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Nesta edição do INFOPREVES você confere uma matéria especial com a 

primeira participante da PREVES a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. A servidora Laís Resende Costa Dias explica o quanto é 

importante planejar o futuro e como o benefício adquirido tem sido um 

complemento signicativo  nesta etapa da vida.

Além disso, a PREVES preparou um pequeno guia que explica, de forma 

simples, seu extrato de contribuição e os retornos sobre rentabilidade 

líquida e demais números. Você também confere o resultado da Pesquisa 

de Satisfação lançada no mês de abril.  

Para esclarecer a importância do controle administrativo e scal da  

Fundação, dois  artigos que abordam a função dos conselhos para a 

boa governança corporativa também foram preparados por nossos 

conselheiros. 

Já no espaço Vida Saudável uma matéria, com grupos de trabalho que 

lançam desaos para perder peso, motiva quem deseja mudar o ritmo de 

vida e promover saúde.  Aproveite o conteúdo e boa leitura!

SUMÁRIO

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Conra o resultado. pág.: 04  

EDUCAÇÃO E FINANÇAS
Entenda seu extrato de contribuição. pág: 08

Livros reúnem artigos sobre gestão previdenciária. pág: 09

PREVES promove palestras na Semana ENEF. pág: 10

ARTIGOS.  
Conselho Fiscal contribui para boa governança corporativa. pág:11
 
Levando o barco devagar. pág: 12

ESPECIAL
PREVES concede primeiro benefício à participante. pág: 05

PREVES RESPONDE
Esclareça sua dúvida sobre portabilidade. pág: 07

VIDA SAUDÁVEL 
Grupos de trabalho lançam desao para perder peso. pág: 14



A PREVES deseja aos aniversariantes dos meses  
de  j unho,  j u l ho  e  agos to  de  2018 :

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Muita paz, alegria 

e sucesso. 



Saiba mais sobre o resultado da 

Pesquisa de Satisfação da PREVES

Durante os meses de abril e maio, 117 pessoas 
participaram da Pesquisa de Satisfação da PREVES. A 
amostragem foi feita com a nalidade de medir a 
satisfação dos serviços oferecidos pela Fundação e 
aponta que 59,8% consideram que a PREVES realiza uma 
boa administração dos planos de benefícios. 

O questionário foi respondido por participantes do plano 
PREVES SE (83,8%) e PREVES CDT (16,2%). Entre os que 
responderam a pesquisa, 70,9% se enquadram na faixa 
etária entre 31 a 50 anos. Dos 117 participantes, 60,7% 
são homens e 39,3% mulheres. 

A pesquisa mostra que 51,3% consideram que as dúvidas 
referentes à Fundação são sempre sanadas, contra 19,7% 
negativas. Os outros 16,2% consideraram “às vezes” como 
resposta. Questionados sobre o tempo de atendimento da 
PREVES ser satisfatório, as respostas foram positivas para 
59,8% dos participantes e negativas para 23,9%.
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O questionário também levanta informações sobre a 

escolha dos principais canais de comunicação entre a 

PREVES e seus participantes. Nesse item, 75,2% optam pelo 

e-mail como o principal veículo de informação. Abaixo 

desse índice está o telefone, com 18,8%.  

A PREVES agradece a participação de todos que 

disponibilizaram parte do seu tempo para responder à 

Pesquisa de Satisfação e ressalta que as informações 

obtidas serão de grande valor para o aprimoramento das 

ações da Fundação

 PESQUISA
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A servidora pública Laís Resende Costa Dias, de 31 anos, 

é a primeira participante da Fundação de Previdência 

Complementar do Estado do Espírito Santo (PREVES) a 

receber os benefícios do plano PREVES SE, gerenciado 

pela Fundação. O benefício de aposentadoria por 

invalidez foi concedido no mês de maio. 

O diretor-presidente da PREVES, Alexandre Wernersbach 

Neves, ressalta a importância do planejamento nanceiro 

o mais cedo possível. “Promover uma estrutura nanceira 

nos deixa mais preparados para enfrentar situações 

adversas, como é o caso da Laís. Ficamos honrados pela 

conança depositada à PREVES na gestão do plano de 

benefícios e por saber que a concessão do mesmo irá 

auxiliá-la no seu tratamento e na sua luta pela vida”, disse.

