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DIA

22 DE MARÇO

MUNDIAL
DA
ÁGUA
Nossa fonte de vida merece nosso respeito.
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O Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia
Geral da Organização das Nações Unidas (ONU)
através da resolução A/RES/47/193 de 21 de Fevereiro
de 1993, declarando todo o dia 22 de Março de cada
ano como sendo o Dia Mundial das Águas (DMA).

Estes devem permanecer intactos e funcionando
normalmente para garantir a continuidade da vida
sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular,
da preservação dos mares e oceanos, por onde os
ciclos começam.

O objetivo desse dia é promover conscientização
s o b re a re lev â n c i a d a á g u a p a ra a n o ss a
sobrevivência e de outros seres vivos. Além disso, a
data é um momento para lembrar a importância do
uso sustentável desse recurso e a urgente
necessidade de conservação dos ambientes
aquáticos, evitando poluição e contaminação.

Art. 5º - A água não é somente uma herança dos
nossos predecessores; ela é, sobretudo, um
empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção
constitui uma necessidade vital, assim como uma
obrigação moral do homem para com as gerações
presentes e futuras.

Anualmente a ONU escolhe um tema para ser
debatido no Dia Mundial da Água. Para 2017, o tema é
Água Residual e, para 2018, o debate volta-se para
Soluções Naturais para a Água.
Declaração Universal dos Direitos da Água
Art. 1º - A água faz parte do patrimônio do planeta.
Cada continente, cada povo, cada nação, cada região,
cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável
aos olhos de todos.
Art. 2º - A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a
condição essencial de vida de todo ser vegetal,
animal ou humano. Sem ela não poderíamos
conceber como são a atmosfera, o clima, a
vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água
é um dos direitos fundamentais do ser humano: o
direito à vida, tal qual é estipulado do Art. 3 º da
Declaração dos Direitos do Homem.
Art. 3º - Os recursos naturais de transformação da
água em água potável são lentos, frágeis e muito
limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada
com racionalidade, precaução e parcimônia.
Art. 4º - O equilíbrio e o futuro do nosso planeta
dependem da preservação da água e de seus ciclos.

Art. 6º - A água não é uma doação gratuita da
natureza; ela tem um valor econômico: precisa-se
saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e
que pode muito bem escassear em qualquer região
do mundo.
Art. 7º - A água não deve ser desperdiçada, nem
poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua
utilização deve ser feita com consciência e
discernimento para que não se chegue a uma
situação de esgotamento ou de deterioração da
qualidade das reservas atualmente disponíveis.
Art. 8º - A utilização da água implica no respeito à lei.
Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para
todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta
questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem
pelo Estado.
Art. 9º - A gestão da água impõe um equilíbrio entre
os imperativos de sua proteção e as necessidades de
ordem econômica, sanitária e social.
Art. 10º - O planejamento da gestão da água deve
levar em conta a solidariedade e o consenso em razão
de sua distribuição desigual sobre a Terra.
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SAÚDE

FEBRE AMARELA

Sintomas, tratamentos e causas.
Fonte:http://www.minhavida.com.br
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O que é Febre Amarela?
A febre amarela é uma doença infecciosa causada
por um vírus e transmitida por mosquitos. A infecção
pode ser categorizada de duas formas: febre amarela
urbana, quando é transmitida pelo Aedes aegypti; ou
febre amarela silvestre, quando transmitida pelo
Haemagogus e Sabethe.
A doença é considerada aguda e hemorrágica e
recebe este nome, pois causa amarelidão do corpo
(icterícia_ e hemorragia em diversos graus. O vírus é
tropical e mais comum na América do Sul e na África.
Apesar de ser considerado um vírus perigoso, a
maioria das pessoas não apresentam sintoma e
evoluem para a cura.
Causas
A febre amarela costuma ser transmitida por
mosquitos, principalmente o Aedes aegypti (em
áreas urbanas) e o Haemagogus (em áreas rurais). O
mosquito é infectado ao picar uma pessoa ou animais
com a doença e então desenvolve a doença e passa a
transmiti-la para quem ele picar.
Existem dois ciclos da febre amarela:
Febre amarela silvestre: em que mosquitos destas
regiões se infectam picando primatas com a doença e
podem transmitir a um humano que visite este
habitat.
Febre amarela urbana: em que um humano infectado
anteriormente pela febre amarela silvestre a
transmite para mosquitos urbanos, como o Aedes
aegypti, que a espalham.
Normalmente o vírus causa sintomas em pessoas
que nunca tiveram a doença ou que nunca tomaram a
vacina.
Sintomas de Febre amarela
Muitas pessoas que contraem a febre amarela não
apresentam sintomas, e quando os apresentam, os
mais comuns são:
Ÿ Febre
Ÿ Dores musculares em todo o corpo,
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

