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CÂNCER DE MAMA
também afeta homens

É bom prevenir
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EDITORIAL
MAIS UM ANO SE ENCERRA
Vem chegando ao m mais um ano e com isso, a chegada
de um novo ano e a expectativa para novos desaos.
Mas como se planejar? O que fazer para tornar 2018 um
ano melhor?......................................................................................
Separamos aqui algumas matérias que podem lhe auxiliar
nesse planejamento. Dicas simples e ecientes para lhe
ajudar a ter uma nova visibilidade para o ano que vem.
Aprecie sem moderação esta leitura e até a próxima edição!
Assessoria de Comunicação
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A PREVES deseja aos aniversariantes dos meses
de julho, agosto e setembro de 2017:

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Muita paz, alegria
e

sucesso.

CÂNCER DE MAMA TAMBÉM AFETA
HOMENS. VEJA COMO PREVENIR.
Fonte: http://exame.abril.com.br
Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de
mama, doença que corresponde a cerca de 25% dos
casos de câncer diagnosticados em mulheres por ano.
Em 2012, segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), 1,7 milhão de pessoas foram afetadas. No Brasil, de
acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), são
esperados 57.960 novos casos para 2016.
O que muitas pessoas não sabem é que, apesar de afetar
majoritariamente as mulheres, o câncer de mama também
pode atingir pessoas do sexo masculino. Pelo fato de a
glândula mamária masculina ser geralmente atroada, com
baixa produção de hormônios femininos, cerca de 1% dos
casos são diagnosticados em homens.
Segundo Marcelo Bello, diretor médico do Inca, o câncer
que atinge homens e mulheres é basicamente o mesmo, mas
no caso deles há algumas particularidades: devido à
demora no diagnóstico, 72% dos casos são identicados
já nos estágios 2 e 3.
“Pelo fato de não ser uma doença comum, o homem não
tem o hábito de olhar para as suas mamas. Normalmente,
quando ele descobre, o câncer já está evoluído”, arma.
Em 2013, segundo o Inca, 181 homens morreram com a
doença no Brasil.
Para Cristiane Nimir, médica associada ao Núcleo de
Mastologia do Hospital Sírio Libanês, de São Paulo, existe
uma ideia na sociedade de que o homem não tem mamas,
o que diculta a prevenção e o tratamento. “As pessoas
acreditam que o mastologista é um médico apenas para
mulheres e, por isso, há um preconceito e uma resistência
masculina em procurar ajuda”, diz.
Sintomas
Assim como nas mulheres, os sintomas são o aparecimento
de nódulos na região das mamas e abaixo das axilas, além
de secreção nos mamilos. “Para o homem, é mais fácil
perceber um nódulo porque a sua glândula mamária é
muito menor. Caso ele sinta alguma alteração nessas
regiões, é preciso buscar um mastologista”, arma Max
Senna Mano, chefe do Grupo de Câncer de Mama do
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP).
Segundo ele, em cinco anos, foram encontrados 33 casos
da doença no Instituto.

Fatores de risco
Geralmente, o câncer de mama masculino atinge homens
mais velhos, a partir dos 60 anos. Em alguns deles, a doença
está ligada a mutações genéticas e, por isso, é preciso
investigar se existe uma predisposição familiar. “A
conscientização dos homens é muito importante para
identicar casos ligados a mutação de genes. Todo
paciente que tiver um histórico de câncer de mama na
família precisa avaliar essa possibilidade e conhecer os
riscos”, aponta Bello.
Além disso, a doença pode estar relacionada com o
aumento de hormônios femininos no corpo, o uso de
determinados medicamentos, como antidepressivos e
remédios para o câncer de próstata, e também com a
obesidade. “O aumento da gordura abdominal é um fator
extremamente importante ligado ao câncer de mama, já
que aumenta a produção de hormônios como estrógeno e
progesterona”, comenta Cristiane.
Tratamento
O tratamento é o mesmo para homens e mulheres e pode
incluir a mastectomia, quimioterapia, radioterapia ou até
mesmo bloqueadores hormonais. Além disso, existe também
a chamada “terapia alvo”, um novo tipo de tratamento que
usa substâncias para identicar e atacar especicamente
as células cancerígenas, provocando menos efeitos
colaterais no paciente.
“É importante que os pacientes perguntem ao médico
sobre os tipos de tratamento para que ele seja mais
individualizado. Por mais que os tumores sejam parecidos,
dentro de cada organismo eles funcionam de maneira
diferente", naliza Cristiane.
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Fonte: http://dinheirama.com

