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PLANEJANDO PARA O FUTURO 

Nesta edição você vai ler artigos interessantes sobre o sono,

investimentos e a palestra da PREVES no DER-ES.

Na matéria especial, você poderá saber mais sobre

o novo plano da PREVES, o plano PREVES CDT, 

suas  ca racte r í s t icas,  bene f íc ios  e  como ader i r.

Falando sobre gripe, entenda mais sobre a Gripe H1N1 , que

vem causando tanto transtorno nos últimos meses no país.

Estamos buscando sempre trazer assuntos interessantes e

que possam agregar o leitor. Esperamos que goste e

comparti lhe com seus amigos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Você sabia que dormir pouco é tão prejudicial
quanto fumar?
Fonte: www.vivernaboa.com.br

Se você tem o costume de dormir muito tarde e acordar 
muito cedo, é hora de mudar seus hábitos. Um estudo feito 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou que 
uma noite mal dormida afeta a nossa saúde tanto quanto o 
hábito de fumar, o que aumenta os riscos de ataque 
cardíaco e morte súbita.

O professor que liderou a pesquisa desde 1994, Valery 
Gafarov, diz “Sono é assunto sério. Noites mal dormidas 
devem ser consideradas tão prejudiciais quanto fumar 
cigarro, ser sedentário e alimentar-se mal, devido a seus 
riscos para a saúde”.

A pesquisa analisou durante 14 anos, 657 pessoas com 
idades entre 24 e 64. Cerca de dois terços dessas pessoas 
que sofreram ataques cardíacos durante o período, 
também tinham problemas com o sono. Também notaram 
que aqueles que dormiam menos que o indicado, tinham 
risco até 4 vezes maiores de ter problemas no coração.

“Mortes decorrentes de doenças cardíacas representam 
50% da mortalidade da população mundial atual, e sono 
deve ser considerado fator tão importante quanto 
exercícios físicos e boa alimentação nesta luta” naliza 
Valery.

Então gente, depois dessa grande dica, vamos dar mais 
importância ainda para o nosso devido descanso, né?

Dormir pouco aumenta as chances de infarto tanto quanto o cigarro, arma a Organização
Mundial da Saúde.
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O orçamento participativo e seu papel na 
prosperidade da família.

O orçamento participativo e seu papel na prosperidade da família. Como vai o diálogo 
sobre nanças no seu lar? Toda a família está envolvida?

Fonte: Artigo de Danylo Martins para o site www.dinheirama.com

Quando alguém cria uma empresa, ela tem objetivos a 
serem alcançados. Muitas pesquisas e planos são feitos e, 
dependendo do tamanho da empresa, outras pessoas 
serão convidadas a participar do projeto, seja como 
sócios ou como empregados.

Independente disso, todos precisam conhecer os objetivos 
da empresa para desempenhar as suas tarefas de tal forma 
a alcançá-los. Na medida em que a empresa vai 
amadurecendo suas operações, novos planejamentos são 
feitos e alguns ajustes executados, sempre visando atingir 
novos objetivos.

Na nossa vida familiar deveria ocorrer a mesma coisa. É de 
fundamental importância que as famílias estabeleçam seus 
objetivos (melhor educação para os lhos, uma casa 
própr ia,  uma v iagem,  um car ro,  recu r sos  para 
aposentadoria e etc.) e façam um planejamento para 
alcançá-los.

Se isso não acontecer, os resultados não serão 
alcançados e a frustração será enorme. Algumas vezes, o 
resultado até aparece, mas de forma desordenada, 
deixando alguns felizes e outros frustrados.

Orçamento participativo

Parece coisa de livro de faculdade, mas o nome do que 
estamos discutindo é orçamento participativo familiar. Este 
é o melhor método para que todos os familiares 
compreendam quais são as prioridades da família e qual é 
o papel de cada um para que os objetivos de todos sejam 
alcançados.

O principal instrumento para criar um orçamento 
participativo é o diálogo. Assim como as 
empresas fazem reuniões para lançarem ou 
avançarem com seus projetos, é importante que 
a família também estabeleça momentos 
frequentes de diálogo sobre o andamento das 
nanças e do orçamento.

C a d a  m e m b r o  t e m  s u a s  p r ó p r i a s 
necessidades e desejos, e a priorização de 
cada caso deve ser feita em comum acordo, 
nessas reuniões.

Respeitar as diferenças

É muito comum surgirem discussões (algumas vezes 
acaloradas) nessas reuniões de orçamento familiar. Isso 
ocorre porque há um conito de interesses típico e comum 
(toda reunião de duas ou mais pessoas tem isso), em que 
cada um tenta defender aquilo que é importante para si.

