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Flexibilização do Plano 

PREVES SE

No dia 09/06/2015 foi publicada no Diário 
Ocial da União a Portaria PREVIC nº 295/2015 
que aprovou a exibilização do plano PREVES 
SE, plano de previdência complementar 
oferecido para os servidores públicos em 
provimento de cargo efetivo do Estado do 
Espírito Santo.
 
Importante esclarecer que em 05/02/2014, 
quando o Regulamento do Plano PREVES SE, 
começou efetivamente a operar a porcentagem 
de contribuição do servidor para a previdência 
complementar foi xada em 8,5%.
 
Desta maneira, com a exibilização do plano, a 
porcentagem mínima de contribuição passa de 
8,5% para 3%.

Você é servidor público e ainda não contribui 
para a Previdência Complementar?

Não perca tempo! 
Entre em contato conosco e saiba como aderir 
ao Plano PREVES SE.

Garan t i r  uma rese r va  ad ic iona l  pa ra 
aposen tador ia ,  pa ra  ev i ta r  poss í ve i s  
diculdades nanceiras é uma escolha sua.

A equipe PREVES está a disposição para 
esclarecer suas dúvidas.
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Maioria dos brasileiros não poupa 

para necessidades futuras

Pesquisa mostra que 60% dos brasileiros com 
mais de 50 anos não guardam dinheiro para 
custear despesas futuras e vivem apenas com 
aposentadoria. Já os precavidos vivem mais 
tranquilos.

Aos 64 anos, a aposentada Adelaide Silva 
Simões está de bem com a vida. E, como faz 
questão de frisar, “sentindo-se poderosa”. Ela 
acabou de realizar um sonho: conhecer a 
França. E, da melhor forma, sem pedir nada a 
ninguém. Os 30 dias de viagem foram bancados 
por ela – sem restrições. 

Tudo foi possível porque, há 10 anos, seguiu os 
conselhos de uma das lhas e começou a 
poupar. Juntou o que pôde para fazer o passeio 
e, sobretudo, para os próximos anos de vida, 
“Economizar parte dos meus rendimentos só me 
deu prazer. Não apenas porque aprendi o real 
valor do dinheiro, mas porque me deu um 
sentimento de poder que nunca havia sentido 
antes”, arma.

Adelaide, porém, faz parte de uma pequena 
parcela de brasileiros com mais de 50 anos que 
pode usufruir dos prazeres da vida sem 
depender da ajuda de ninguém.

Levantamento do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostra que seis em cada 10 

idosos não têm nenhum tipo de poupança. 
Passaram todo o período produtivo da vida sem 
guardar um centavo para garantir um futuro 
melhor. A situação piora entre os idosos das 
classes C e D. Oito em cada 10 deles estão 
desprovidos de reser vas para bancar 
imprevistos ou evitar que tenham de recorrer a 
parentes para complementar o orçamento do 
mês.

“Poupar é o melhor investimento que se pode 
fazer na vida”, diz Adelaide. Mas foi preciso 
muitos tombos para que ela aprendesse a lição. 
Com três lhas, dois netos e mais um a caminho, só 
percebeu que a gastança desenfreada estava 
lhe fazendo mal quando a mãe morreu. Viu-se 
desprotegida, inclusive nanceiramente. 

O sofrimento lhe obrigou a mudar. E a maior 
inspiração veio da lha mais velha, que, mesmo 
ganhando pouco, havia colecionado muitas 
vitórias. “Ela sempre poupou. Conseguiu pagar 
os estudos, comprar apartamento e carro e 
viajar para o exterior antes dos 30 anos. Fez tudo 
isso só guardando o dinheiro que ganhava, e 
que não era muito”, relata.

É aos 50 anos, que aquela poupança feita 
quando jovem pôde fazer diferença na 
qualidade de vida. Quem souber controlar as 
nanças, segundo especialistas, não terá muitas 
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diculdades pela frente e poderá desfrutar da 
tão sonhada aposentadoria. 

No entanto, aqueles que desprezaram a 
poupança ou outros investimentos terão de 
conviver com a baixa aposentadoria, paga 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
ou continuar trabalhando. “Os 50 anos são o 
teto para se poupar. Depois disso, ca difícil. É 
nessa fase que há duas classes econômicas: os 

aposentados pelo INSS, que vivem uma 
situação complicada e correspondem a uma 
alta porcentagem de endividamento; e outros 
que desfrutam do merecido descanso.