PREVES concede primeiro 

benefício à participante
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Laís durante 
tratamento no 
Hospital 
Amaral 
Carvalho, em 
São Paulo. O 
bom humor é 
uma maneira 
de superar a 
doença. 

ESPECIAL



PREVES 
Responde

Sim. É possível fazer a portabilidade entre as 

entidades abertas ou fechadas de previdência 

complementar. Para isso, é necessário que a 

entidade cedente emita o Termo de Portabilidade e 

o encaminhe ao participante. O documento deve 

conter informações como cálculo e valor dos 

recursos nanceiros a serem portados, entre outros. As 

regras referentes à portabilidade foram criadas pela  

Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a 

Superintendência Nacional De Previdência 

Complementar (Previc), considerando o disposto no 

art. 14, inciso II, e no art. 27 da Lei Complementar n° 

109, de 29 de maio de 2001, no uso da atribuição 

que lhe confere o art. 34, inciso XI, do Decreto n° 

60.459, de 13 de março de 1967, e o art. 2º, inciso 

III, do Anexo I do Decreto n° 7.075, de 26 de janeiro 

de 2010.

Sou servidor público e possuo plano de previdência complementar 
em uma entidade privada. Posso fazer a portabilidade para a PREVES?
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«A parte nanceira não é tudo, mas, diante da minha 

situação, ajuda muito. É um investimento que vale à pena. 

Não imaginava que hoje estaria nessa situação. É difícil 

acreditar que vai acontecer com a gente.  Devido a 

doença, tenho muitos gastos com saúde, remédios e essa 

reserva nanceira vai ser muito útil.  É um desconto no salário 

tão insignicante frente ao retorno que podemos obter no 

futuro”, diz Laís. 

Quando foi afastada, Laís dava aula para crianças do 

ensino fundamental e médio, no município da Serra, e 

passou a ter gastos altíssimos com o custeio de viagens 

para São Paulo, onde realizou o transplante de medula 

óssea.  Mesmo sendo atendida pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) no Hospital Amaral Carvalho, na cidade 

paulista, os custos com remédios e plano de saúde 

continuam altos. 

“Meus pais são professores e posso dizer que recebi uma 

educação com muita qualidade. Sempre fui organizada 

nanceiramente e aprendi desde cedo a pensar no futuro. 

Minha vida mudou muito. Hoje vivo um dia de cada vez, com 

a incerteza de como será o amanhã. Mas isso não me tira a 

vontade de sonhar e continuar fazendo planos. Anal, 

estou viva e isso que importa”. 

O marido de Laís, Pedro Azevedo Dias Neto, que 
também é professor, a acompanha em todos os 
momentos.

Casal durante a Copa de 2014. 



3 - Data da Contribuição 
Refere-se ao momento em 
que a PREVES recebe a 
contribuição do 
participante, nesta data 
são realizadas as 
conversões de cota. 

2 
CN: Contribuição Normal
RNI: Contrib. sobre 
Remuneração Não 
Incorporável

04 - Contrib. Partc 
Refere-se ao valor de 
contribuição efetivado 
pelo  participante. 

5 - Contrib.Patroc. 
Para os participantes 
classicados como 
“Ativos”, que são 
aqueles que recebem 
uma remuneração 
básica acima do teto 
do Regime Geral de 
Previdência Social 
(RGPS), o patrocinador 
acompanha a 
contribuição feita pelo 
participante até o limite 
de 8,5%.

6 - Taxa de carregamento 
cobrada sobre cada 
contribuição feita à PREVES, 
é destinada ao custeio e 
despesas administrativas. 

7 - Benefício de Risco  
benefícios opcionais, 
pagos pela PREVES, em 
caso de morte ou 
invalidez do 
participante. 

8 - Sobrevivência  
Benefício concedido ao 
assistido que viver além da 
expectativa de vida 
estimada pela Tábua de 
Mortalidade utilizada pelo 
Plano. 

9 - Aposentadoria 
Complementar 
Reserva destinada para a 
aposentadoria, já abatidos 
os valores com taxa de 
carregamento e benefícios 
de risco. 

10 - Cota conversão 
A cota conversão é 
resultado das aplicações 
nanceiras que irão 
determinar a rentabilidade 
do plano de benefício. 

14 - Quantidade Cotas 
Acumuladas 
Volume de cotas adquiridas no 
período de contribuição.