O orçamento participativo deve contemplar estas 
diferenças, mas sempre obedecendo a renda familiar e os 
valores denidos pelos líderes da casa, que são os pais. 
Liderança, essa palavra é importante e precisa ser 
traduzida em ações efetivas no cuidado com o dinheiro.

Juntos, elejam também um líder maior (o pai ou a mãe, 
dependendo das habilidades de cada um em relação ao 
tema), para que este tenha condições de dar a última 
palavra nos momentos de impasse, bem como mostrar o 
caminho diante de diculdades maiores.

Conclusão

Nunca se esqueça de que o dinheiro é apenas um 
instrumento, não o m ou o propósito em si. São nossas 
atitudes e emoções que farão com que ele se transforme em 
uma ferramenta para somar na harmonia e qualidade de 
vida da família.

Pense nisso e seja um agente colaborativo dentro de sua 
casa, promovendo a prosperidade em todos os aspectos. 
Os resultados vão ecoar por toda a vida! Experimente!
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PLANO PREVES CDT 
Saiba mais sobre o novo plano da PREVES, 

o plano PREVES CDT.
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Disponibilizado para adesão desde o dia 01 de março de 

2016, o novo plano da PREVES visa proporcionar aos 

servidores públicos, estatutários ou celetistas, ocupantes 

de cargos comissionados, designação temporária, funções 

de conança ou que atuam em fundações, sociedades de 

economia mista e empresas públicas do Estado a 

oportunidade de se preparar para o futuro.

Adquirir a previdência complementar proporciona 

possibilidade de um apoio nanceiro na aposentadoria, 

deixando assim de depender somente com o INSS.

O plano foi aprovado pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (PREVIC) e o percentual mínimo 

para adesão é de 3%. Além de contribuir para sua 

complementação na aposentadoria, o servidor conta com 

os benefícios de risco como morte e invalidez.

" Achei muito bom a PREVES ter se preocupado com a 

nossa categoria, oferecendo um plano especíco para 

nós. Me senti valorizada ao receber essa notícia e já 

garanti minha adesão. Quero cada vez mais poder me 

dedicar ao meu futuro". Diz uma nova participante do plano 

CDT.

Para facilitar o atendimento aos servidores, além do 

presencial na sede da Fundação, agora as atendentes 

vão até o servidor para explicar sobre o plano. " Essa foi 

uma estratégia construída para o melhor conforto do 

servidor. O mesmo entra em contato conosco, informando 

um horário especíco e vamos até o órgão para fazer o 

atendimento, esclarecemos dúvidas e o servidor já sai com 

sua proposta para adesão preenchida. Este processo 

agiliza muito o participante e também esta sendo feito 

para todos com todos os servidores efetivos do Estado". 

arma Adriana Barbosa responsável pelo Atendimento ao 

Participante.

BENEFÍCIOS DE RISCO

Benefícios para você

Ÿ Aposentadoria - Acumular recursos para complementar 

a sua renda mensal durante a aposentadoria.

Ÿ Benefício por Sobrevivência - Mesmo que os recursos 

acumulados por você no fundo se esgotem, você 

poderá ter uma renda mensal por um período extra.

Ÿ Aposentadoria por Invalidez - Em caso de invalidez 

total e permanente, por acidente ou doença, você 

receberá os recursos acumulados em forma de renda 

mensal.

Benefícios para seus dependentes

Ÿ Pensão por morte - Em caso de falecimento do 

participante, os beneciários indicados e assim 

i n d i c a d o s  p e l o  R P P S  e s t a d u a l ,  

receberão o saldo acumulado no plano em forma de 

renda mensal, não vitalício. 

Ÿ Pecúlio por Morte - Os Beneciários do Participante 

CDT optante pelo Benefício de Pecúlio por Morte, que 

vier a falecer, receberão, em parcela única, até o limite 

de 100% do valor contratado;

Se você é servidor e deseja aderir ao plano, entre em 

contato conosco. Nossa equipe de atendimento 

encontra-se à disposição para esclarecer dúvidas pelo e-

mail contato@preves.es.gov.br ou pelo telefone 27 3322-

9288.
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27 3322.9288

preves.es.gov.br

contato@preves.es.gov.br

facebook.com/PrevesES

Agora você servidor pode contar com a visita

de uma de nossas agentes de atendimento

da Fundação ao órgão...............................................................