Não há meio termo”, avisa o professor de 
ciências econômicas da Newton Paiva, 
Leonardo Bastos.

Na prática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aos 87 anos, Helena Lopes pertence à segunda 
classe econômica citada por Bastos. Desde 
nova, diz organizar toda sua vida e se sente, 
hoje, uma pessoa privilegiada. 

Tem uma poupança que começou ainda jovem, 
tendo também outras aplicações. “Em 1943, 
comecei a trabalhar em uma escola em 
Diamantina, sempre gastei dentro do meu limite. 
Ganhava pouco naquela época e sempre tive 
preocupação em guardar uma parte do que 
ganhava, mesmo sendo pouco. 

Assim, tirava 30% do meu salário”, conta. Por 
causa  des sa  pos tu ra  He lena d i z  te r 
conquistado o que quis. “Nunca deixei de fazer 
nada. Sempre z passeios, tomei minha cerveja e, 
aos 87 anos, digo que sou uma pessoa tranquila 
em termos nanceiros”, arma.

Com imóvel na capital, Helena conta, ainda, 
que tem a sua previdência privada, é 
a p o s e n t a d a  e  s e  d e p e n d e s s e  d a 

aposen tador ia  do INSS  não te r ia  a 
tranquilidade que tem hoje. “Há um hábito que 
tenho desde nova: anoto todas as minhas 
despesas em um caderno. Como dirijo, se 
preciso colocar um pouco de gasolina no carro, 
anoto. O que gastei com presentes, festas. Ou os 
meus custos com comida a vida inteira estão 
registrados. Está tudo ali”, revela. Todos os anos, 
Helena vai a Portugal visitar familiares e diz que a 
boa vida se deve ao planejamento que sempre 
teve.

Na avaliação de Fábio Gallo, professor de 
nanças pessoais da Fundação Getúlio Vargas 
de São Paulo (FGV-SP), qualquer ação no 
sentido de estimular a poupança é bem-vinda. 
Ele alerta que a Previdência Social não tem mais 
como garantir uma velhice tranquila aos 
trabalhadores. “A situação se agravará ano 
após ano. A partir de 2030, ou seja, daqui a 15 
anos, o Brasil terá tantos idosos que os hospitais 
deixarão de tratar diarreia para cuidar de 
Alzheimer”, diz.

Fonte: Célia Perrone / Correio Braziliense, Luciane Evans / www.em.com.br 
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Hipertensão
Sabe suas causas e prevenções? Conheça agora um pouco 
mais sobre esta enfermidade e saiba como se prevenir.

O que é?

A hipertensão arterial ou pressão alta é uma 
doença caracterizada pela elevação dos 
níveis tensionais no sangue. É uma síndrome 
metabólica geralmente acompanhada por 
outras alterações, como obesidade. Cerca de 
20% da população brasileira é portadora de 
hipertensão, sendo que 50% da população com 
obesidade tem a doença. A hipertensão pode 
acontecer quando nossas artérias sofrem algum 
tipo de resistência, perdendo a capacidade de 
contrair e dilatar ou então, quando o volume se 
torna muito alto, exigindo uma velocidade maior 
para circular. Hoje, a hipertensão é a principal 
causa de morte no mundo, pois pode favorecer 
uma série de outras doenças.

Quando o seu coração bate, ele contrai e 
bombeia sangue pelas artérias para o resto do 
seu corpo. Esta força cria uma pressão sobre as 
artérias. Isso é chamado de pressão arterial 
sistólica, cujo valor normal é 120 mmHg (milímetro 
de mercúrio). Uma pressão arterial sistólica de 
140 ou mais é considerada hipertensão. Há 

também a pressão arterial diastólica, que indica 
a pressão nas artérias quando o coração está 
em repouso, entre uma batida e outra. Um 
número normal de pressão arterial diastólica é 
inferior a 80, sendo que igual ou superior a 90 é 
considerada hipertensão.

Tipos 

A hipertensão pode ser dividida em três 
estágios, denidos pelos níveis de pressão 
arterial. Esses números somados a condições 
relacionadas que o paciente venha a ter, como 
diabetes ou histórico de AVC, determinam se o 
risco de morte cardiovascular do paciente é 
leve, moderado, alto ou muito alto. Além disso, 
quanto mais alta a pressão arterial, maior a 
chance de o pac ien te  p rec i sa r  u sa r 
medicamentos.

