“A PREVES tem oferecido para os servidores públicos
estaduais uma nova maneira de pensar no futuro, com taxas
especiais, já que não possui fins lucrativos, e rentabilidade
líquida repassada integralmente aos participantes. Mesmo
perdendo o vínculo com o Estado, oferecemos a opção do
Autopatrocínio para quem deseja continuar investindo em
previdência conosco. Temos a preocupação de gerir com
responsabilidade os recursos dos nossos participantes”
ressalta o diretor-presidente da PREVES, Alexandre
Wernersbach Neves.
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A participante Carla de Siqueira Regis Lugão aderiu ao Plano PREVES CDT em agosto do ano passado.
Em fevereiro deste ano, depois que se desligou da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), do Governo do Estado, Carla optou em manter seu plano de benefício com a PREVES
por meio do Autopatrocínio.

“O que me fez pensar em manter a previdência
complementar com a PREVES foi a atual conjuntura
política que vivemos e a incerteza sobre os rumos da
reforma da previdência. A contribuição de hoje vai
me dar um apoio financeiro no futuro. Espero
aumentar minhas contribuições, assim que puder e
acredito que terei bons resultados”, diz Carla que
atualmente é professora da rede municipal de ensino
de Viana.

“Arnaldo Leal Júnior é participante da PREVES desde
maio de 2014. Ele é médico da Secretaria Estadual de
Saúde (Sesa), está licenciado desde fevereiro deste ano
e só retornará para o cargo em 2020. Nesse período,
ele continua a contribuir com o plano. “Resolvi
continuar com a PREVES para desfrutar dos benefícios
que o plano de previdência oferece para mim e aos
meus dependentes. É um investimento para o futuro”,
garante.

COMO

SOLICITAR
O pedido também pode ser
encaminhado pelos Correios,
com Aviso de Recebimento
(AR) para o endereço: Rua
Marília de Rezende Scarton
Coutinho, 180, Sl 301, Edifício
Fausto Dallapicolla, Enseada
do Suá, Vitória, ES,
CEP: 29050-410,
sendo necessário os seguintes
documentos:

Para solicitar o Autopatrocínio é necessário
agendar atendimento na PREVES e apresentar
cópia simples dos documentos
pessoais, comprovante de residência atualizado, comprovação da perda parcial /
total da remuneração ou publicação da
exoneração, juntamente com os documentos
originais.

• 03 (Três) vias do requerimento do Autopatrocínio assinado com
reconhecimento de firma (acesse o site da PREVES. Clique na aba
Planos/ Requerer/ Autopatrocínio para ter acesso ao formulário).
• 01 (uma) cópia autenticada da carteira de identidade e CPF do
requerente;
• 01 (uma) cópia autenticada do comprovante de residência do
requerente atualizado;
• 01 (uma) cópia da comprovação da perda parcial / total
de remuneração ou publicação da exoneração.
Para mais informações, acesse o site da
www.preves.es.gov.br

:
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ACESSE O
SIMULADOR

DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR

E CALCULE O VALOR
DO SEU BENEFÍCIO!

A PREVES criou um simulador de previdência que ajuda os servidores públicos a terem
uma estimativa do benefício no futuro.
A ferramenta, que está disponível no site www.preves.es.gov.br, é autoexplicativa e
necessita de informações do participante para gerar previsões de benefícios. Para
isso, é necessário informar alguns dados essenciais, tais como: tipo de plano escolhido,
valor do rendimento inicial e progressão salarial, idade que deseja se aposentar,
percentual
de contribuição, além da opção por benefícios de risco (seguros de vida e invalidez).
Após o preenchimento dos dados, a ferramenta informa uma simulação de benefícios a
serem recebidos. As simulações, no entanto, servem apenas para ter uma ideia de
quanto o participante receberá no futuro. Trata-se de um recurso para estimar
resultados, além de contribuir para um melhor planejamento financeiro dos
servidores.
ACESSE
O
SIMULA
DOR DE
PREVID
ÊNCIA
COMPL
EMENTA
R E
CALCUL
E O VAL
OR
DO SEU
BENEFÍC
IO!
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JÁ ACESSOU
O PORTAL DO
PARTICIPANTE
Quer ter acesso ao extrato de contribuição, informações sobre o seu plano de benefício, consultar seu histórico de contracheques e muito mais?
É bem simples. Basta acessar o Portal
do Participante, disponível no site da
PREVES (www.preves.es.gov.br), para
encontrar as principais informações
sobre seu plano.
Alguns itens da plataforma ainda estão
em desenvolvimento, mas diversas
funcionalidades podem ser acessadas.
Faça o registro na Área do Participante
e conheça nosso portal. Caso tenha
alguma sugestão ou dúvida, entre em
contato com a Fundação pelo e-mail
contato@preves.es.gov.br
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P R E V E S