Para agendar, entre em contato com nossa

central de atendimento através do telefone

27 3322.9288

A PREVES 
VAI ATÉ 

VOCÊ



Já parou para pensar em APOSENTADORIA?
Por: Marcelo Braga

Ministrada pelo Diretor Presidente da PREVES, Sr. Alexandre 
Wernesbach Neves a apresentação, que ocorreu no dia 
28/03/16, contou com a participação de diversos 
servidores do órgão que puderam ouvir e debater sobre 
temas como a previdência no mundo, no Brasil e no Estado, 
destacando os principais acontecimentos do mercado e 
suas inuências.

Iniciado às 15h, a conversação contou com participação 
ativa dos presentes, questionando e tirando suas dúvidas 
sobre a previdência complementar do Estado e seus 
benefícios.
“Pensando em minha qualidade de vida, após meu período 
de t rabalho,  busquei  me preparar para minha 

aposentadoria. Achei muito importante o DER ter trago a 
palestra, para ajudar a muitas pessoas abrirem os olhos. 
Ainda tem muita gente que nem imagina como vai ser.” 
Arma Zélia Maria de Almeida Sathler, Engenheira Civil do 
DER-ES.

Para a PREVES é graticante estar dentro dos órgãos para 
falar sobre previdência complementar, atitude que pode 
auxiliar a todos em suas decisões sobre o futuro.

A Fundação espera atuar em mais órgãos durante o ano e 
encontra-se aberta a convites.

A convite do DER-ES, a PREVES esteve no órgão para falar sobre a importância em se 
preocupar com a aposentadoria e os benefícios da previdência complementar.
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Gripe H1N1 ou resfriado? 
Saiba como diferenciar as duas doenças 

Os sintomas da gripe H1N1 e de um resfriado comum apresentam

algumas diferenças e é importante car atento. A seguir, o 

infectologista Celso Granato,  professor da Unifesp e diretor no 

laboratório Fleur y Medicina e Diagnóstica, a pediatra

Isabella Ballalai, da Sociedade Brasileira de Imunizações

e a infectologista Nancy Bellei, da Sociedade Brasileira de

Infectologia tiram as dúvidas sobre esses dois quadros clínicos. 

Uma das principais características da gripe H1N1 é a 

febre súbita de 38°C. Veja quais são os outros sintomas envolvidos.

Fonte: www.minhavida.com.br

Sintomas da Gripe H1N1
Os sinais e sintomas da gripe H1N1 são muito parecidos 
com os da gripe comum, mas podem ser mais intensos. A 
manifestação dos sintomas é súbita e os mais comuns são:
Febre alta (acima de 38 graus)
Tosse seca
Dor de cabeça
Dor musculares
Dor de garganta
Fraqueza
Coriza
Congestão nasal
Espirros - o vírus Inuenza pode causar alguns espirros, mas 
não são todos os pacientes que apresentam esse sintoma. 
De forma geral, ele não é um sintoma que indica gripe.

Em alguns casos, podem haver complicações devido a 
forma como o organismo reage diante do vírus. Os fatores 
que indicam complicações são:

 Falta de ar: em casos graves, o paciente pode 
apresentar diculdade para respirar, o que pode levantar 
suspeita sobre uma Síndrome Respiratória Aguda Grave, 
uma infecção viral de caráter gripal desencadeada pelo 
Inuenza ou outros vírus que atacam as vias respiratórias
 Náuseas e vômitos: esses sintomas também não 
são característicos no caso de gripe H1N1. No entanto, 
crianças pequenas podem apresentá-los em decorrência, 
por exemplo, do uso de um remédio. Mas são casos 
isolados.
 Diarreia não é um sintoma de gripe, pode 
acontecer em crianças muito pequenas devido ao uso de 

algum medicamento.
 Dor e pressão no peito: esses fatores também 
costumam acontecer em caso de agravamento do quadro
Outra questão é que em bebês e crianças os sintomas da 
gripe H1N1 podem ser um pouco diferentes do que nos 
adultos. Os sintomas são mais inespecícos, o pequeno 
pode só car um pouco mais irritado, com diculdade para 
se alimentar, mas a febre, sintoma comum nos adultos, pode 
demorar para aparecer. Por isso, é essencial conversar com 
um médico assim que a criança começar a apresentar 
algum problema de saúde.

