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Aposentadoria: quem começa a se preocupar
antes precisa se esforçar menos no futuro.
Aposentar-se signica o m das atividades

sua importância, os servidores do Estado do

prossionais e o início de um período de

Espírito Santo contam com a PREVES. Criada

descanso, lazer e muitas viagens. A grande

por meio do Decreto 3.395-R, de 25 de

questão é quando começar a se preparar,

setembro de 2013, publicado no Diário

nanceiramente, para esse momento?

Ocial dos Poderes do Estado do Espírito
Santo, em 26 de setembro de 2013, a PREVES

Falar em aposentadoria deixou de ser

tem como objetivo administrar os planos de

apenas para os mais velhos. O futuro, que

previdência complementar para os

para muitos despreocupados pode ser

servidores estaduais.

irrelevante, deve ser um dos focos nos planos
prossionais, anal, não basta construir uma

A Fundação trouxe oportunidade ao

carreira e não ter frutos consistentes e

servidor público de obter uma

seguros dela. Principalmente quando

complementação na aposentadoria e,

consideramos a aposentadoria como um

assim, uma maior proteção nanceira para o

momento maior para o lazer, descaso e

futuro.

viagens.
Inicialmente, o percentual mínimo de
Especialistas concordam que é desde o

contribuição era de 8,5%. Hoje, com a

início da vida prossional que os planos

exibilização do plano PREVES SE, os

previdenciários devem ser pensados e

servidores podem começar a se preparar

executados. O quanto antes analisarmos

para a aposentadoria com apenas 3% do

nossos gastos nanceiros melhores chances

salário. Uma oportunidade aos que ainda

de economia teremos. Independente do

não contribuem para a Previdência

quanto se ganha no momento é possível

Complementar, bem como, uma nova

preparar um orçamento inteligente, uma vez

chance aos participantes que desejarem

que quanto antes se iniciar uma reserva

fazer as revisões em seus percentuais de

maior será o rendimento nanceiro.

contribuição.

Desta forma, pensando em previdência e

Fonte: http://www.infomoney.com.br

Vamos falar de

Novidades

Foi aprovado mais um plano da
PREVES, o PLANO CDT. Saiba mais!

Com o objetivo de oferecer o que há de melhor em previdência complementar, a PREVES conseguiu
aprovar mais um plano de contribuição, desta vez voltado para os empregados e servidores de cargo
comissionado ou de designação temporária.

Aposentadoria é um dos temas mais falados nos últimos tempos. Países como
a Grécia tem sofrido com o alto décit previdenciário, assim como alguns
estados brasileiros como o Rio Grande do Sul.
Pensar em previdência complementar é se planejar para uma aposentadoria
com mais conforto nanceiro, com ela há possibilidade de se obter um apoio
ao valor de aposentadoria que será recebido após o período laboral.
O Plano CDT tem esse objetivo, oferecer ao participante uma oportunidade
de contribuir para seu próprio futuro, conquistando reservas e assim, assegurar
uma melhor remuneração na aposentadoria.
Voltado para empregados e servidores em cargos comissionados e em
designação temporária, os que adquirirem ao plano além de não ser
cobrado a taxa de administração, contarão com a possibilidade de obter
benefícios de risco - morte e invalidez pela seguradora Mongeral Aegon.
Para começar a contribuir, o percentual mínimo é de 3%, podendo ser
gradativo, dependendo da necessidade do contribuinte.
Nos próximos meses, informaremos em nossos canais de comunicação a data
para início do agendamento para adesão ao plano.
PREVES – Aqui começa o seu futuro.
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Vamos falar de

Finanças

Organize-se nanceiramente para aproveitar
as festas e ainda entrar em 2016 livre de dívidas
e com fôlego para lidar com as despesas do
começo do ano.
Veja a matéria completa em: http://www.meubolsofeliz.com.br/

Com o m do ano se aproximando, é hora de já

Quais despesas estão por vir?

começar a se planejar tanto para as despesas

Agora que você já sabe o quanto gasta e suas

dessa época (Natal, férias etc) quanto para os

principais despesas, é hora de esquematizar os

gastos que acompanharão a chegada de 2016,

gastos extras dessa época do ano. Abaixo, alguns

IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), IPVA

itens que podem entrar nesse levantamento:

(Imposto sobre a Propriedade de Veículos

– Compras de Natal

Automotores), possivelmente a renovação do

– Despesas com festividades de m de ano

seguro do carro, gastos com material escolar.