R E S P O N D E

RESPONDE

Quer sanar suas dúvidas sobre
previdência complementar?
Envie sua pergunta para o e-mail
contato@preves.es.gov.br
e participe! A PREVES responde!

QUAL A DIFERENÇA ENTRE AS TABELAS PROGRESSIVA E REGRESSIVA NA DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA DO MEU PLANO ?
Ao aderir ao plano de previdência complementar é necessário decidir o regime de tributação que será aplicado no momento do recebimento dos benefícios de aposentadoria ou do resgate das contribuições. Nessa fase, o participante deve escolher pela tabela Progressiva ou pela Tabela Regressiva. A diferença entre elas é a
seguinte:

TABELA
PROGRESSIVA
O percentual de cobrança do imposto de
renda varia conforme o benefício recebido ou valor resgatado. Ou seja, quanto
maior o valor do benefício, maior será o
imposto pago, seguindo a alíquota aplicada no salário, que pode variar até
27,5%. Nos casos de resgate, a alíquota
é fixa em 15% e funciona como adiantamento do Imposto anual, com a devida
correção na Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda da Pessoa Física DIRPF.

TABELA
REGRESSIVA

Criada para incentivar as aplicações de
longo prazo, na tabela regressiva as
alíquotas do imposto de renda vão depender do tempo de acumulação das contribuições. O percentual de cobrança do IR
começa em 35%, para o dinheiro aplicado
em menos de dois anos, e reduz 5% a
cada dois anos, atingindo 10% para os
investimentos mantidos por 10 anos ou
mais. Nesta opção, não há possibilidade
de compensação na Declaração de Ajuste
Anual, inclusive para os processos de resgate de contribuições ou pagamentos de
benefícios.
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A R T I G O

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
GARANTIDORES: LIMITES
LEGAIS E OPERACIONAIS
Quando lançamos o olhar para a Gestão dos Recursos
Garantidores dos participantes das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs) logo nos
deparamos com um conjunto de normas que visam
dar mais transparência e estabelecem limites à atuação dos responsáveis pela alocação dos recursos.
Neste contexto, em maio de 2018, o Banco Central do
Brasil

publicou a Resolução Nº 4.661, do Conselho

Monetário Nacional, que dispõe sobre as diretrizes de
aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados

pelas entidades fechadas de previdência

complementar.
A referida Resolução substitui e revoga sua anterior–
Resolução CMN 3.792/09 – que já durava quase 10
anos. Resumidamente, os principais pontos abordados
na nova norma legal tratam da ampliação do conjunto
dos responsáveis pelo processo de gestão de investimentos da EFPC; Reforçam a segregação de atividades
visando

o aperfeiçoamento da Governança; Torna

obrigatória a designação de administrador ou comitê
responsável pela gestão de riscos e a necessidade de
avaliação da capacidade técnica e potencias conflitos
de interesses relacionados aos prestadores de serviços.
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Além dos pontos destacados acima, a norma trouxe algumas mudanças nos
limites dos investimentos. Neste ponto, vale destacar a vedação para a aquisição de terrenos e

imóveis

em carteira própria, o

que

significa que

as

EFPCs só poderão investir em imóveis através de Fundos Imobiliários. Tal
item não traz nenhum impacto para a carteira da PREVES, uma vez que, na
atual conjuntura, nenhum investimento em imóvel foi realizado pela Fundação.
Dessa forma, a

nova Resolução trouxe aprimoramentos para o mercado das

EFPCs, consolidando um conjunto de normas
guns pontos da

anteriores e esclarecendo al-

legislação anterior. Em suma, há

uma clara orientação para

que as Entidades Fechadas busquem aprimorar o aspecto da Governança.
Tal orientação dos órgãos reguladores tem respaldo na importância do setor
e a necessidade de zelar pela liquidez e solvência das entidades. Com base no
Consolidado Estatístico

