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COMO SERÁ O PRÓXIMO ANO? 

Uma pergunta que sempre nos fazemos nessa fase do ano, como

serão os próximos dias? Meses? o que vai acontecer 

de diferente ? Vou conseguir comprar aquele carro?

Vou dar entrada na casa própria? Aquela viagem sai  ano 

que  vem ? É sempre uma incerteza...............................................

 Todavia, esperamos resultados diferentes de atitudes iguais.

Não nos planejamos e continuamos a viver um dia após o 

outro.  Pensando em auxiliar você, nosso estimado leitor, 

trouxemos algumas matérias sobre planejamento nanceiro, 

a l imentação e compor tamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Aprecie  sem moderação esta leitura  e até a próxima edição!
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O QUE FAZER QUANDO VOCÊ TEM 
40 ANOS E AINDA NÃO PENSOU NA

Fonte: http://vidaorganizada.com
APOSENTADORIA?



Se você chegou na casa dos 40 sem ter pensado nadinha 
no período da sua aposentadoria, em algum momento já 
deve ter percebido que poderia ter reetido sobre esse 
assunto com mais antecedência. Esteja você amando o 
que você faz ou contando os minutos para pedir sua 
aposentadoria, nunca sabemos o dia de amanhã e do que 
vamos depender, então é importante estarmos preparados.
Mas não se sinta culpado: uma pesquisa de 2013 mostra 
que 48% dos brasileiros nunca sequer pensou na 
aposentadoria. Porque esse não é o tipo de assunto que se 
ensina na escola (talvez devesse ser). 
Vamos ver o que você pode fazer então se estiver nessa 
faixa etária para se preparar para os anos que vêm por 

aí?Leia o l ivro do Gustavo Cerbasi: “Adeus, 

aposentadoria”

Você deve achar que eu estou brincando – recomendar um 
livro que dá adeus à aposentadoria em uma matéria sobre 
como se preparar para a aposentadoria. Na verdade, o 
que o especialista em nanças Gustavo Cerbasi propõe é 
uma nova forma de se pensar sobre a aposentadoria. Ele 
propõe que a gente pense sobre independência 
nancei ra,  e fa la sobre todos os formatos de 
aposentadoria (INSS, viver de renda etc). Vale a leitura 
para que você conheça todas as suas opções.

Procure ter desde já um estilo de vida razoável

Isso signica não gastar à toa, e só você pode saber o que 
é gastar à toa no seu caso. O que é necessidade para uns 
pode não ser para outros. Muitas pessoas acabam 
descobrindo que um determinado imóvel é grande demais 
e mudam para um menor, sem que isso ra seu orgulho de 
alguma maneira, ou trocam seu carro por um modelo mais 
popular para poder investir a diferença do valor das 
prestações em uma previdência privada.

Segundo o método de organização do Vida Organizada, 
para organizar qualquer coisa, é necessário começar 
destralhando, e destralhar signica exatamente tirar da sua 
vida o que não faz mais sentido para você. Esse exercício 
acontece o tempo todo. Se você reduzir as despesas para 
ter um estilo de vida mais razoável, não precisará de tanto 
no futuro e, voilá: conseguirá guardar mais também.
Com essa conscientização e mudança de estilo de vida 
desde já, você poderá ter uma ideia do quanto precisa ter 
mensalmente para sobreviver e, com base nisso, fazer 
algumas contas e encontrar valores que precisa acumular 
para chegar com segurança em uma poss íve l 
aposentadoria.

Otimize seus investimentos

Uma ideia pode ser aumentar o que você investe em 
previdência privada ou os aportes no INSS (para chegar 
ao teto do programa). Outra sugestão é fazer investimentos 
diversicados. Ainda melhor seria se você pudesse 
aumentar sua renda de alguma maneira, de modo a ter mais 
dinheiro para investir nesses fundos.

Também não precisa deixar de viver…

Todas essas recomendações não são para fazer com que 
você pare de ir ao cinema, compre um livro ou uma roupa 
nova – apenas repense os gastos como um todo. É muito 
triste economizar uma vida inteira pensando em guardar 
para uma aposentadoria que pode sequer chegar. Não 
estamos falando em 8 ou 80. Leve uma vida legal, com um 
estilo que abranja suas necessidades e vontades, mas sem 
deixar de pensar no futuro. Porque também é muito ruim 
gastar tudo e, quando chegar lá na frente, não ter 
absolutamente com o que contar.
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VAMOS FALAR DE 
APOSENTADORIA?