15 - Valor acumulado 

Valor capitalizado na 

Reserva Acumulada do 

Participante, por meio 

das suas contribuições 

pessoais, das 

contribuições do 

patrocinador e dos 

rendimentos obtidos nas 

aplicações nanceiras. 

Extrato de ContribuiçõesPREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
R MARILIA DE REZENDE SCARTON COUTINHO

CNPJ: 19.473.043/0001-12

FAX:TEL: 02733229802

ESTADO: ESCEP: 29050-410

Informações ao Participante

Período: 

ENSEADA DO SUA

Data ExoneraçãoData ExercícioVínculo InstitucionalPatrocinador

PlanoOrgãoNúmero FuncionalNome do Participante

Para acompanhar o desempenho dos planos de benefícios, os participantes da Fundação de Previdência 

Complementar do Estado do Espírito Santo (PREVES) podem acessar o extrato de contribuição disponível 

no site da Fundação. Com ele, o participante tem acesso às informações pertinentes aos repasses mensais 

do plano e, consequentemente, os retornos sobre rentabilidade líquida e demais números..

Para obtê-lo, basta acessar o site da PREVES (www.preves.es.gov.br) e, em seguida, clicar na “área do 

participante”, ícone exposto no topo da página principal. O primeiro acesso pode ser feito diretamente no 

site, com a opção de alteração de senha.

ENTENDA 

                      EXTRATO de CONTRIBUIÇÃO
 EDUCAÇÃO E FINANÇAS
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11 - Quantidade Cotas Sobrevivência 
Para os participantes que optaram 
pelo benefício de sobrevivência. O 
percentual destinado a este 
benefício é transformado em contas 
na data de conversão. 

12 - Quantidade Cotas 
Previdência 
Volume nanceiro 
transformado em cotas 
destinado ao valor da 
aposentadoria. 

13 - Quantidade Cotas 
Adquiridas Soma das cotas de 
previdência e sobrevivência, 
quando houver. 

1 - Competência Mês/Ano
Período referente à folha de 
pagamento. 

http://www.preves.es.gov.br


 

A Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios (Aneprem) lançou, no mês de maio, durante 

o 1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos (Conapresp), em Florianópolis, o Livro “Gestão 

Previdenciária: Princípios e Práticas de Boa Governança”. A obra reúne textos de especialistas da área previdenciária de 

todo o Brasil e apresenta, de forma metodológica, conceitos e práticas de gestão direcionadas aos gestores do Regime 

Próprio de Previdência Social. 

O livro é organizado pelo presidente da Aneprem, Herickson Rubim Rangel, que destaca em sua introdução no exemplar, a 

importância dos conteúdos publicados. “O livro proporciona aos gestores e operadores do Regime Próprio de 

Previdência Social, mediante consultas rápidas e diretas, conhecer os conceitos e a aplicação prática de temas que vão 

desde os benefícios até as práticas de governança relacionadas a previdência do servidor público”.

O diretor-presidente da PREVES, Alexandre Wernersbach Neves, é um dos colaboradores da obra, com o texto “Gestão 

do Regime Próprio de Previdência Social” que destaca assuntos como gestão de previdência nos entes federados, 

modelo de gestão, taxa de administração e suas nalidades, o papel dos Conselhos como órgãos colegiados 

integrantes de decisão e Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Lançamento ocial do livro “Gestão 

Previdenciária: Princípios e Práticas de 

Boa Governança”, durante o 1º 

Congresso Nacional de Previdência dos 

Servidores Públicos (Conapresp). Na foto, 

especialistas da área previdenciária de 

todo o Brasil que colaboraram com a 

obra.
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Previdência Complementar do Espírito Santo é tema de 
artigo em livro 

Um modelo de previdência que assegure justiça e sustentabilidade para os servidores 

públicos no Brasil. Essa é a proposta do livro Regimes Próprios: Aspectos Relevantes 

Volume 12, organizado pela Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado 

e dos Municípios (Apeprem) e Associação Brasileira de Instituições de Previdência 

Estaduais e Municipais (Abipem).

A publicação é organizada em 12 artigos, produzidos por gestores previdenciários de 

todo o País. Entre eles, o diretor-presidente da PREVES, Alexandre Wernersbach Neves, 

com o artigo “O Estado do Espírito Santo e a Previdência Complementar”.  

O livro pode ser acessado no site da Abipem: www.abipem.org.br



Semana ENEF: educação nanceira em pauta

A palestra «A Previdência Complementar é alternativa de 
investimento para o futuro?» foi apresentada pelo Diretor de 
Investimentos da PREVES, Gil Pimentel de Azeredo.