Chegou a hora de falar sobre o próximo ano. E se ao lado
dos sonhos, metas e planos para si mesmo, você também
praticasse algumas ações e mudanças para tratar melhor o
seu bolso e as nanças de sua família?
Corra atrás de educação financeira
O primeiro ponto é educar-se nanceiramente. Ninguém
começa a lidar melhor com as nanças sem saber o que é
certo e o que é errado.
Algumas coisas são bastante faladas e você já deve saber,
como a necessidade de se ter uma planilha de despesas e
receitas, de evitar dívidas, de usar cheque especial, e etc.
Outras você só vai aprender dedicando-se mais do que a
média a aprender e informar-se.
Fale de dinheiro em casa
É muito importante falar sobre dinheiro em casa. Você pode
morar com um parceiro, ter ou não lhos, morar com os pais,
dividir o teto com amigos, não importa. Se você compartilha
sua vida com outras pessoas, dinheiro também deve ser
tratado como um assunto importante.
Separe um tempinho especíco para isso, seja na semana
ou no mês, e converse sobre gastos comuns, cortes
possíveis, sonhos que requerem a colaboração de todos
no que se refere à economia, aprendizado, leituras
especializadas, enm, eleve o dinheiro ao nível que ele
deve ter em sua casa. Dinheiro deve ser prioridade.

alguns canais na assinatura de TV a cabo e economizar no
valor do plano.
Ou, ainda, dá para pedir uma pizza mais barata de vez em
quando, substituir o restaurante caro pela cantina mais em
conta ou trocar o dia da ida ao cinema (nais de semana
costumam ser mais caros).
Utilize programas de recompensa e seguros
do cartão
Se você usa cartão de crédito, além daquela dica de
sempre que é pagar o total da fatura para não ter de
pagar juros abusivos depois, vale checar o que o cartão
lhe oferece de vantagens.
Alguns dão seguro viagem no caso de comprar uma
passagem aérea com ele, outros dão descontos em
compras. E também há os programas de recompensa e
milhagem. Pode valer a pena. Eu disse “pode”, portanto
faça uma análise com cuidado e paciência.
Use cupons de desconto
Talvez você acredite que nunca dá para achar nada muito
legal naqueles sites de desconto, mas tire essa ideia da
cabeça. Vale muito a pena pesquisar e usar os cupons.
Fique atento às regras, mas não deixe de pesquisar e testar
porque você pode fazer muita economia com isso.
Pare de descontar a ansiedade ou a tristeza

Pague as contas na data certa
Se você sempre esquece de pagar as contas no dia de
vencimento, dê um jeito nisso. Esquecimentos
desnecessários podem levá-lo a pagar juros
frequentemente sem a menor necessidade.

nas compras
Esta é uma dica que requer muita força de vontade e
autoconhecimento, mas um ano novo é uma ótima maneira
de colocá-la em prática.

Acredite, esse tipo de coisa é mais comum do que
imaginamos na correria em que vivemos, e se você sempre
esquece, comece a usar agenda, alarme, bilhetes ou
qualquer coisa do tipo. Há aplicativos que ajudam a
lembrá-lo das datas também. É só fazer uma busca.

Verique o quão frequentemente você desconta nas
compras as suas emoções e trate de se controlar para não
fazer mais isso. Se estiver ansioso ou triste, que tal substituir a
ida ao shopping por uma caminhada por exemplo? Vai ser
ótimo para o físico e também para as suas contas.

Corte despesas inúteis
Pense em pelo menos um ou dois gastos que você tem hoje
e que poderiam ser cortados do orçamento no ano que
vem. Para cortar, você precisa saber exatamente o que tem
de despesas xas e variáveis. Que tal cortar uma de cada
lado? Tenho certeza que você vai encontrar algo.

Arrume formas de ganhar um extra
Que tal pensar em aumentar as receitas, ainda que de vez
em quando. Pense em atividades que você poderia fazer
para ganhar um extra.

Substitua gastos
Alguns gastos não podem ser cortados, pois são essenciais
ou fazem muita diferença (até emocional) no seu dia a dia.
Pode ser desde o cafezinho diário até a pizza delivery, mas
e se você puder manter o gasto, mas substitui-lo por um mais
barato então?
Pode ser que esteja gastando mais na conta do celular do
que deveria (tem minutos sobrando aí!), ou dá para cortar

Atualmente a internet trouxe tantas possibilidades que é
impossível não achar alguma coisa que você goste ou
saiba fazer bem: pode ser aquele bolo que os amigos
adoram, tomar conta do cachorro de alguém, dar aulas de
idioma, pegar um freela na sua área e por aí vai.