divulgado

pela ABRAPP, os

ativos

das

Entidades

fechadas de Previdência Complementar representam 12,8% do PIB do País. Fato
que demonstra o tamanho e a importância da EFPCs.
Destaca-se ainda que o sistema de previdência completar fechada tem como
base de sustentação o volume de 2,5 milhões de participantes, com aproximadamente 3,7 milhões de dependentes e ainda 827 mil assistidos. Diante
cenário, que

comprova a

força das EFPCs, a nova

desse

norma constitui diretri-

zes essenciais de governança por tratar da conservação de um patrimônio tão
importante para quem investe no futuro.

GIL PIMENTEL DE AZEREDO
economista e Diretor de
Investimentos da PREVES.
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V I D A

S A U D Á V E L

Gordura
do
bem:
elas devem ser consumidas diariamente!
Alguns alimentos são ricos em gorduras boas e eles ajudam na
prevenção de várias doenças, além de ser fonte de energia.
A palavra “gordura” automaticamente nos remete a ganho de peso,
frituras e demais associações ruins relacionadas à saúde. Mas, na
verdade, não é bem assim. A gordura boa é um nutriente essencial
para o nosso corpo, pois funciona como uma reserva de energia e
previne doenças. O que precisamos saber é diferenciar a gordura
boa da ruim e saber em quais alimentos devemos procura-las.
“A gordura contém componentes nutricionais importantes, como
minerais, ferro e proteínas. Ela está dividida em três grupos: saturadas, insaturadas e trans. As insaturadas incluem ácidos graxos,
mono e poliinsaturados, que possuem boa qualidade nutricional.
O mesmo vale para a trans, desde que seja de origem natural –as
artificiais, aquelas usadas em frituras, bolachas e salgadinhos,
devem ser evitadas”, disse o médico, membro da Sociedade Brasileira de Nutrologia, Wesley Schunk.
“Os alimentos ricos em gordura boa são ótimos aliados do coração,
ajudam a prevenir as doenças cardíacas. Eles são encontrados principalmente em grãos, sementes, lácteos e carnes. Entre as gorduras
mais saudáveis conhecidas estão o ômega 3, presente nos peixes,
e as provenientes de óleos vegetais, importantes para o controle
dos níveis de triglicérides e colesterol”, disse o nutrólogo.
É importante sabermos identificar em quais alimentos encontramos
a gordura boa, aquela que ajuda a saciar o apetite que nos fornece
nutrientes de qualidade. “Mesmo sendo boa, o consumo da gordura
deve ser moderado e balanceado com outras fontes de nutrientes”,
completou o médico.
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Alimentos com gorduras boas:

ABACATE
É um dos alimentos mais ricos em
gordura boa. A quantidade ideal de
consumo é de até meia fruta por dia.

OVOS
Além de gordura, são fontes de
proteína. Ingeri-los no café da manhã
traz saciedade por mais tempo.

CASTANHA-DO-PARÁ
Apesar de elevado teor calórico, é rica
em proteína. Uma unidade por dia ajuda
na prevenção do câncer e a retarda o
envelhecimento das nossas células.

PEIXES

Atum, sardinha, salmão têm a famosa
gordura ômega 3. Ela ajuda no combate
ao estresse, auxilia na concentração e
melhor saúde do coração. O consumo
ideal é de duas vezes por semana.

AZEITE DE OLIVA
Uma colher de sopa contém cerca de
10 gramas de gorduras boas. Por ser
calórico, deve ser consumido com
moderação.
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O QUE FAZ SEU
DIA MAIS FELIZ?
Uma reunião em família,
um abraço ou uma brincadeira com os filhos, um livro que prende sua leitura
até o final, o encontro com
amigos, uma viagem. São
tantos os momentos que
alegram o nosso dia e que
podem ser compartilhados
aqui.

A advogada Marina Dalcolmo da Silva,
servidora do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Espírito
Santo (IPAJM) e participante da
PREVES, adora viajar com o marido
Felipe Marques de Almeida. A última
viagem do casal foi para Buenos Aires,
Argentina, no mês de maio. O hobbie
de Marina é viajar e planejar novos
roteiros a serem explorados.
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