– Possíveis viagens

Sem contar as parcelas remanescentes das

– Matrícula de escola ou cursos

compras de Natal, pesando na fatura do cartão.

– Material escolar
– IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Em um cenário econômico de crise, é

Automotores)

especialmente importante organizar as nanças.

– IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano)

“É preciso planejar e economizar com

– Seguro do carro

antecedência para não se endividar com esses

Essa lista, claro, variará de família para família.

custos extras”, diz José Vignoli, educador

Com a sua em mãos, estime o quanto gastará

nanceiro do Portal Meu Bolso Feliz.

com essas despesas e quando elas devem ser
pagas. Dessa forma consegue não só priorizar

Conra um passo a passo para planejar suas

pagamentos que vencerão antes, mas também

nanças tanto para este nal de ano quanto para

guardar algum dinheiro.

o início de 2016. Organizando-se é possível
celebrar as festividades e dar conta de todos os

Quais despesas estão por vir?

compromissos nanceiros sem preocupações.

Caso possua dívidas, independentemente das
despesas que estão por vir, estas devem ser a sua

Como anda a sua conta bancária?

prioridade. Para isso, pesquise a melhor forma de

“Quando falamos em se organizar

pagar o que deve. Será que consegue renegociar

nanceiramente o primeiro passo é sempre fazer

os valores? Suas nanças permitem adiantar

um balanço das suas despesas e renda”, explica

parcelas? Se possui dívidas no cartão de crédito e

Vignoli. Para fazer esse levantamento faça uma

não consegue negociar, o jeito é trocar essa

planilha com seus principais gastos, incluindo

dívida por outra com juros menores.

todas as contas mensais, fatura do cartão,
compras parceladas e compras no débito.

Para quem já possui uma conta no azul é o
momento para começar a guardar um pouco

Com acesso aos seus extratos ca mais simples

mais na sua reserva para imprevistos, construindo

chegar a uma média de quanto você costuma

uma poupança para arcar com essas despesas

gastar por mês. Lembre-se que, em época de

extras e ainda se esforçar para que sobre um

aumento de gastos, priorizar o necessário é

pouco. Considere quais gastos podem ser

fundamental.

reduzidos ou cortados para entrar em 2016 com o
orçamento em alta.
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Vamos falar de

Previdência

Conra a entrevista que o Diretor Presidente
da PREVES concedeu ao TCES abordando
diversos pontos relativos a expectativa de
vida, aposentadoria e previdência complementar.
Veja matéria completa em :http://www.tce.es.gov.br

O quê entender por educação e cultura

nacionais e multinacionais, como também a União

previdenciárias?

e diversos Estados Brasileiros, oferecem tais
programas a seus funcionários e servidores. Porém,

Cultura previdenciária é o costume de preocupar-

não podemos esquecer que uma grande parte da

se com a aposentadoria, construindo reservas

população trabalha em médias e pequenas

nanceiras e/ou patrimoniais com o intuito de

empresas que não possuem tais programas.

realizar seus sonhos e desejos par a vida póslaboral.

Acredito que o país, gradativamente, vem
modicando esta realidade. Viemos de uma

Conseguimos pensar no futuro previdenciário

revolução política e cultural muito grande e,

quando temos a educação previdenciária em

somente agora, podemos ver com maior clareza

nossa vida, educação esta que nos faz pensar em

os pontos que devemos aperfeiçoar.

conter gastos e investir para um amanhã que não
conseguimos controlar.

Hoje, há a necessidade de preparar os cidadãos
para o futuro. Encontramos escolas que fornecem

Qual a importância da educação e da cultura

aos seus alunos aulas de educação nanceira,

previdenciárias?

disciplina que há anos atrás não imaginaríamos
que fosse necessária.