Que o ano de 2018 seja repleto de realizações,
dinheiro no bolso, alegria, desaos e muito
compromisso com suas prioridades e projetos de vida.
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Investir no futuro da sua família
é adquirir previdência complementar.

w w w. p r e v e s . e s . g o v. b r
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Sou do tamanho do que vejo
Não importa onde você parou
em que momento da vida você cansou
o que importa é que sempre é possível e
necessário “Recomeçar”.
Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo
é renovar as esperanças na vida e o mais importante
acreditar em você de novo.Sofreu muito nesse período?
foi aprendizado …
Chorou muito?
foi limpeza da alma …
Ficou com raiva das pessoas?
foi para perdoá-las um dia ...
Sentiu-se só por diversas vezes?
é porque fechaste a porta até para os anjos …
Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua
melhora …
Pois é… agora é hora de reiniciar… de pensar na luz
De encontrar prazer nas coisas simples de novo.Que tal
Um corte de cabelo arrojado… diferente?
Um novo curso… ou aquele velho desejo de aprender
pintar, desenhar,
dominar o computador… ou qualquer outra coisa.
Olha quanto desao… quanta coisa nova nesse mundão
de meu Deus te esperando!
Tá se sentindo sozinho?

Quando nos trancamos na tristeza… nem nós mesmos nos
suportamos…
camos horríveis… o mal humor vai comendo nosso
fígado… Até a boca ca amarga.Recomeçar… hoje é um
bom dia para começar novos desaos.
Onde você quer chegar? Sonhe alto… queira o melhor do
melhor!
Queira coisas boas para a vida... Pensando assim trazemos
para nós aquilo que desejamos.
Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos…
Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente
lutarmos pelo melhor.O melhor vai se instalar na nossa vida.
E é hoje o dia da faxina mental… joga fora tudo que te
prende ao passado…
ao mundinho de coisas tristes… fotos… peças de roupa,
papel de bala…
ingressos de cinema, bilhetes de viagens… E toda aquela
tranqueira que guardamos quando nos julgamos
apaixonados…
Jogue tudo fora… mas principalmente: esvazie seu
coração,
que pronto para a vida… para um novo amor…Lembrese somos apaixonáveis…

Besteira! Tem tanta gente que você afastou com o seu
“período de isolamento”…

somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes…
Anal de contas… Nós somos o “Amor”…

Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para
“chegar” perto de você.

Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho
da minha altura.

Carlos Drummond de Andrade
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É BOM PREVENIR
73% dos brasileiros reduzem
padrão de vida na aposentadoria
Estudo mostra que 73% dos brasileiros reduzem
o padrão de vida na inatividade porque não
poupam para a velhice e o benefício pelo
INSS é insuciente para manter o nível de
d e s p e s a s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aderir a um fundo de pensão ajuda a evitar
o problema.

Complementar a aposentadoria do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) é uma necessidade de todos os
trabalhadores que ganham mais de um salário-mínimo. E isso
é ainda mais imprescindível para quem tem remuneração
superior ao teto de benefícios pagos pela Previdência
Social, atualmente em R$ 5.531,31. A queda de renda para
quem não poupa para a aposentadoria pode ser de até
74,5%, conforme pesquisa da consultoria Mercer Gama.
O estudo revela que o problema é uma realidade para
milhões de brasileiros. O crescimento das despesas na
velhice e a obrigação de sustentar cônjuges, lhos e netos
levaram 31% dos aposentados a voltar a trabalhar ou a
postergar o requerimento da aposentadoria. O adiamento
da inatividade ocorreu, explica o presidente da Mercer
Gama, Antônio Gazzoni, porque os trabalhadores não
tinham se planejado para ter uma renda de, no mínimo, 80%
do último salário.
Para piorar, 73% dos 11.579 entrevistados tiveram de
reduzir o padrão de vida na aposentadoria, porque o valor
do benefício não foi suciente para cobrir todas as
despesas. Segundo a pesquisa, 86% tinham dependentes
nanceiros. Desse grupo, 68% eram obrigados a dividir o
benefício com cônjuges; 40%, com lhos e 8%, com netos.
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Fonte: http://www.correiobraziliense.com.br
Autor: Antonio Temóteo

Para estimar a queda de renda, o levantamento levou em
conta trabalhadores com salário de R$ 2.560 a R$ 20.317
antes de passar à inatividade. Na primeira hipótese, o
segurado do INSS receberia aposentadoria de R$ 1.767,
equivalente a 69% do último contracheque. O cálculo
considera a aposentadoria de homens com 60 anos de
idade e 35 de contribuição, além de mulheres com 55 anos