 Estágio I: hipertensão acima de 140 por 
90 e abaixo que 160 por 100;
 Estágio II: hipertensão acima de 160 por 
100 e abaixo de 180 por 110;
  Estágio III: hipertensão acima de 180 por 
110.
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Causas

A hipertensão é herdada dos pais em 90% dos 
casos. Em uma minoria a hipertensão pode ser 
causada por uma doença relacionada como 
distúrbios da ti reóide ou em glândulas 
endocrinológicas, como a suprar-renal. 
Entretanto, há vários outros fatores que 
inuenciam os níveis de pressão arterial, entre 
eles:
 Fumo
 Consumo de bebidas alcoólicas
 Obesidade
 Estresse
 Grande consumo de sal
 Níveis altos de colesterol
 Falta de atividade física
 Diabetes
 Sono inadequado

Além desses fatores de risco, sabe-se que a 
incidência da hipertensão aumenta com a 
idade. Isso porque com o passar do tempo 
nossas artérias começam a car envelhecidas, 

calcicadas, perdendo a capacidade de 
dilatar - são chamados de vasos menos 
complacentes. Com isso a hipertensão arterial é 
mais fácil de acontecer - cerca de 70% dos 
adultos acima dos 50 ou 60 anos possuem a 
doença.

Sintomas

Os sintomas da hipertensão costumam aparecer 
somente quando a pressão sobe muito: podem 
ocorrer dores no peito, dor de cabeça, tonturas, 
zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada 
e sangramento nasal.

Diagnóstico

O diagnóstico de hipertensão é feito pela 
medida da pressão. A forma mais comum é a 
medida casual, feita no consultório com 
apare lhos manuais  ou automát icos.  A 
hipertensão também pode ser diagnosticada 
por aparelhos que fazem aproximadamente 100 
medidas de pressão durante 24 horas.

Tratamento

A hipertensão não tem cura, mas tem tratamento 
para ser controlada. Somente o médico poderá 
determinar o melhor método para cada 
paciente, que depende das comorbidades e 
medidas da pressão. É importante ressaltar que 
o tratamento para hipertensão nem sempre 
signica o uso de medicamentos - mas se estes 
forem indicados, ela deve aderir ao tratamento 
e continuar a tomá-lo mesmo que esteja se 
sentindo bem. Mas mesmo para quem faz uso de 
medicação é imprescindível adotar um estilo de 
vida saudável:
 Manter o peso adequado, se necessário, 
mudando hábitos alimentares;
 Não abusar do sal, utilizando outros 
temperos que ressaltam o sabor dos alimentos;
 Praticar atividade física regular;
 Aproveitar momentos de lazer;
 Abandonar o fumo;
 Moderar o consumo de álcool;
 Evitar alimentos gordurosos;
 Con t r o la r  o  d iab e te s  e  ou t r a s 
comorbidades.

Prevenções

Pessoas em idade adulta meçam a pressão pelo 
menos uma vez por ano como forma de 
acompanhamento (a medidas que vamos 
envelhecendo a pressão vai aumentando). Além 
disso, outros hábitos de vida saudáveis podem 
ser adotados para prevenir a hipertensão:
 Evite car parado: caminhe mais, suba 
escadas em vez de usar o elevador;
 Diminua ou abandone o consumo de 
bebidas alcoólicas;
 Tente levar os problemas do dia a dia de 
maneira mais tranquila;
 Mantenha o peso saudável: procure um 
prossional de saúde e peça orientação 
quanto à sua alimentação;
 Tenha uma alimentação saudável;
 Diminua o sal da comida.

Fonte: minhavida.com.br / sbh.org.br
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Alimentação Saudável e Longevidade
Nesta edição conversamos com a Nutricionista Camila Gomes 
sobre Alimentação Saudável e Longevidade. Conra!

Como você avalia o envelhecimento da 
população brasileira?
 
Nos últimos 20 anos, o número de idosos no país 
mais que dobrou e, de acordo com o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística), 
corresponde a 12% da população. Mas, nem 
todos os brasileiros envelhecem de forma 
saudável e o segredo para se ter qualidade de 
vida está na alimentação. Os maiores culpados 
pelo envelhecimento (pr incipalmente o 
precoce) são os maus hábitos. Aqueles que 
cometemos no dia-a-dia e, em meio à 
atribulada rotina, nem nos damos conta. Estresse, 
poucas horas de sono, falta de hidratação, 
sedentarismo e alimentação desequilibrada são 
apenas alguns dos hábitos de vida prejudiciais 
à saúde e, consequentemente, à possibilidade 
de viver mais e melhor. 