Sintomas do resfriado
Geralmente, os sintomas do resfriado ocorrem dois ou três 
dias após o contato com o vírus, embora esse período 
possa demorar até uma semana. Os sintomas afetam mais o 
nariz.
Os sinais mais comuns do resfriado são:
Congestão nasal
Coriza: é o principal sintoma de resfriado
Garganta irritada sintoma importante do resfriado, mas 
também pode acontecer na gripe
Espirros
Febre, de forma geral não é um sintoma comum do resfriado, 
mas crianças podem apresentar um quadro febril de até 
38°C. Adultos e as crianças mais velhas geralmente têm 
menos ou não têm febre.

Dependendo do vírus que tenha causado o resfriado, você 
também poderá ter:
 Tosse (leve)
 Diminuição do apetite



Quando procurar um médico

Em caso de resfriado: Na maioria das vezes, pessoas que 
não fazem parte do grupo prioritário (idosos, gestantes e 
crianças) conseguem tratar os sintomas do resfriado com 
alimentação saudável, rica em frutas e verduras, ingestão 
de muita água e repouso, não havendo necessidade de 
procurar um atendimento médico.

Em caso de gripe H1N1
Você não saberá se tem a gripe H1N1, portanto se houver 
febre acima de 38°C, dor no peito, diculdade para 
respirar, calafrios e tosse intensa é hora de procurar um 
médico.

Antes de ir ao pronto socorro
Lembre-se que hospitais, pronto-socorros e postos de 
saúde são locais com alta aglomeração de pessoas 
doentes, logo a exposição ao vírus como o do H1N1 (além 
de outros) que são transmitidos por vias respiratórias é muito 
maior. Portanto, acompanhe os sintomas em casa e procure 
auxílio médico se realmente for necessário.

Mas no caso dos bebês e crianças, o ideal é conversar 
com um pediatra sempre que a criança apresentar algum 
sinal de que não está se sentido bem, como não se 
alimentar.

O que é?

Resfriado: o resfriado comum é uma infecção viral do trato 
respiratório superior, que afeta principalmente o nariz e a 
garganta. Muitos vírus podem causar resfriados, o mais 
importante e frequente é o Rinovírus. Vale lembrar que essa 
é uma das doenças mais comuns que ex istem. 
Eventualmente, todas as pessoas carão resfriadas mais de 
uma vez na vida. A principal complicação do resfriado e a 

sinusite viral (sinusupatia viral).

Gripe H1N1: a gripe H1N1 também é uma infecção viral 
do trato respiratório causada por uma mutação do vírus da 
gripe, o vírus Inuenza A H1N1. Também conhecida como 
gripe Inuenza tipo A, ela se tornou conhecida quando 
afetou grande parte da população mundial entre 2009 e 
2010.

Tratamento

Para resfriado
O tratamento ainda se restringe ao alívio dos sintomas. Os 
sintomas locais (nasais) podem ser atenuados com os anti-
histamínicos de primeira geração, e a administração tópica 
de descongestionantes para o nariz (vasoconstritores na 
mucosa nasal).

Para a gripe H1N1
O tratamento para a gripe H1N1 inclui medicamentos 
sintomáticos (que atuam nos sintomas), repouso e 
observação da resposta do organismo. No caso da 
população com maior prioridade, como pacientes com 
doenças crônicas ou que apresentam piora com a 
medicação antiviral, pode ser necessário uso de 
medicação especíca, como o oseltamivir (de nome 
comercial Tamiu). No entanto, somente o médico poderá 
dizer se é necessário ou não.

A maioria dos casos de gripe H1N1 é resolvido 
completamente sem a necessidade de internação 
hospitalar ou do uso de antivirais. Porém, se o paciente já 
apresenta uma doença base que descompensa o sistema 
imunológico frente a uma infecção, pode acontecer de o 
quadro do paciente evoluir para uma Síndrome 
Respiratória Aguda Grave, a uma complicação que pode 
levar a morte.

Não deixe de consultar o seu médico. 

Fonte: Sociedade Brasileira de Infectologia

Início súbito dos sintomas

Febre elevada e persistente 
(acima de 38 graus)

Tosse (com secreção/muco)

Tosse seca

Dor de cabeça

Dor muscular

Fadiga, mal-estar

Congestão nasal

Espirros

Dor de garganta

Dor no peito

SINTOMAS 

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

GRIPE 

Sim 

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Sim (leve)

Sim (leve)

Sim (leve)

Sim 

RESFRIADO

(dependendo do vírus, 
mas não é comum)

(em casos de
 complicação)
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OS 9 ARREPENDIMENTOS 
MAIS COMUNS QUE AS PESSOAS TÊM

AO FINAL DA VIDA

Uma mulher chamada Grace Bluerock 

trabalhou seis anos com cuidados 

paliativos, os cuidados de assistência

a pacientes que tenham uma doença

sem possibilidade de cura, onde ela

aprendeu muito sobre arrependimentos.