Diretor-presidente da 
PREVES, Alexandre 
Wernersbach Neves, 
Caio Glauco e o 
diretor-presidente da 
Faeces, Luiz Carlos 
Cotta durante a 
palestra 
«Planejamento 
Financeiro e Você»

A 5ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF) movimentou diversas ações voltadas para a 

educação nanceira, previdenciária e de seguros em todo o País. Os eventos foram realizados no período de 14 a 

20 de maio. A PREVES participou da Semana ENEF com a palestra “A Previdência Complementar é alternativa de 

investimento para o futuro?”, ministrada pelo Diretor de Investimentos da Fundação, Gil Pimentel de Azeredo, no dia 17.

Na ocasião, o diretor destacou a preocupação com a construção de reservas nanceiras para um futuro com mais 

qualidade de vida. “A educação nanceira é o ponto de partida para quem deseja controlar suas nanças para 

investir no futuro com sabedoria. Mas investir não é tarefa fácil. É preciso conhecer o mercado para efetuar transações 

nanceiras satisfatórias”, disse. 

No dia 16, a PREVES foi parceira da Fundação Assistencial dos Empregados da CESAN (FAECES) na realização da 

palestra "Planejamento Financeiro e Você”. O evento foi apresentado pelo planejador nanceiro, Caio Glauco que 

alertou sobre o quanto é essencial poupar e investir tendo como guia um planejamento nanceiro. “É preciso que a 

nossa relação com o dinheiro seja, sobretudo, saudável. É unir educação nanceira com equilíbrio emocional para 

fazer boas escolhas e projetar o futuro”, orientou Caio.

Sobre a ENEF 

A ENEF é uma iniciativa pública que reconhece a educação nanceira e previdenciária como ferramenta de inclusão 

social, de melhoria da vida do cidadão e de promoção da estabilidade, concorrência e eciência do sistema 

nanceiro do país. Integrando também entidades privadas, por reconhecer que o desao é de todos, a ENEF é 

coordenada pelo Comitê Nacional de Educação Financeira, formado por diversos órgãos e entidades públicas e 

representantes da sociedade civil. http://www.semanaenef.gov.br/a-semana/

 EDUCAÇÃO E FINANÇAS
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Em tempo de incertezas sobre sistema de aposentadoria 

não nos resta muita opção senão tomarmos para nós 

mesmos a responsabilidade do planejamento nanceiro do 

futuro. Assim, a previdência complementar surge como 

opção para quem não quer depender exclusivamente das 

ações governamentais.

Contudo, ainda que a previdência complementar se mostre 

uma excelente alternativa, por vezes, casos isolados de 

corrupção em fundos de previdência colocam em cheque 

a credibilidade do sistema e desencoraja muitos de nós a 

dar início ao planejamento para a melhor idade.

Nesse sentido, os Conselhos Fiscais funcionam como um elo 

entre os participantes e gestores dos fundos de 

previdência complementar, exigindo transparência e 

estabelecendo um maior grau de conança entre as 

partes.

Na PREVES não é diferente. O Conselho Fiscal atua nos 

interesses dos participantes analisando, rotineiramente, as 

in formações contábeis,  nancei ras,  atuar ia is  e 

administrativas. São medidas pautadas nos princípios da 

transparência, desempenhadas com equidade e de forma 

a contribuir para o melhor desempenho da Fundação. 

ARTIGO

CONSELHO FISCAL contribui 
para transparência e boa 
governança corporativa

Giuliano Medina Silva é servidor do Tribunal de Contas do 
Espírito Santo, Presidente do Conselho Fiscal da PREVES e 
mestrando em Governança Pública e Privada pela Fucape 
Business  School.

Todavia, um Conselho atuante não impede que o 

participante também exerça sua parcela de controle, seja 

ao acompanhar a rentabilidade dos recursos garantidores 

ou por cobrar melhorias nas informações prestadas aos 

participantes. Essas ações estimulam a governança e 

contribuem para a melhoria contínua na gestão dos fundos 

garantidores. 