e 30 de pagamentos regulares à Previdência. Nesses
casos, não há incidência do fator previdenciário, e sim da
fórmula 85/95.
Desaos
A garantia de 69% do valor do último salário, aponta a
pesquisa, é obtida por aqueles com rendimento de até R$
6.658 na atividade. Os trabalhadores com remuneração
nal de R$ 8.024 mantêm 58,9% desse valor com o
benefício pago pelo INSS. A queda de renda é mais
profunda para os trabalhadores com nível salarial maior.
Para quem ganhava R$ 14.853, o teto do INSS equivale a
34,1% da remuneração. Quem embolsava R$ 20.317
receberá apenas 25,5% desse valor.
Gazzoni explica que a redução do nível de renda em
relação ao último salário será ainda maior se a reforma da
Previdência for aprovada, com idade mínima de 65 anos e
necessidade de 49 anos de contribuição. Nesse casos,
quem requerer o benefício com remuneração nal entre R$
2.560 e R$ 6.658 terá apenas 63% desses valores como
aposentadoria.
“A reforma trará ainda mais desaos para a população que
precisa poupar para arcar com o aumento de despesas na
velhice. E uma alternativa para suprir essa necessidade é
aderir a um plano de benefícios”, diz.
O cobrador de ônibus Valdir Fernandes da Silva, 62 anos, é
um dos milhares de brasileiros que se aposentaram, mas
continuaram a trabalhar para sustentar a família. Casado e
pai de cinco lhos, ele é o esteio de todos, sobretudo
quando alguém passa por problemas nanceiros. Ele ainda
ajuda a criar três netos. Quando requereu o benefício do
INSS, conseguiu apenas 66,65% do valor do
contracheque. Da empresa, recebe R$ 3,5 mil e da
Previdência, R$ 2.333. “Nunca consegui poupar porque a
vida não permitia. Minha esposa é dona de casa e ainda
ajudo os lhos e netos. Devo trabalhar até dezembro e,
enquanto isso, vou guardar o que recebo do INSS”, conta.
“Aderir ao regime de previdência complementar fechado é
uma alternativa para quem não quer sofrer com a queda
de renda. Os fundos de pensão não visam lucro e a
rentabilidade líquida é revertida em favor dos participantes
e assistidos”, destaca Gazzoni, da Mercer Gama.
As entidades fechadas de previdência complementar, os
chamados fundos de pensão, são patrocinados por
empresas públicas e privadas, pelo governo federal e por
alguns estados para os seus funcionários. A adesão é
voluntária. As fundações não têm ns lucrativos e os
participantes e os patrocinadores fazem contribuições
para a formação de uma poupança previdenciária. Para
cada R$ 1 investido pelo associado, a empresa aplica
outro R$ 1. Isso torna os fundos muito atrativos, já que
nenhuma outra aplicação garante 100% de rentabilidade
no momento do aporte.

Dados da Associação Brasileira de Entidades Fechadas
de Previdência Complementar (Abrapp) apontam que o
valor médio da aposentadoria programada chega a R$
5.137. Atualmente, 2,5 milhões de pessoas participam
dessas entidades. Entretanto, pelo menos 500 mil
empregados de empresas públicas e privadas que
oferecem planos de benefícios não são participantes
dessas fundações. Esse grupo corre o risco de ter uma
queda brutal de renda se não poupa para a velhice. Além
disso, 2,7 milhões de servidores públicos federais, estaduais
e municipais têm potencial para participar do sistema.
A reforma da Previdência debatida no Congresso
Nacional obriga estados e municípios a criar planos de
benefícios para os servidores. O texto, entretanto, está
paralisado na Câmara dos Deputados diante da crise
política. Atualmente, somente os servidores públicos
federais que ingressaram a partir de 2013 se aposentarão
com o teto do INSS e precisam contribuir para a Funpresp
para complementar a aposentadoria.
Tributação
Nem só empresas e governos mantêm fundos de pensão
para os empregados. Algumas categorias, como médicos e
advogados, por meio de associações e sindicatos,
oferecem planos instituídos. Nesses casos, porém, as
economias são feitas exclusivamente pelos participantes. A
Abrapp estima que 6,6 milhões têm potencial para aderir a
planos instituídos.
Ao aderir a um fundo de pensão, o participante deve
escolher o regime de tributação. Ele pode optar por duas
formas de recolhimento de Imposto de Renda. Na tabela
regressiva, quanto maior o tempo de contribuição, menor
será a alíquota. Já a tabela progressiva é a mesma que
determina a alíquota do IR sobre o salário. Quanto maior o
benefício, maior o valor do tributo.
As contribuições são dedutíveis da base de cálculo do IR
até o limite de 12% do rendimento anual para quem faz a
declaração de renda no modelo completo, o que é mais
um incentivo importante. Os planos ainda permitem aos
participantes a contratação de seguros de morte ou de
invalidez. Em caso de morte, o benefício do plano é
concedido aos indicados pelo participante na
contratação. Se ocorrer invalidez, o participante pode
receber o benefício em forma de renda mensal, isento de
carência.
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