De que forma você vê o cenário atual?
 
Nunca é tarde para começar a mudar esse 
quadro. O importante é ter disciplina e 
disposição para modicar o comportamento. 

Embora o envelhecimento seja um processo 
biológico, ele pode ser controlado. Um estilo de 
v ida saudável  é uma das chaves da 
longevidade e está mais do que provado que a 
adoção desses hábitos, seja qual for o período 
da vida, diminui os efeitos negativos da vida 
moderna. O desao não é “como viver mais” e sim 
“como viver melhor”. Alimentar-se corretamente, 
gerenciar o estresse, praticar atividade física e 
controlar o peso corporal não somente evita ou 
retarda a mortalidade por doenças crônicas, 
mas possibilita que eventos graves, que reduzem 
a qualidade de vida sejam retardados por 
vários anos. 

Qua i s  o s  be ne f í c io s  d i r e t o s  p a r a 
longevidade da adoção de hábitos de 
vida mais saudáveis? 
 
A nutrição não se preocupa somente com 
quantos anos ainda teremos para viver, mas, 
principalmente, com a qualidade desses anos 
vividos. Muitos apostam isoladamente no 
abandono de maus hábitos, na atividade física 
ou na alimentação saudável. Contudo, é sabido 
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que o conjunto de todas essas variáveis é que 
possibilita alcançar a melhora sustentável da 
qualidade de vida. 
 
O envelhecimento bem-sucedido é denido a 
partir de três dimensões: menor probabilidade 
de desenvolver doença; alta capacidade 
funcional física e mental e engajamento social 
ativo. Praticar medidas de prevenção de risco e 
doenças e ações de promoção de saúde é 
fundamental, em todas as etapas da vida, para 
alcançar um envelhecimento saudável e 
qualidade de vida.

Qual seria o caminho para garantir um 
envelhecimento saudável?
 
É importante considerarmos que o investimento 
em saúde, qualidade de vida e, especialmente, 
nutrição adequada deve ser contínuo e fazer 
parte do nosso dia-a-dia. Investir a longo prazo 
em uma alimentação equilibrada e saudável, 
rica em nutrientes que favoreçam o ganho ou a 
manutenção de massa muscular e óssea, como 
proteínas de alto valor biológico, alimentos ricos 
em cálcio e vitamina D contribui para que os 
músculos e ossos mantenham-se sadios e 
funcionais para garantir um bom desempenho 
f ís ico e uma maior qualidade de vida, 
especialmente na velhice. Sempre que notar que 
não  es tá  consegu i ndo  adequa r  s ua 
alimentação, procure ajuda de um nutricionista, 
para elaboração de um plano alimentar 

individualizado. Vale lembrar que a atividade 
física regular é fundamental e potencializa os 
benefícios da alimentação.

Como seria o passo-a-passo para uma 
alimentação saudável?
 
Realizar pelo menos 3 refeições (café da manhã, 
almoço e jantar) e 2 lanches saudáveis por dia; 
aumentar e variar o consumo de frutas, legumes e 
verduras; dar preferência aos grãos integrais e 
aos alimentos naturais; comer feijão pelo menos 
1 vez ao dia, dica: coma feijão com arroz, esse 
prato brasileiro é uma combinação completa de 
proteínas e bom para a saúde!
 
Beba no mínimo 2 litros de água por dia, 
pratique atividade física e manha seu peso 
dentro dos limites saudáveis, o IMC mostra se seu 
peso está adequado para a sua altura.

Atenção:

Ÿ Comece com os passos que você avalia 
serem mais fáceis de adotar no seu hábito 
alimentar e de sua família. Procure segui-los 
todos os dias. 

Ÿ O hábito se adquire com constância e 
persistência, além de ser uma questão de 
tempo. 

Ÿ Quando sentir que o passo já faz parte da 
sua rotina, siga para o próximo passo. 

Ÿ A alimentação saudável pode e deve ser 
gostosa!

Se você tem entre 20 e 60 anos, veja no quadro abaixo o seu 
IMC (Índice de Massa Corporal). Para calcular, divida o seu 
peso, em quilogramas, pela sua altura, em metros, elevada ao 
quadrado.
IMC = P (peso) / A2 (altura x altura)

Menor que 18,5

De 18,5 a 24,99

De 25 a 29,99

Maior que 30

IMC (kg/m2)   ESTADO NUTRICIONAL

*Alerta: baixo peso

O seu peso está adequado

*Alerta: sobrepeso

*Alerta: obesidade

Veja se você está com um peso saudável

* Procure ajuda de um nutricionista.