O ser humano é imediatista. Não temos a cultura
de nos preocuparmos com o amanhã. Importar-se

Os cidadãos em geral têm informação suciente

com a aposentadoria é desejar qualidade de vida

para entender o que signicam previdência e

no futuro, com melhores condições para realizar

aposentadoria?

nossas vontades, tendo expectativas de continuar
a conquistar sonhos após aposentar-se.

Hoje temos innitas fontes dedignas de
informação. Podemos saber o que acontece ao

Não vivemos mais em um mundo onde a imagem

redor do mundo apenas com um click do mouse.

de aposentado é de uma pessoa que anda de

Todavia, não temos o costume de nos

bengala e vive doente. A expectativa de vida

preocuparmos com as situações relativas à

vem aumentando a cada dia e preparar-se para o

aposentadoria, que já estamos vivendo quando

futuro é ainda mais necessário. Anal, não

começamos a trabalhar, porém com uma

queremos depender somente do que o Poder

percepção muito tênue de suas consequências

Público poderá fornecer.

no ambiente pós-laborativo. Esta tênue
percepção cria uma falta de interesse na

O Brasil tem preparado os seus cidadãos para a

população em saber mais sobre tais assuntos. Para

aposentadoria?

muitos, a aposentadoria signica envelhecer,
parar de trabalhar e ser mantido pelo Estado

Os programas de preparação para a
aposentadoria no Brasil existem, mas não possuem
uma abrangência signicativa. Grandes empresas
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Brasileiro, mas não é bem assim.

O que pensa que deva ser feito para melhorar o

investimento para conquistar melhores

entendimento sobre a previdência e estimular a

rendimentos. Precisamos criar a cultura de pensar

adesão?

no amanhã, deixando no passado o que

Existem dois “monstrinhos” que estão o tempo

entendíamos de aposentadoria e manter-se

todo atrapalhando o melhor entendimento sobre

informado de como funciona o atual sistema

previdência: 1) a falta da busca pela informação

previdenciário, inserindo-o nesse agora em que

e 2) a informação transmitida de forma

vivemos.

equivocada.
Que conselhos o senhor daria aos jovens
Nosso principal desao é conscientizar os

trabalhadores sobre o futuro como aposentados?

servidores públicos da necessidade de precaução

Jovem, para você é muito mais fácil. A realidade

para os desaos do futuro incontrolável.

das pessoas mais velhas, que tem presenciado nos

Trabalhamos para levar às pessoas

últimos tempos, não será a mesma para você. A

conhecimentos sobre o assunto, assim, orientamos

expectativa de vida aumenta a cada dia e suas

através de palestras nos órgãos, em ações em

chances de ser um idoso vigoroso e com muita

mídias sociais e outros.

disposição só tendem a crescer. Invista em você
mesmo. Da mesma forma, como têm projetos de

Contudo, o esforço não deve ser somente da

obtenção de patrimônios, projete sua

nossa Fundação. É preciso um esforço coletivo

aposentadoria como um bem a ser adquirido.

p a ra o conheci mento. V i v emos em uma

Reserve seu dinheiro como forma de garantir uma

tecnologia de informações acessíveis, basta que

melhor qualidade de vida após o período laboral.

haja o interesse em conhecê-las. Da mesma forma

Ou você se vê como um idoso andando de

como nos preocupamos com nossas contas

bengala, doente, acamado e totalmente

domésticas, temos que organizar o valor que

dependente do Poder Público?

investiremos em nossa qualidade de vida no
futuro.

Os aposentados brasileiros são felizes?
Felicidade é um substantivo relativo; haja vista

Outro ponto que não devemos esquecer é a

que, as pessoas buscam a felicidade em situações

necessidade dos nossos administradores públicos

muito diferentes. Conheço pessoas que vivem em

abrirem suas portas para as informações

muita simplicidade e são muito felizes, como

previdenciárias complementares e possibilitarem

também, conheço o outro lado da moeda.

que a Fundação possa levar tais informações aos
servidores de forma rápida e eciente.

Não devemos buscar na aposentadoria nossa
felicidade.

Neste contexto, a adesão será um processo
natural.

Lógico que temos que planejar a aposentadoria
com antecedência para termos condições de

Como planejar a previdência e preparar-se para a

alcançar, com segurança, sonhos que,

aposentadoria?

provavelmente, nos proporcionarão felicidade.