Ela viu pacientes, homens e mulheres, 

tentando fazer as pazes com o seu 

tempo gasto na terra.  ......................................

A lguns  consegu iam,  out ros  não.

E mesmo que cada pessoa seja única,

muitos dos arrependimentos foram 

expressos por mais de um paciente.

Por isso, ela fez uma lista com nove 

arrependimentos dos pacientes, que 

podem te ajudar a começar a viver uma 

vida plena hoje mesmo. 

Adaptação: awebic.com.br
Fonte: mindbodygreen.com
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1. Eu gostaria de ter sido mais carinhoso.

Quantas vezes perdemos a oportunidade de dizer o 
quanto uma pessoa é importante para nós? Pense em como 
tomar coragem para dizer aquele “eu te amo” pode fazer 
diferença.

Faça uma carta dizendo o quanto as pessoas são 
importantes parar você, mande uma mensagem com amor 
durante o dia, demonstre o carinho que você sente pelos 
outros. A retribuição virá de forma natural.

2. Eu gostaria de ter sido um cônjuge, pai ou lho 
melhor.

Por mais que existam conitos, a família é a maior conexão 
que temos. É ela que vai estar nos momentos bons e ruins, 
nos apoiando e dando força.

Mesmo que sua família não seja perfeita, e mesmo que 
nenhuma seja, não perca oportunidade de demonstrar 
gratidão por eles, porque, provavelmente, são eles que 
estarão segurando sua mão quando algo ruim acontecer.

3. Eu queria não ter trabalhado tanto.

Quando o assunto é trabalho, devemos sempre lembrar 
que temos opções, mesmo quando há muita necessidade. 
Zelar por um trabalho que valorize uma vida saudável é 
essencial.

O trabalho é algo necessário, mas não pode nos ocupar a 
ponto de nos privar de uma vida social, nos privar de 
momentos cruciais da nossa vida, porque o tempo não 
volta.

4. Gostaria de ter arriscado mais.

Não que você tenha que viver uma vida se arriscando, mas 
de vez em quando o medo nos impede de arriscar, nos 
priva de sair da nossa zona de conforto para uma coisa 
que seria bom para nós.

Por isso, tenha coragem, se arrisque, o resultado pode ser 
muito melhor do que você imagina.

5. Eu queria ter sido mais feliz, apreciado mais a vida.

A maioria das pessoas se lamentava por desperdiçar 
tempo com coisas que não tinham o controle. Eles não 
conseguiram perceber que podiam escolher ser feliz.

Não gaste tempo nem se aborreça com coisas que você 
não o controle, que não pode controlar. Escolha algo que 
te faça feliz, um hobbie ou alguma atividade e tire tempo 
do seu dia para isso. Faça-se feliz.

6. Eu gostaria de ter vivido meu sonho.

Muitas pessoas se decepcionam com a vida, ou até mesmo 

por não conseguir realizar os próprios sonhos, mas lembre-

se: você é o único que sabe o que é o melhor para você.

Por mais que às vezes você tenha que viver o sonho de 

outra pessoa primeiro, não deixe o seu de lado, não se 

esqueça dele, sempre mentalize: se esse não for meu sonho, 

será algo melhor.

7. Eu gostaria de ter cuidado melhor de mim mesmo.

É normal colocarmos muitas vezes a prioridade do outro na 
frente da nossa, mas não se esqueça de você.

O auto cuidado é uma coisa que faz tão bem sicamente 
quanto emocionalmente, por isso, não se acanhe de tirar 
um momento para uma caminhada ou até mesmo para 
meditar.

8. Eu gostaria de ter feito mais para os outros.

Muitos pacientes resolviam doar suas heranças, para que 
de alguma forma zessem algo positivo, mesmo depois da 
morte.

Você pode fazer isso agora, aliás, são inúmeras as causas 
que podem ser ajudadas. Não falo digo somente sobre 
doações em dinheiro, até porque existem outras formas de 
ajudar.

9. Eu gostaria de ter escolhido um trabalho 

signicativo para mim.

Sonhamos com um trabalho, mas as oportunidades nos tiram 
do caminho do que estava planejado, e nos desviamos 
para fazer algo que não queríamos tanto assim.