Camila de Lima Gomes 

Nutricionista – CRN 11140027

Especialista em Nutrição Clínica, 

Funcional, Metabolismo, 

Prática e Terapia Nutricional

camilapersonaldiet@yahoo.com.br  

camilagomesnutri
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Um dos santuários religiosos mais antigos do Brasil 
foi fundado no ano de 1558 pelo frade espanhol 
Pedro Palácios, que trouxe ao Espírito Santo a 
devoção a N.Sª. das Alegrias e que, mais tarde, 
pediu de Portugal a respectiva imagem passando a 
ser conhecida como N.Sª. da Penha.

Localizado no município de Vila Velha, o Santuário 
foi construído em um penhasco, à 154 metros de 
altitude, com vista privilegiada da baía da cidade.
Em 1943, foi tombado como patrimônio Histórico 
cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), sendo considerado um 
marco da arquitetura do período colonial brasileiro.

Uma de suas vias de acesso e a primeira a ser 
construída, a Ladeira da Penitência é também 
conhecida como a Ladeira das Sete Voltas ou 
ainda como Sete Alegrias de Nossa Senhora. 

O nome de Ladeira da Penitência deve-se à 
declividade acentuada e deformidade de 
calçamento feito de pé-de-moleque que exige 
esforço para subi-la. 

Turismo
Conheça um pouco mais sobre o Convento da Penha, 
um dos pontos turísticos mais visitados  no Espírito Santo

Por ela já passaram diversas personalidades 
importantes do cenário religioso e político do País, 
como o Imperador Dom Pedro II e sua comitiva em 
1860. 

Para saber mais sobre o Convento da Penha, 
acesse a página ocial do santuário:

www.conventodapenha.org.br
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A PREVES deseja a você, aniversariantes dos meses
 de abril, maio e junho de 2015 

um

FELIZ
ANIVERSÁRIOMuita paz, 

alegria e 
sucesso. 
Parabéns.

PREVES nas redes sociais

Curta a página ocial da PREVES

no Facebook e que por dentro 

dos assuntos da Fundação além  

de ações voltadas para educação 

nanceira e previdenciária, dicas 

de sustentabilidade, qualidade 

de vida e  muito mais!...................

Acesse! facebook.com/PrevesES

Inscreva-se no canal da PREVES, 

lá você acessa diversos vídeos

sobre Previdência Complementar

e aposentadoria................................

Acesse! youtube.com/PrevesES
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O Plano PREVES SE se dene por Contribuição 
Denida (CD), isto é, aquele cujos benefícios 
previdenciários têm seu valor permanentemente 
ajustado ao saldo acumulado da reserva individual 
mantida em favor do participante, inclusive na fase 
do recebimento de benefícios, considerando os 
valores aportados, o retorno das aplicações e os 
benefícios pagos.

Com a adesão ao plano o participante tem a 
possibilidade de formar uma aposentadoria 
complementar à aposentadoria do IPAJM (RPPS), 
objetivando o complemento da sua situação 
nanceira quando não estiver mais em ativa. Lembre-
se de que, para os servidores que ingressaram no 
Estado do Espírito Santo a partir de 05/02/2014, o 
valor das aposentadorias e pensões por morte 
concedidas pelo IPAJM estão limitadas ao teto do 
INSS (RGPS).

Além do benefício de aposentadoria, os inscritos no 
plano PREVES SE também podem optar por uma 
segurança extra: os seguros para os casos de morte 
ou invalidez. A cobertura de tais benefícios é 
realizada pela seguradora Mongeral Aegon e já 
foram contratados por mais de 700 participantes. 

Esclarecendo Dúvidas
Qual o benefício de fazer parte do plano atualmente oferecido 
pela PREVES, o plano PREVES SE?

A adesão aos Benefícios de Risco signica uma 
garantia adicional para o servidor e sua família na 
ocorrência de algum imprevisto. 

Dados do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) mostram que a cada 100 pessoas que 
recebem benefícios previdenciários somente 50% 
são referentes à aposentadoria normal por tempo 
de contribuição ou idade. Os outros 50% são 
divididos entre aposentadorias por invalidez ou 
benefícios de pensão por morte.

Os benefícios de risco podem ser contratados de 
forma individual, com opções de planos adequados 
ao perl dos participantes.