Da mesma forma como nos preocupamos em nos
alimentar diariamente, devemos tornar a

Uma pequena lembrança: Nossa aposentadoria

previdência um ato necessário e fazer com que

começa no primeiro dia de nossa vida laboral.

seja um investimento mensal xo para seu futuro.

Devemos nos preparar para realizar nossos sonhos.

Preocupar-se com o futuro é um trabalho
individual. Cada pessoa precisa ter seu
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Vamos falar de

Turismo

Separamos alguns pontos da cidade
que completou 464 anos em setembro.

Gua

rapa

S.Tere

za
Pedra

Vitória, a capital do Espírito Santo.

to
Espírianto
S

Palácio Anchieta
Construído no século XVI, o Palácio Anchieta abrigava o Colégio de São Tiago, que teve sua
primeira ala concluída em 1587, pelo Padre José de Anchieta.
Em 1798, recuperado de um incêndio ocorrido dois anos antes, o prédio é denominado Palácio
do Governo.
No ano de 1945, o então governador, Jones dos Santos Neves, publica decreto nomeando a
sede do Governo Estadual como Palácio Anchieta – que guarda o túmulo simbólico do padre
desde 1922.
Sede do poder Executivo do Estado do Espírito Santo, se localiza em frente ao porto de Vitória.
Restaurado em 2009, o Palácio Anchieta abriga uma das mais antigas sedes de Governo do País.
O prédio é aberto para visitação pública.
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Azul

ri

Catedral de Vitória
Localizada na Cidade Alta, na Praça Dom Luiz Scortegagna, a Catedral foi erguida quase no
mesmo local da primitiva Matriz, demolida no início deste século. Teve sua construção iniciada
em 1920 e foi somente concluída nos anos setenta.
Diocese do Espírito Santo (1895) e a nomeação do primeiro bispo, Dom João Batista Correia Néri,
a igreja recebeu o título de Catedral. Posteriormente, deteriorada e considerada pequena
demais para comportar o crescente número de éis, foi demolida com o intuito de ser substituída
por uma igreja maior, de acordo com o desejo de modernizar a capital do Estado.
A Catedral foi tombada pelo Conselho Estadual de Cultura, em maio de 1984. Destaca-se no
ambiente por sua imponência e por possuir arquitetura eclética com característica neogótica.
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Parque Moscoso
Situado no centro da cidade e inaugurado em 1912, o Parque Moscoso é o mais antigo parque
de Vitória. Possui um sinuoso lago com peixes e ilhas, cortado por pontes de concreto que imitam
a textura de troncos. O parque também conta com uma Academia Popular da Pessoa Idosa.
São aproximadamente 24 mil metros quadrados de área, constituindo-se num ambiente de
tranquilidade em meio à correria do centro da metrópole.
A Concha Acústica é palco de inúmeros espetáculos. Ela foi tombada como patrimônio cultural
pelo Conselho Estadual de Cultura e é privilégio de poucas cidades brasileiras.
Em maio de 2012, para celebrar os 100 anos do parque foram realizadas a restauração da
Concha Acústica, a revisão das instalações elétricas, a recuperação dos bancos, dos muros e
das calçadas externas, como também a reforma do lago principal.
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A PREVES deseja a vocês, aniversariantes
dos meses de julho, agosto, setembro,
outubro e novembro de 2015

um

FELIZ
ANIVERSÁRIO
Muita paz,
alegria e sucesso.

Parabéns.

Vamos falar de

Saúde

DEPRESSÃO...........................................
Entenda mais sobre essa enfermidade
que afeta 10% dos brasileiros.
Fonte: www.minhavida.com.br / www.veja.abril.com.br

A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. No sentido
patológico, há presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e
podem combinar-se entre si. É imprescindível o acompanhamento médico tanto para o diagnóstico
quanto para o tratamento adequado
Causas