Essa é a visão do Conselho Fiscal. Fiscalizar com autonomia 

e contribuir para o controle da gestão dos recursos 

garantidores de forma harmônica, diligente e responsável.
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Levando o barco devagar

ARTIGO
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A tradicional preparação brasileira para essa Copa 

do Mundo foi visivelmente menor, sem toda aquela 

alegria contagiante de pessoas pintando as ruas e 

hasteando bandeiras: resquício daquela histórica 

derrota por 7 a 1! Não somente o fracasso dentro de 

campo, mas contribuíram decisivamente para essa 

desilusão os escândalos de corrupção nos organismos 

nacionais e internacionais de futebol. Será que alguma 

coisa mudou? 

Por Tiago Luiz Freitas Roque 
Consultor do Tesouro Estadual em exercício na Secretaria de Estado de Economia e Planejamento e 
membro do Conselho Deliberativo da PREVES.

Esse pessimismo ilustra bem o viés cognitivo da ancoragem, no qual as referências passadas são desproporcionalmente 

consideradas para tomar decisões sobre eventos futuros. Ainda que a seleção de 2018 seja diferente, que o elenco 

tenha mais craques e que o time dependa menos de Neymar, muitos esperam que o Brasil seja eliminado, talvez até 

mediante novo vexame. De forma análoga, a corrupção do futebol, que sempre existiu, está sendo noticiada e julgada e 

este pode ser um processo para fortalecer as instituições e dar mais transparência ao esporte.

Também foi em 2014 a criação da PREVES, e seus anos iniciais não foram fáceis. Logo após a reeleição de Dilma Roussef e 

o anúncio de Joaquim Levy como Ministro da Fazenda, os mercados experimentaram uma breve onda de otimismo, 

ancorando-se a eleição de Lula em 2002 e nas medidas econômicas tomadas posteriormente. Já no nal de 2015, diante 

da falta de reformas estruturais, os mercados foram dominados pela aversão a perdas, com o Índice Bovespa caindo 

quase 30% em relação ao m de 2013 e o dólar ultrapassando a marca de R$ 4,00.



As analogias entre futebol e investimentos não são por 

acaso. Time que depende de talento individual não 

ganha Copa do Mundo. Da mesma forma, o gestor de 

investimentos pode ser o craque das nanças, mas ainda 

estará sujeito aos vieses cognitivos comuns a todos. Por 

isso, o fortalecimento institucional dos conselhos 

administrativos e scais é fundamental, na medida em que 

estes indicam a diretoria executiva e scalizam seus atos. 
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Após o processo de impeachment em 2016, ocorre 

novamente uma onda de otimismo nos mercados: as ações 

passam por uma grande valorização e as taxas de juros 

atingem os menores níveis na história brasileira. Nesse ínterim, 

houve grandes “sustos”, como a eleição de Trump e o 

vazamento da gravação do Presidente da República, 

além de outros desdobramentos da Lava Jato. 

Analisando as decisões de investimento nesse retrospecto, 

cabe o famoso bordão “haja coração”. Apesar de toda 

incerteza, desde sua criação o fundo PREVES SE acumula 

rentabilidade de 115% do CDI, resultado de muita 

parcimônia e experiência. Um fator importante para esse 

resultado foi a opção por títulos públicos indexados à 

inação de curto e médio prazo, que proporcionaram um 

nível de risco adequado para a rentabilidade pretendida.

 

Importante salientar que em momentos de euforia, é comum 

o viés do otimismo, quando se tende a superestimar ganhos 

e subestimar riscos. Dessa forma, algumas entidades 

a d m i n i s t r a d o r a s  d e  r e c u r s o s  t o m a m  r i s c o 

desproporcionalmente e adotam posturas mais agressivas. 

É como se o técnico zesse a opção de jogar com todo o 

time no ataque porque está ganhando, deixando a defesa 

vulnerável e arriscando perder a partida por alguns 

poucos contra-ataques. 

O cenário a partir desse ano de 2018 em diante é 

particularmente desaador, dado o período de 

baixas taxas de juros e de indenição sobre os rumos 

das reformas necessárias para o Brasil crescer de 

forma sustentável. As entidades de previdência terão 

que recorrer a instrumentos mais complexos e 

geralmente mais arriscados para atingir as 

respectivas metas de rentabilidade. Nesse contexto, 

vale aceitar o argumento de Paulinho da Viola e 

fazer como o velho marinheiro, que durante o 

nevoeiro, leva o barco devagar. 