O Diretor Presidente da PREVES esteve no programa Fala Manhã

para falar sobre aposentadoria. 

Comandado por Adriana Missio, o programa Fala Manhã 
teve como convidado o Diretor Presidente da PREVES, Sr. 
Alexandre Wernersbach Neves que pôde discorrer sobre a 
necessidade do brasileiro em se preparar para a 
aposentadoria.

Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) aponta que 6 em cada 10 brasileiros não se 
preparam para a aposentadoria. Os motivos são diversos 
como a falta de dinheiro e também o desconhecimento. 
Esses dados são preocupantes visto que estamos em uma 
realidade no qual pensar no futuro é algo primordial na 
vida de todos. 

“ É um processo de educação que infelizmente nós não 
temos muito. A disciplina nanceira é algo que deveria ser 
aplicado desde o ensino fundamental, no qual a criança já 
deve vir com o pensamento de economizar para o seu 
futuro. Como hoje não temos essa cultura, precisamos tentar 
guardar um pouco. Quanto mais cedo começar a poupar 
mais reserva teremos. Normalmente deixamos para começar 
a pensar na aposentadoria um pouco mais tarde, com isso 
teremos menos tempo para conseguir boas reservas. O 
primeiro dia que você deve se preocupar com 
aposentadoria é seu primeiro dia de trabalho”. Arma 
Wernersbach.

Para ver a entrevista na íntegra, acesse o nosso site. 
No site da PREVES você encontra diversos conteúdos que 
podem lhe auxiliar para se preparar para o futuro. 
Preocupe-se com seu futuro.

www.preves.es.gov.br 
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A PREVES deseja aos aniversariantes dos meses  
de outubro, novembro e dezembro de 2016:

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Muita paz, alegria 

e sucesso. 



TÁ CARO? TÁ BARATO? 
TUDO DEPENDE DO PONTO DE VISTA.

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

Economize calorias na ceia e não sofra com os quilos a mais
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Preço x Valor
Você já ouviu falar de “valor percebido”? Ou que “preço e 
valor” são coisas diferentes? Pois bem.

Preço é aquilo que está na etiqueta e que é igual para 
todo mundo. Isso quer dizer que todos entendem que dez 
reais são dez reais e pronto. Não há subjetividade aqui.

Agora, se o preço da etiqueta é caro ou barato, aí são 
outros quinhentos. Aqui entra a parte subjetiva de qualquer 
transação comercial: a percepção de valor. Pois o que é 
caro para um, pode ser barato para outro.

E isso não tem a ver apenas com a capacidade nanceira 
de cada pessoa, mas com uma série de coisas que formam 
essa tal “percepção”.

Por exemplo, para mim uma bijuteria de R$ 300,00 é algo 
inimaginável de caro, pois não vejo valor nenhum nesse tipo 
de objeto.

Mas uma raquete de tênis que custa R$ 900,00, embora eu 
não ache barato (até porque não é), eu entendo que o 
preço é justicado pelo seu uso, características técnicas e 
o prazer que terei jogando. Já para minha sogra, é o 
oposto. 

E isso vale para tudo. Raramente encontramos quem 
concorde 100% sobre o valor percebido das coisas.

Nossa renda afeta (muito) nossa percepção
Ué, mas eu não tinha dito que nem sempre? Sim, nem sempre. 
Por exemplo, existe um carro que hoje eu não tenho 
condições de comprar.

Mas, por tudo que ele oferece, e quando comparado com 
os concorrentes diretos, eu não o acho caro. Isso signica 
que, tão logo a renda me permita, é provável que eu o 
compre. Se eu achasse caro, eu não compraria, mesmo que 
pudesse.

Mas, a coisa toda para aí. Basicamente nossa noção de 
caro e barato é, sim, ditada por nossa receita – mais 
especicamente por uma “fatia” de nossos rendimentos. Isso 
não é uma regra, mas nossa percepção de “caro e barato” 
está quase sempre perto de 10%.
Por exemplo, para uma pessoa cuja renda líquida é R$ 10 
mil/mês, R$ 1 mil é algo que está dentro de uma zona 
confortável para gastos “mais altos”, como a parcela de um 
carro ou uma viagem. E um jantar de R$ 100,00 é algo que 
não causa nenhum desconforto.