Aderir ao plano PREVES SE lhe proporciona uma 
t ranqu i l idade ex t ra  no momento de sua 
aposentadoria, além de oferecer formas para a 
cobertura de riscos durante a vida laboral.

Se você ainda não é participante da PREVES não 
perca tempo! A equipe PREVES está à disposição 
para esclarecer quaisquer dúvidas.
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A  p a r t i c i p a ç ã o  d o  c i d a d ã o  n o 
desenvolvimento sustentável é indispensável, 
pois contribui para a melhoria e a conservação 
do planeta. 

Assim, para a consolidação efetiva de um 
processo de desenvolvimento sustentável, faz-se 
necessário a participação coletiva, todavia, 
para esta efetivação é preciso que haja início 
no individual, ou seja, partir do particular para o 
g e r a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Neste sentido, cada indivíduo deve avaliar seu 
conjunto de comportamentos e as possíveis 
consequências que provocam ao meio 
ambiente, além de buscar seus interesses de 
modo que não haja grandes agressões a ele.

A participação do cidadão é indispensável 
para melhoria e conservação do planeta e para 
gerações futuras; a atuação de cada indivíduo 
parece pouca no âmbito global, contudo, se 
todos conscientizarem-se acerca dos níveis de 
consumo de produtos, energia, entre outros, os 
resultados serão enormes...................................................

Faça sua parte
SUSTENTABILIDADE

Desta forma, de acordo com o tema em questão, 
seguem abaixo algumas atitudes que promovem 
resultados signicativos:

     Cuidar de problemas hidráulicos e 
preocupar-se com torneiras mal fechadas. A 
economia de água em cada residência, 
escritórios, prédios comerciais entre outros é 
muito importante para reduzir os gastos desse 
rico recurso indispensável à vida. 

      Evitar lâmpadas acesas e utilizar, nos 
períodos ensolarados, a claridade oriunda do 
sol e propagar essa atitude.

            Criar áreas verdes no quintal e no bairro, 
além disso, produzir ações que contribuam para 
a recuperação de áreas degradadas nos 
centros urbanos.

Fonte: Brasil Escola 



Faça uma previdência complementar e garanta mais 

tranquilidade nanceira para a sua aposentadoria. 

Conheça nosso plano e mude o seu futuro. São muitos 

benefícios para você e seus dependentes.

Servidor do Espírito Santo:
aqui começa o seu futuro.
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Muita gente diz que perder tempo é como 
perder algo irreparável. É como se deixássemos 
de viver, mesmo estando tão vivos; como se 
parássemos para assistir o passar dos dias sem 
n e n h u m  c o m p r o m i s s o  o u  c o m o  s e 
esquecêssemos até mesmo sobre os nossos 
tan tos  sonhos  que,  cu idadosamen te, 
desenhamos para realizar.
 
Tem quem diga que perder dinheiro é a pior de 
todas as perdas. Que é completamente 
inaceitável perder-se em dívidas mal liquidadas 
ou negociações mal feitas.

Talvez a gente precise mesmo é aprender a 
perder-se um pouco todos os dias, a deixar-
se levar pelo acaso. Perder nossos medos - que 
todo mundo diz que é algo bem positivo de se 
perder - e quem sabe até perder o orgulho e 
atrair mais gente legal e de boa conversa para 
perto da gente.

De repente, se nos permitirmos ir ainda mais 
longe, quem sabe a gente perca até a 

Mensagem
Esta mensagem foi extraída da página Aproveitando a Terceira Idade no Facebook.
Acesse e conra mais : aterceiraidade.com  /  facebook.com/aproveitandoaterceiraidade

insegurança em dar alguns passos, ou ousar mais, 
pensar diferente...

A gente só não pode perder é a vida; deixá-la 
passar à toa jamais pode ser um objetivo ou um 
plano. Deixar de sentir as sensações boas que 
ela nos dá, também não. 

Podemos até perder os abraços de que tanto 
gostamos, os sorrisos que tanto amamos e o 
conforto dos gestos que admiramos. Podemos 
perder em um minuto de despedida todo o 
universo ao nosso redor, os tetos que construímos, 
as paredes que levantamos, os desenhos que 
pintamos...

Perder esses tetos e paredes é ganhar 
estrelas para se ver ao longe. É como abrir o 
coração para as tantas chances que a gente 
tem. Às vezes únicas, outras vezes raras, sempre 
misteriosas, e também sempre eis aos nossos 
anseios. 



contato@preves.es.gov.br27 3322.9288

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