                                                               GRUPO DE TRABALHO 
                     LANÇA DESAFIO PARA PERDER PESO E PROMOVER SAÚDE
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Tentar manter a boa forma e ainda ganhar dose extra de 

saúde. Foi esse o conceito que motivou a equipe de 

servidores que atuam na Gerência de Patrimônio da 

Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos 

(Seger). Há cerca de três anos, eles criaram o desao 

intitulado “Medida Certa” para perder peso e promover 

saúde. 

Lígia Lima, engenheira civil especialista em políticas públicas 

e gestão governamental da Seger, diz que a iniciativa dá 

ânimo a quem deseja alcançar o peso ideal e entrar em 

forma. “Ganhar uns quilos a mais é algo que incomoda, 

especialmente, a mulher. Participamos do desao pensando 

na saúde e também na estética”, explica.

A última edição do Medida Certa aconteceu no mês de 

março deste ano, com a adesão de nove servidores. Lígia 

explica que para ocializar o desao, todos os 

participantes passam pela auditora do grupo, responsável 

por conferir o peso de cada um e registrar as fotos do 

“antes” e “depois”. 

“Esse procedimento é importante para que não haja 

dúvidas na apuração. Todos pesam na mesma balança e 

na hora da foto a roupa deve ser a mesma usada no 

primeiro dia do desao. Dessa forma, evitamos dúvidas e 

reclamações”, explica Lígia.

O desao também tem premiação. Cada participante 

colabora com R$ 50,00, com exceção dos que alcançam 

as duas primeiras colocações. O terceiro lugar participa 

com 50% do valor. 

Primeiro lugar invicto

O servidor Odilon Botelho, agente de qualidade da Seger, 

é conhecido pelos colegas por sua dedicação em vencer 

desaos. Ele é o ganhador de todas as edições do 

Medida Certa. 

Para alcançar o primeiro lugar, ele passou a caminhar e a 

correr 12 quilômetros por dia e eliminou alguns ingredientes 

do cardápio: parou de comer massas, doces e diminuiu a 

ingestão de bebidas alcóolicas. 

Ele, que tem 1,65 de altura, já chegou a pesar 79 quilos. 

Com o desao lançado pela equipe de trabalho, Odilon 

ganhou mais motivação para perder peso. Tanto que, na 

primeira edição do Medida Certa, ele conseguiu eliminar 

14 quilos em 45 dias. Atualmente, ele mantém o peso mais 

equilibrado.

“Tudo começou como uma brincadeira para perder peso, 

mas virou compromisso e agora é 'brincadeira séria'. Faço 

caminhada e corro regularmente, além de manter uma 

alimentação mais saudável.  A gente precisa disso para 

viver bem, com mais disposição e saúde”, arma Odilon.

Equipe da Seger participante de desao para 
perder peso. 
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Odilon à esquerda, com 79 quilos em 2015, durante a 
primeira edição do Medida Certa. E à direita, com o peso 
atual. Ele conseguiu eliminar14 quilos, mudando a 
alimentação e com atividade física regular. 

Novo estilo de vida

Eliminar peso e levar uma vida mais saudável virou meta 

para a contadora da PREVES, Waleska Fromholz Madi e a 

estagiária de ciências contábeis, Camila Santana Reis. As 

duas iniciaram um planejamento para mudar o estilo de 

vida, após analisar o histórico da família, com forte 

incidência para a hipertensão e diabetes. 

O desao da dupla foi lançado no dia 02 de maio, 

quando as duas mudaram radicalmente a alimentação. 

“Nosso objetivo central não é só perder peso, mas sim 

adaptar nossa rotina a um novo estilo de vida, que nos 

proporcione mais saúde e bem estar. É claro que o lado 

estético também conta muito e a cada mudança no visual 

temos mais motivação para continuar”, diz Waleska. 

“Cortamos o açúcar, pão, massas que levam trigo e também 

reduzimos as quantidades de alimentos. Frutas, legumes, 

carboidratos naturais, chás termogênicos e carne magra 

fazem parte do nosso novo cardápio”, explica Camila.

Desde o início do desao, Waleska já perdeu 11 quilos, 

associando a alimentação a caminhadas leves. A meta da 

contadora agora inclui exercícios físicos de mais 

intensidade, tais como treinos funcionais na praia. Já Camila,  

conseguiu reduzir cinco quilos, com idas à academia cinco 

vezes por semana.

Waleska e Camila adotaram hábitos mais saudáveis como 
estilo de vida. O foco é perder peso e ganhar saúde.
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