Do mesmo jeito que, para quem tem renda de 1 milhão por 
mês, comprar algo de 100 mil pode ser trivial. Já para quem 
precisa viver com R$ 1.000,00, gastar R$ 100,00 com uma 
pizza é fora de questão, mas talvez com a parcela de uma 
moto usada, faça sentido.

Sem generalizar
Não podemos de forma nenhuma armar que isso funciona 
para todo mundo. Anal, mais uma vez, a questão toda é 
psicológica. Eu conheço gente que tem muito (mas muito) 
dinheiro e não gasta com praticamente nada.

E tem outras pessoas que tem muito menos e gastam sem 
qualquer ressentimento. Essas, de tempos em tempo, estão 
naquela listinha famosa das “paradas de sucesso do 
SERASA”. Como pode ver, não se aplica a todo mundo.
Por isso, não podemos julgar as pessoas por suas escolhas, 
anal, temos uma visão muito limitada da vida alheia.

Conclusão
No nal das contas, cada um é de um jeito. E, com isso em 
mente, a ideia é desviar de discussões improdutivas sobre 
algo que, no nal, é extremamente pessoal.

Outra coisa importante é o questionamento; questionar-se 
acerca do valor das coisas é muito saudável. Lembra-se 
das três perguntas? Eu preciso? Eu posso? Eu devo?

Pois bem, são fundamentais para que não faça compras 
por impulso e, agora que conhece o conceito dos 10%, 
você pode juntar tudo isso e tomar decisões adequadas a 
sua realidade, diariamente.

No nal, cabe a você decidir o que é caro ou não e ser feliz 
com sua decisão, sem que isso atrapalhe sua vida.  
funcionam de maneira diferente", naliza Cristiane.
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Como diminuir ou evitar os excessos na ceia de Natal?
Comer em pequenas quantidades, não repetir e beber 
com moderação ajudará muito você a minimizar qualquer 
excesso e ter uma ceia de natal light. Além disso, evite comer 
vários doces. 

Dê preferência às comidas saudáveis de Natal, como frutas 
naturais na sobremesa. Nos dias anteriores, comece a 
diminuir a ingestão de alimentos muito calóricos para que o 
impacto da ceia de Natal não seja percebido na 
balança. Com pequenos cuidados, é possível evitar o 
ganho de peso.

Como deve ser a alimentação após a ceia?
Se houve algum excesso alimentar na ceia, no dia seguinte, 
faça refeições ricas em alimentos menos calóricos e que 
contêm bastante água na composição como, por 
exemplo, frutas, legumes e verduras.

Evite os alimentos mais gordurosos ou os ricos em açúcar. 
O que deve ser evitado é fazer uma restrição excessiva 
para compensar a elevada quantidade ingerida na noite 
anterior. Beba muita água e se alimente de 4 em 4 horas.

Qual a diferença entre o panettone tradicional e a 
versão light?
O panettone light não apresenta acréscimo de açúcar. 
Dessa maneira, ele foi desenvolvido para atender as 

pessoas com diabetes. Pela diminuição na quantidade de 
carboidratos, o valor calórico do panettone light também é 
menor.

Uma fatia de 80 gramas do panettone tradicional 
apresenta 280 calorias e 42 g de carboidratos. Já, esses 
valores para o panettone light são 210 Kcal e 34 g, 
respectivamente.

Alimentos da ceia de Natal: o lombo ou o pernil é mais 
light?
Uma das melhores opções para a ceia natalina é o lombo. 
Ele apresenta menos da metade da quantidade de 
gorduras em relação ao pernil.

Como as gorduras são os nutrientes que apresentam maior 
energia por grama, a quantidade calórica do lombo é 
menor, tornando esse tipo de carne mais leve.

Uma fatia média (80 g) de pernil assado apresenta 262 
Kcal e 13,9 g de gorduras. Já, o lombo assado contém 210 
Kcal e 6,4 g de gorduras.

Antes de sair exagerando nas festas de na de olho, faça 
uma avaliação de seu peso e de sua saúde e lembre-se: os 
excessos demoram para serem elimanados do organismo.