Sintomas

A depressão é uma doença. Há uma série de

Desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior

evidências que mostram alterações químicas no

esforço para fazer as coisas;

cérebro do indivíduo deprimido, principalmente

Diminuição ou incapacidade de sentir alegria;

com relação aos neurotransmissores (serotonina,

Desinteresse, falta de motivação e apatia;

noradrenalina e, em menor proporção,

Falta de vontade e indecisão;

dopamina), substâncias que transmitem

Sentimentos de medo, insegurança,

impulsos nervosos entre as células. Outros

desesperança, desespero, desamparo e vazio;

processos que ocorrem dentro das células

Pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais

nervosas também estão envolvidos.

de culpa, baixa autoestima, sensação de falta
de sentido na vida, inutilidade, ruína, fracasso,

Ao contrário do que normalmente se pensa, os

doença ou morte;

fatores psicológicos e sociais, muitas vezes, são

A pessoa pode desejar morrer, planejar uma

consequência e não causa da depressão. Vale

forma de morrer ou tentar suicídio;

ressaltar que o estresse pode precipitar a

Interpretação distorcida e negativa da

depressão em pessoas com predisposição, que

realidade: tudo é visto sob a ótica depressiva, um

provavelmente é genética. A prevalência

tom "cinzento" para si, os outros e o seu mundo

(número de casos numa população) da

Diculdade de concentração, raciocínio mais

depressão é estimada em 19%, o que signica

lento e esquecimento;

que aproximadamente uma em cada cinco

Diminuição do desempenho sexual (pode até

pessoas no mundo apresenta o problema em

manter atividade sexual, mas sem a conotação

algum momento da vida.

prazerosa habitual) e da libido;
Perda ou aumento do apetite e do peso;

Tratamento de Depressão

Insônia (diculdade de conciliar o sono, múltiplos

O tratamento da depressão é essencialmente

despertares ou sensação de sono muito

medicamentoso. Existem mais de 30

supercial), despertar matinal precoce

antidepressivos disponíveis. Ao contrário do que

(geralmente duas horas antes do horário

alguns temem, essas medicações não são como

habitual) ou, menos frequentemente, aumento

drogas, que deixam a pessoa eufórica e

do sono (dorme demais e mesmo assim ca com

provocam vício. A terapia é simples e, de modo

sono a maior parte do tempo);

geral, não incapacita ou entorpece o paciente.

Dores e outros sintomas físicos não justicados por

Alguns pacientes precisam de tratamento de

problemas médicos, como dores de barriga, má

manutenção ou preventivo, que pode levar anos

digestão, azia, diarreia, constipação, atulência,

ou a vida inteira, para evitar o aparecimento de

tensão na nuca e nos ombros, dor de cabeça ou

novos episódios de depressão. A psicoterapia

no corpo, sensação de corpo pesado ou de

ajuda o paciente, mas não previne novos

pressão no peito, entre outros.

episódios, nem cura a depressão.
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Vamos falar de

Cotidiano

A ciência explica porque você
deveria gastar dinheiro com experiências,
não com coisas.
Veja matéria completa em: http://www.hypeness.com.br

A felicidade é, muitas vezes, considerada o grande objetivo da vida e,
portanto, para muitos especialistas, o principal indicativo de saúde e
desenvolvimento de uma sociedade. Mas, vamos lá, o que traz
felicidade? A ciência se propôs a estudar essa questão, mais uma vez,
comparando a felicidade provinda da aquisição de bens materiais
àquela que vem das experiências – viagens, aprendizados, tempo
com a família e amigos, por exemplo. Então, agora temos uma
resposta para a pergunta: é mais feliz quem faz compras ou quem
viaja?

O Dr. Thomas Gilovich, psicólogo e professor da Cornell University, nos
EUA, estudou e acompanhou pessoas após a compra de algo grande,
que os fez feliz, e concluiu que bens materiais trazem felicidade, mas
por um período limitado de tempo. “Um dos inimigos da felicidade é a
capacidade de adaptação.
Nós compramos coisas para carmos felizes, e nós conseguimos. Mas
somente por um tempo. Novos objetos são empolgantes no começo,
mas aí nós nos adaptamos a eles“, explicou em entrevista à Fast Co.

Segundo o pesquisador, nossas experiências dizem mais sobre nós
mesmos do que as coisas que compramos. “Nós somos a soma total
das nossas experiências“, dene ele. Outra vantagem das
experiências em relação a bens materiais seria a possibilidade de
compartilhá-las com outras pessoas.