Por vezes camos presos em trabalhos que não nos 
satisfazem para pagar contas e quando vemos, já é difícil 
sair daquela rotina.

Então, tire um tempo para pensar sobre suas paixões, o que 
te faz bem, que emprego te satisfaz. E se estiver 
determinado a consegui-lo corra atrás, nunca é tarde.
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QUEM SABE 
FAZ A HORA,

não ESPERA 
ACONTECER.

“ 

”
Por Misma Martins
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Uma das frases mais marcantes na época da 
Ditadura Militar, pode ser para nós, nos dias atuais, 
um pouco mais representativa do que parece. 

Infelizmente, podemos perceber que a maioria das 
pessoas deixam tudo para a última hora, a 
verdadeira arte da procrastinação. E para quem 
pensa que isso não é real, uma matéria publicada 
no jornal online O Globo no dia 17/01/2016, 
explora uma pesquisa feita em vários países, na 
qual relata que a procrastinação seria um 
problema universal, não cultural. Tornando-se um 
problema para saúde mental, física e emocional. 
 
Partindo desse pensamento, é preciso relembrar 
que planejar o futuro é mais importante do que se 
pode imaginar. Esperar nem sempre pode ser uma 
boa opção. Para Shakespeare, “o tempo é curto, 
[...] e as circunstâncias e os ambientes têm inuência 
sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós 
mesmos”, sendo assim, planejar vai mais além de 
investir, além de fazer reservas nanceiras, é pensar 
que todos os dias surge uma nova oportunidade 
de construir e solidicar nossas conquistas. 

Nós vivemos o hoje, o agora e, se hoje estamos 
bem, então, tudo bem. Mas e quando nosso 
período laboral terminar? Uma matéria publicada 
na revista Mente Cérebro, ano XI, número 273, 
intitula em sua capa Viver Melhor Por Mais Tempo. 
Neste tema, a revista explora que o maior desao 
para o envelhecimento é manter o corpo e a 
mente saudáveis. Uma das matérias traz que 
Envelhecer é um Privilégio, desfrutado por poucos. 
Não é comum a surpresa quando perguntado 
como vão os planos para a aposentadoria, o 
futuro parece terminar após a aquisição da casa 
dos sonhos, do carro, do emprego, da graduação, 
da pós, do doutorado. A vida para depois disso? 
Não, com toda certeza não, anal, ninguém pensa 
em morrer depois de conquistas. 

Atualmente existem tantas formas de cuidar da 
aposentadoria, contudo, deixamos para pensá-la 
somente no ato. Os planos devem estender-se um 
pouco ma i s  e,  pensa r  em  p rev idênc ia 
complementar demonstra busca de estabilidade. 
Por vezes, essa previdência é considerada como 

mais um gasto, sem entender os benefícios para 
quem escolhe a adesão.

No Estado, o servidor público conta com a 
PREVES. Ao conhecer os planos da Fundação o 
servidor pode entender que reservas nanceiras 
não são gastos mensais, são investimentos. É 
possível entender todo o processo que permeia o 
trabalho da Fundação. 

Não espere acontecer para pensar, prepare-se 
pa ra  um tempo que pode se r  i nce r to, 
principalmente tratando-se de economia. Uma 
dica para ter certeza do que está fazendo é 
pesquisando, conversando com outras pessoas. 
Informe-se e pense bem em si mesmo.  

Todos envelhecemos, mas poucos escolhem como 
será sua envelhecência. 
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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
Que do meu caos 

nasçam ores
Que meu caos assuma tons coloridos de novos dias que 
chegarão

E a confusão da insegurança em continuar caminhando
pareça apenas um pequeno obstáculo a ser vencido.

Que todas as manhã possam ser de sol, mesmo entre 
nuvens, ou num céu maravilhoso e azulado

E que essas manhãs tragam consigo a certeza de 
momentos bons.

Que não haja mais medo na terra dos que acreditam
E que as noites sejam eternas crianças brincando de 
esconder nossos sonhos.

Que de todo o meu anseio venha a tranquilidade

m e n s a g e m

E que renasça aquela alegria que costumava me 
abraçar quanto tudo parecia se transformar para algo 
complicado de entender.

Que do meu caos possa renascer a esperança que me 
falta.

Que do nosso caos possam vir todas as ores para 
enfeitar os dias, perfumar a vida e nos ajudar a enxergar 
uma saída, mesmo no caminho mais confuso...
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contato@preves.es.gov.br27 3322.9288

preves.es.gov.br facebook.com/PrevesES

A equipe PREVES está à
disposição para esclarecer.