TORNE SUA CEIA DE NATAL 
MAIS SAUDÁVEL

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

Economize calorias na ceia e não sofra com os quilos a mais
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PRA QUE 
ME PREOCUPAR COM

APOSENTADORIA?

ACESSE NOSSO
SITE E DESCUBRA.

w w w. p r e v e s . e s . g o v. b r



Adaptação: awebic.com.br     Fonte: brightside.me

Se você gosta de chocolate, vai gostar ainda mais do 
estudo desses três pesquisadores publicado na revista de 
pesquisa Appetite, que procurou investigar os efeitos do 
consumo do chocolate nas habilidades cognitivas.

Os pesquisadores usaram dados do Maine-Syracuse 
Longitudinal Study (MSLS), uma comunidade de estudo dos 
fatores de risco cardiovascular e funcionamento cognitivo 
em adultos.

Foram analisadas informações de 968 pessoas com 
idades entre 23 e 98 anos, sem alteração de seus hábitos 
alimentares.

PARTICIPANTES
Para chegar às 968 pessoas, os pesquisadores explicam 
que a partir de uma mostra de 1049 indivíduos do MSLS, 
excluíram alguns participantes pelos seguintes motivos:

1. Faltavam dados dietéticos ou cognitivos,
2. acidente vascular cerebral agudo,
3. provável demência,
4. realização de tratamento de diálise,
5. incapacidade de ler em inglês
6. abuso de álcool anterior

ESTUDO SUGERE QUE COMER 
CHOCOLATE  MELHORA AS 

FUNÇÕES COGNITIVAS
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AVALIAÇÃO DA DIETA
Para saber como era a dieta dessas pessoas, foi usado um 
questionário de saúde e nutrição.

Os participantes tiveram que estipular o consumo frequente 
de uma lista de alimentos, incluindo: carne, peixe, ovos, 
pães, cereais, arroz e massas, frutas, vegetais, laticínios, 
chocolate, nozes, aperitivos tipo comida e bebidas, como 
chá, café, água, suco de frutas e álcool.

O questionário oferecia seis opções de respostas para 
que os participantes preenchessem a frequência de 
consumo de cada alimento: nunca, raramente, uma vez na 
semana, 2 a 4 vezes na semana, 5 a 6 vezes na semana e 
uma vez ou mais por dia.
FUNÇÕES COGNITIVAS X CHOCOLATE

Com uma bateria de testes neuropsicológicos do MSLS, foi 
observado que as pessoas que consumiram chocolate 
com mais frequência, tiveram “melhor performance em testes 
cognitivos, incluindo memória visuo-espacial e de 
organização, teste de rastreamento, memória de trabalho, 
raciocínio abstrato e no mini-exame do estado mental.”

“Os presentes achados dão suporte a testes clínicos 
recentes, sugerindo que consumo regular de avanoides 
[componente natural] do cacau podem ter efeito benéco 
na função cognitiva e possível proteção contra o declínio 
cognitivo normal relacionado com a idade”, arma o 
estudo.

Embora existam limitações, armam os pesquisadores, já que 
os dados sobre o consumo de chocolate foram reportados 
pelos próprios participantes, o que pode incorrer ao erro. E 
o fato de o questionário não ter solicitado diferenciação 
entre chocolate amargo, ao leite e branco.

Os pesquisadores observam que muitos dos ensaios 
clínicos usaram chocolate amargo como fonte de 
avanoides de cacau. Quanto mais cacau houver no 
chocolate, maior a concentração desses componentes 
naturais.

Além disso, altos níveis de avanoides também podem ser 
encontrados no chá, vinho tinto e em algumas frutas, como 
uvas e maçãs.

Os pesquisadores sugerem estudos mais detalhados, mas 
concluem que melhorar o consumo de chocolate e de 
cacau com ingestão calórica adequada será uma 
consideração importante para otimizar os benefícios 
obtidos a partir desses alimentos.

É possível dizer que para quem gosta de chocolate, não é 
preciso nenhum argumento cientíco!
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Ame   se
Cuide  se 

A PREVENÇÃO NÃO DURA APENAS UM MÊS.



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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Uma reexão 
sobre o olhar
para o futuro. 

AONDE VOCÊ QUER 

CHEGAR?