Lembra daquela história de que a felicidade só é real quanto
compartilhada? Pois é. Gilovich atenta ainda para o fato de que é
mais fácil nos conectarmos a pessoas devido a experiências do que
bens materiais em comum – ou você já fez amizade com alguém
porque ele tinha um modelo de relógio igual ao seu? O investimento
em novas experiências, de acordo com o psicólogo, é bom até
quando é ruim. Anal, não existem experiências ruins, mas boas
histórias para se contar.
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Vamos falar em

Separamos aqui algumas das curiosidades
da ortograa brasileira. Erros simples que
cometemos no dia a dia e aquelas regras
que não imaginávamos.

A/há

Fonte: http://www.examecom.br / Organizado por: Misma Martins

Português?

Erro: Atuo no setor de controladoria a 15 anos.
Forma correta: Atuo no setor de controladoria há

Por que / porque

15 anos.

Erro: Não a vi ontem por que eu estava fora da

Explicação: Para indicar tempo passado usa-se o

cidade.

verbo haver.

Forma correta: Não a vi ontem porque eu estava
fora da cidade.

À partir de/ a partir de

Explicação: "Porque" é uma conjunção e serve

Erro: À partir de novembro, estarei de férias.

para ligar duas ideias, duas orações. É usado

Forma correta: A partir de novembro, estarei de

quando a segunda parte apresenta uma

férias.

explicação ou causa em relação à primeira. A

Explicação: Não se usa crase antes de verbos.

forma “por que” é um advérbio interrogativo de
causa e é usada quando pedimos por uma causa

A vista/ à vista
Erro: O pagamento foi feito a vista.
Forma correta: O pagamento foi feito à vista.
Explicação: Ocorre crase nas expressões
formadas por palavras femininas. Exemplos: à
noite, à tarde, à venda, às escondidas e à vista.

ou motivo. Caso mais incomum para o uso da
forma “por que” é quando ela pode ser substituída
por “para que”, “pelo qual”, “pela qual”, “pelos
quais”, pelas quais. Exemplos: Lutamos por que
(para que) a obra terminasse antes da
inauguração. Este é o caminho por que (pelo

Fazem /faz
Erro: Fazem oito semanas que fui promovida.
Forma correta: Faz oito semanas que fui
promovida.
Explicação: Verbo fazer quando sinaliza tempo
que passou ca na 3ª pessoa do singular.

Porquê/ por quê
Erro: A diretriz mudou, não sei porquê.
Formas corretas: A diretriz mudou, não sei por quê.
A diretriz mudou, não sei o porquê.
Explicação: “porquê” substitui as palavras razão,
causa ou motivo. É um substantivo e, como tal,

Aluga-se/ alugam-se

tem plural e pode vir acompanhado por artigos,

Erro: Aluga-se apartamentos.

pronomes e adjetivos. A palavra geralmente é

Forma correta: Alugam-se apartamentos.

antecedida de artigo “o” ou “um”. Use a

Explicação: O sujeito da oração (apartamentos)

expressão “por quê” quando ela estiver no m da

concorda com o verbo.

frase. Alguns autores dizem que isso vale também
quando houver uma pausa, uma vírgula, não

Da onde/ de onde

importa que seja pergunta ou não.

Erro: Fortaleza é a cidade da onde vieram nossos

Exemplos: Não aprovaram a proposta e não

colaboradores.

sabemos por quê. Não temos o resultado da

Forma correta: Fortaleza é a cidade de onde

concorrência. Por quê? Não sabemos por quê,

vieram nossos colaboradores.

onde e quando tudo aconteceu.