principalmente nas costas
Dor de cabeça
Perda de apetite
Náuseas e vômito
Olhos, face ou língua avermelhada
Fotofobia

Ÿ Fadiga e fraqueza.
Ÿ Os sintomas nesta fase aguda da doença

costumam durar entre três e quatro dias e passam
sozinhos.
No entanto, uma pequena porcentagem de pessoas
pode desenvolver sintomas mais graves cerca de 24
horas após a recuperação dos sintomas mais
simples. Nesta fase chamada de tóxica, o vírus pode
a t i n g i r d i v e r s o s ó rg ã o s e s i s t e m a s , m a s
principalmente o fígado e rins. Os sintomas dessa
fase são:
Ÿ Retorno da febre alta
Ÿ Icterícia, devido ao dano que o vírus causa no
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

fígado
Urina escura
Dores abdominais
Sangramentos na boca, nariz, olhos ou estômago.
Em casos mais graves o paciente pode apresentar
delírios, convulsões e até entrar em coma.

Dependendo do dano causado no organismo, esta
fase da febre amarela pode levar a morte no intervalo
entre sete e dez dias. Por isso, pessoas que são
diagnosticadas com febre amarela devem estar
atentas ao aparecimento dos sintomas iniciais e
observar se os sintomas mais graves se
manifestarem, para busca de ajuda médica.
Os sintomas da febre amarela podem ser
confundidos com malária, leptospirose, hepatite viral
e dengue hemorrágica.
Tratamento
Não existe medicamento para combater o vírus da
febre amarela. O tratamento é apenas sintomático e
requer cuidados na assistência ao paciente que, sob
hospitalização, deve permanecer em repouso com
reposição de líquidos e das perdas sangüíneas,
quando indicado. Nas formas graves, o paciente deve
ser atendido numa Unidade de Terapia Intensiva.
Não existem tratamentos médicos especíﬁcos contra
o vírus da febre amarela. Normalmente o tratamento
visa a melhora dos sintomas e em casos mais graves
é realizado o atendimento em uma Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), para reposição do sangue
perdido nas hemorragias, diálise para os rins
afetados e controle geral das complicações.
Devido ao risco da doença se desenvolver de forma
hemorrágica, é importante evitar o uso de aspirina.
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Amanhã vai ser outro dia! Mas como o amanhã será outro dia se fazemos o mesmo
de ontem e que já foi repetido hoje? Complicado, não?
Muitas pessoas querem mudanças e resultados diferentes, mas continuam com as
mesmas atitudes, se buscamos outros resultados são necessárias outras
condutas.
Com tantas incertezas econômicas só o antigo método de guardar dinheiro embaixo
do colchão já não adianta mais. Ou melhor, o importante não é só guardar e sim
como guardar. Desta forma invista em seu futuro e, um bom investimento, é pensar
em sua previdência. Sim, em Previdência.
Muitos esquecem que a aposentadoria precisa estar nos planos ﬁnanceiros, aﬁnal,
o tempo passa e com ele a idade avança e quando menos percebemos é hora de um
novo recomeço. Aliás, todos os dias temos uma nova oportunidade para um
recomeço, uma nova oportunidade para tentar de novo. Sendo assim, é primordial
que mudemos de postura para alcançarmos outros e melhores resultados.
Com a criação da PREVES, os servidores públicos estaduais têm uma oportunidade
de se preparar para o futuro, de investir em si mesmo. Todavia, o que observamos é
que, por vezes, há muitas dúvidas sobre como a Previdência Complementar
Fechada funciona, e, geralmente, por desconﬁança, as pessoas não buscam
informações coerentes, deixando de lado referências verdadeiras. É primordial que
haja interesse pessoal, ou seja, antes de acreditar em quaisquer notícias informese, busque transparência em todos os dados apresentados. A PREVES possui
canais de comunicação dispostos a auxiliar em todas as dúvidas, além da equipe da
Fundação estar disponível para maiores esclarecimentos.
Investir na PREVES é acreditar em um futuro melhor para você e sua família.
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10