Explicação: A forma de onde indica origem. Não
existe a forma “da onde”.
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Vamos falar de

Futuro

Chegar a terceira idade tem suas vantagens.
Uma recente matéria da BBC Brasil mostra
o lado bom de se envelhecer.
Veja matéria completa em : http://www.bbc.com/portuguese

De um dilúvio de doenças à pele ácida e à perda

Essa proteção cumulativa signica menos

gradual dos sentidos, a velhice é assombrada pela

resfriados: enquanto jovens na casa dos 20 anos

perspectiva de menos oportunidades e mais

apanham um resfriado duas ou três vezes por ano,

intervenções médicas. Mas será que há um lado

os maiores de 50 adoecem apenas uma ou duas

bom em se juntar ao grupo dos grisalhos com mais

vezes ao ano.

de 60 anos?
Alergias em declínio
Hoje as pesquisas cientícas mais recentes

Mitchell Grayson, do Hospital Infantil de Wisconsin,

sugerem que car mais velho não é um processo

arma que quanto mais velho camos, menos

simples de decadência, e que o auge da vida

severos serão os sintomas. “A doença alérgica

pode acontecer mais tarde do que imaginamos.

atinge seu pico na infância e tende a diminuir na

Vejamos aqui alguns benefícios do

adolescência ou após os 20 anos. Aos 30, pode

envelhecimento.

haver uma recaída, mas aos 50 ou 60, os sintomas
tendem a ser menos frequentes”.

Menos resfriados
Não é só o cérebro que se torna mais sábio com a

Menos enxaquecas

idade. O sistema imunológico humano encontra

A enxaqueca também se torna um problema

milhões de perigos em potencial todos os dias, e

menos frequente conforme envelhecemos. Um

precisa aprender a identicá-los.

estudo da Universidade de Gotemburgo, na
Suécia, com pacientes com mais de 18 anos,

Para isso, produzimos os glóbulos brancos do

descobriu que as crises cam mais curtas, menos

sangue, que adotam a aparência molecular de

intensas e menos recorrente com a idade.

milhões de invasores diferentes. Quando
reconhecem um inimigo, elas permanecem nas

Menos suor

redondezas, formando uma “memória

As glândulas sudoríparas encolhem e se tornam

imunológica”. Assim, da próxima vez que o vilão

menos numerosas conforme camos mais velhos.

aparecer, o corpo poderá reagir mais

Uma pesquisa da Universidade Estadual da

rapidamente.

Pensilvânia mostra que pessoas na faixa dos 20
anos pode transpirar mais do que quem tem mais

Segundo John Upham, pneumologista da

de 50 ou 60 anos.

Universidade de Queensland, na Austrália, essa
memória pode durar por muito tempo. “As pessoas
que sofreram várias epidemias têm um sistema
imunológico que pode se lembrar de um vírus por
40 ou 50 anos”, explica. “É verdade que essa
capacidade decai a partir dos 70 ou 80 anos, mas
há uma fase, entre os 40 e 70, em que o sistema
imunológico se lembra dos vírus que apareceram
ao longo dos anos.”
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Esta mensagem foi extraída da página Aproveitando
a Terceira Idade no Facebook. Acesse e conra mais
www.aterceiraidade.com ..........................................
facebook.com/aproveitandoaterceiraidade

E

C

E

R

"A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer
Como será que deve ser envelhecer?
Eu quero é viver pra ver qual é....................................................
E dizer 'Venha' pra o que vai acontecer...
Pois ser eternamente adolescente, nada é mais démodé
Não sei por que essa gente vira a cara pro presente
e esquece de aprender. ........................................................
Que felizmente ou infelizmente, sempre o tempo vai correr"
(Envelhecer - Arnaldo Antunes)

Mais dia, menos dia - essa é a máxima da vida.
Mas 'menos dia' para quem?

Se somos Vida, temos razões e emoções sucientes para realizar nosso
caminho com muito mais vigor, muito mais empenho. Porque de nada
adiantaria esperar o tempo chegar e sentir o peso da idade nas costas.

Desânimo para quê?
Desacreditar na caminhada por quê?

Somos, na medida que nos permitimos ser, do tamanho dos nossos
sonhos.
Sonhamos, à medida que deixamos nossa imaginação voar, o que
mais pode completar os espaços dos nossos corações. Somos, mais
ainda, testemunhas da grandeza que a Vida nos representa.
Somos testemunhas vivas que a história acontece para cada um como
tem de acontecer.........................................................................................
E do melhor modo que deve acontecer.

Aprendemos aos poucos que a verdadeira sabedoria está em
aproveitar cada oportunidade ofertada dia após dia.
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