FINANÇAS

10 HÁBITOS QUE VOCÊ
PRECISA MUDAR QUANDO
O DINHEIRO É SINÔNIMO DE
PROBLEMA.
Fonte: Por Janaína Gimael
para o site Dinheirama
http://dinheirama.com

Já aconteceu comigo: após anos de estabilidade
financeira, bons salários e clientes pipocando, de
repente me vi em um cenário economicamente
ruim, sem dinheiro, e notando quase todos ao meu
redor reclamando da crise e da falta de trabalho.
O que fazer? Culpar-se por não ter guardado mais e
por ter gastado mais do que devia não são
alternativas (isso a gente já faz mesmo, mas não
resolve o problema!). Então, caso esteja passando
por algo parecido, a primeira coisa é ter calma.

Meu conselho é aproveitar cada oportunidade
escondida na falta de dinheiro para se preparar
para uma nova fase, que certamente virá. Lembrese que, assim como a economia, a vida também tem
ciclos, por isso, melhor aproveitar para mudar
hábitos financeiros ruins agora, quando a falta de
dinheiro te obriga, assim você estará mais
preparado quando o furacão passar. Vamos lá?
Listei alguns hábitos comuns que, em situações de
orçamento enxuto, precisam ser revistos. Confira
se alguns deles lhe são habituais e comece a
praticar algumas mudanças:

Não ter uma planilha financeira
Quanto você vai ganhar no mês e quais as despesas
ﬁxas? Quais os gastos variáveis e como você pode
torná-los menores? Quais as datas de recebimento
de dinheiro e pagamento de contas? É possível
ajustar algumas delas para que não tenha que pagar
juros?

Comprar parcelado preocupando-se somente com
o valor da parcela
É natural que, sem termos que nos preocupar com a
falta de dinheiro, comprar aquela bolsa de marca em
10 parcelas pareça algo cabível. Mas do que você está
abrindo mão para comprar algo que talvez nem seja
tão importante assim?

imprescindívelFonte:
quando
se fala em ﬁnanças que, se
http://dinheirama.com
você ainda não tem uma planilha, trate de fazê-la
imediatamente.
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parcelado ou não, o valor total terá saído da sua conta
ou, pior ainda, do seu cheque especial.

10 HÁBITOS QUE VOCÊ PRECISA
MUDAR QUANDO O DINHEIRO É
PROBLEMA.
Controlar asSINÔNIMO
receitas e despesas éDE
algo tão
Considere que, lá na frente, não importa se foi

Comprar por impulso
Se em uma situação ﬁnanceiramente estável, fazer
uma compra sem pensar pode não acarretar
grandes consequências, nesta fase pode signiﬁcar
um buraco no orçamento que será difícil de ser
preenchido. Se for o caso, saia sem cartão de crédito
de casa ou diga ao vendedor que vai voltar depois – e
não volte!
Não pesquisar preços
Com a internet, pesquisar preços se tornou algo tão
banal e simples que em apenas alguns minutos você
pode realizar grande economia. Basta não comprar
no primeiro site ou na primeira loja que aparecer e
pesquisar ao menos três opções. Desta forma,
diﬁcilmente você terá arrependimentos futuros.
Gastar demais sem priorizar
O que é prioridade na sua vida? Se você vive com
inveja dos amigos que viajam para lá e para cá e
acredita que isso não é para você pois o dinheiro não
sobra, aproveite este momento para fazer uma lista
de sonhos. O que você deveria considerar prioridade
quando voltar a ter uma receita mensal confortável?
Anote o que deseja por ordem de importância,
levante custos e comece a pensar em quanto
precisaria poupar mensalmente para conseguir.
Acreditar que vai morrer se precisar cortar a TV a
cabo ou a conta do celular
Quando o dinheiro não está sobrando, somos
obrigados a cortar gastos. É nessa hora que algo
incrível acontece: descobrimos que podemos viver
perfeitamente bem sem algumas coisas que
considerávamos essenciais!
Notamos que a conta do celular pós pago de 1000
minutos pode ser trocada por outra de 500 minutos –
e metade do valor – sem qualquer prejuízo. Também
percebemos que a casa sem TV a cabo continua
agradável e podemos aproveitar o tempo para ler
mais, por exemplo.
Manter os mesmos lugares caros para consumo
apenas por comodidade
O fato é que a gente se acostuma a pequenos grandes
gastos sem se dar conta de que poderia estar tendo
experiências semelhantes em lugares muito mais
baratos.
Isso não quer dizer que você precisa abolir certos
prazeres da sua vida, mas eles podem ser
experimentados ocasionalmente, e não diariamente,
e isso fará uma diferença incrível na sua carteira!

Não olhar as taxas dos bancos e anuidades dos
cartões
Quanto você paga de anuidade por ter um cartão de
crédito? Outro dia descobri que o banco passou a me
cobrar um valor altíssimo exatamente para o meu
cartão com menor limite. Claro que fui até lá e
cancelei o cartão.
Hoje em dia há muitos cartões que sequer têm
anuidade. E vale veriﬁcar também as taxas cobradas
pelo seu banco e as despesas indevidas que podem
estar sendo lançadas sem você se dar conta. Faça
uma varredura pelo internet banking.
Não usar cupons de descontos, milhas, etc.
Diga a verdade: em fases de falta de dinheiro, a sua
busca pelos cupons de oferta aumenta? Bem, no
meu caso sim. É claro que não se trata de comprar
vários cupons de desconto sem planejamento, mas
se você já estava pensando em adquirir um produto
ou serviço, que tal dar uma olhada?
Você pode se surpreender e economizar bastante!
Também vale para as milhas aéreas. Fique atento às
promoções e use aquilo que você tem guardado e
nem se lembra.
Desperdiçar
Finalmente, se em um cenário normal não estamos
m u i to p re o c u p a d o s co m q u a l q u e r t i p o d e
desperdíçio, quando o dinheiro falta, é natural que
queiramos que aquele creme dure mais, que as
frutas não estraguem em cima da mesa, e que o
m a t e r i a l e s co l a r d a s c r i a n ça s p o ss a s e r
reaproveitado.
Dizer não ao desperdício é um hábito bom para se
levar para a vida e, além de tudo, nos torna seres
humanos melhores, aﬁnal, aquilo que você
desperdiçava aqui, poderia certamente fazer falta
para alguém ali. E é só nestas fases de contenção de
gastos e apertos ﬁnanceiros que acabamos
prestando atenção nisso!
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MENSAGEM

Onde quer que você esteja,
esteja por inteiro.
Mensagem extraída da página do Facebook Aproveitando a Terceira Idade.
https://www.facebook.com/aproveitandoaterceiraidade
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Vamos viver os momentos, aproveitar as horas
Desenhar nossas ideias nos segundos que passam rápido demais
E esperar que alguém as leia e as entenda como elas devem ser.
Vamos ser nossas próprias histórias e nossos próprios sonhos
E sorrir sem motivo, abraçar com vontade, aproveitar por horas
aquele sentimento de que as horas demoram para passar
e quando vem, são leves como uma brisa.
Vamos nos deixar fazer e ser a presença que a gente quer
Ousar ser mais espaçosos em nossas esperanças e ideias
Deixar que nossos pensamentos sejam repletos de sensações boas
e de imagens que nos levem ao sorriso cada vez mais solto.
Vamos nos permitir estar presentes e completar
a companhia que queremos.
Ser peças para quebra-cabeças cheios de novas imagens
Vamos nos permitir viver de corações verdadeiros e sinceros
Para que a nossa alegria se espalhe e nos leve junto
pelos cantos, lugares e sonhos que nos permitirem chegar.
Vamos ser inteiros em nossa essência,
e não pela metade em nossa ausência.
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