Por: Misma Martins e Marcelo Braga 
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Eis, logo em frente, mais um ano. E, nada mais natural 
que pensar no que queremos para um novo ano, 
metas, objetivos, planos, sonhos etc. Da mesma forma, 
é comum conferir se tudo que planejamos deu mesmo 
certo e em que falhamos. Para os que conseguiram, 
Parabéns! Para os que não conseguiram, Paciência! 
Vai dar tudo certo!
 
Mais que uma avaliação é indispensável uma 
reestruturação. Se é para começar um novo ano, 
comecemos então, outra vez, anal, é para frente que 
se anda. E, quanto antes melhor, não espere para 
planejar, comece logo. Para Shakespeare, em O 
Menestrel, o ser humano “Aprende a construir todas as 
suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é 
incerto demais para os planos, e o futuro tem o 
costume de cair em meio ao vão”.

Aos poucos percebemos que algumas mudanças são 
capazes de nos ajudar a amadurecer nossa forma de 
ver o futuro, bem como, trocar o foco por algo que 
realmente seja mais relevante. É fácil? Não, somos 
seres que o desconhecido é algo que causa medo. 
Mas se estiver com medo vai com medo mesmo. 

O que será? Não sabemos, mas temos certeza de que 
seu futuro se dará do resultado de suas atitudes de 
hoje, então, vale a pena o risco por algo novo e 
diferente de sua realidade, anal do que adianta 
esperar um resultado diferente fazendo o mesmo? Há 
um provérbio chinês que diz “Se você quer saber 
como foi seu passado, olhe para quem você é hoje. Se 
quer saber como vai ser seu futuro, olhe para o que 
está fazendo hoje”. 

Em entrevista feita com alguns servidores públicos do 
Estado percebemos que muitos esperam uma 
aposentadoria tranquila, com qualidade de vida. 
Outros pensam em investir em viagens ou até mesmo em 
ações sociais, porém não sabem como e se será 
possível, alegando que só reconheceram a 
importância do assunto atualmente, quando já estão 
se aproximando de sua aposentadoria.  

Assim, é perceptível que mesmo sabendo que uma 
complementação faz toda a diferença não há uma 
visão clara sobre ela. Ao ser questionado se havia 
alguma preocupação no início de sua carreira a 
resposta foi simplesmente, 'Não, antigamente só pagar 
o INSS era exigível'. Ressaltamos, também, que mesmo 
que haja uma diferença entre alguns anos atrás e hoje, 
a educação nanceira nem sempre fez parte do 
cotidiano do trabalhador. Aposentadoria é mais que 
um período de descanso é também resultado dessa 
educação familiar e pessoal. 

Há outro pensamento que diz “O inteligente aprende 
com os próprios erros, o sábio aprende com os erros 
dos outros”. Um dos servidores aconselha, ainda, que 
os que estão na ativa invistam em sua carreira, sempre 
pensando no futuro. No incerto cenário econômico 
atual é fácil ver os resultados de algumas decisões sem 
mesmo toma-las. Então, por que precisar errar para 
aprender a lição? Não é preciso muito esforço para 
saber que algumas atitudes fazem toda diferença, 
principalmente quando a questão é nanceira. 
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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

VOCÊ PODE ENCONTRAR AS 
COISAS QUE PERDEU, MAS 

NUNCA AS QUE ABANDONOU.

Reencontramos a palavra perdida; o sentido deixado nas 
entrelinhas, os signicados por trás de toda vírgula. Cada 
pausa esquecida nas paradas marcadas por pontos nais. 
Encontramos as frases mais lúcidas que soltamos - e também 
as mais tolas e bobas que dizemos apaixonados pela vida, 
pelo dia...

Reencontramos nossos olhares perdidos, nossos passos de 
pés incertos, nossos traços de mãos errantes, ora livres ora 
leves...

Achamos pelo caminho de ida, pegadas de quem já 
andou a mesma estrada. Encontramos no caminho de volta, 
as marcas dos pés de quem um dia caminhou ao nosso 
lado.

Reencontramos inícios e novos sorrisos.
Reencontramos medos e antigos receios.

m e n s a g e m

Podemos achar cada lembrança que deixamos bem 
guardada.
E na melhor das hipóteses, conseguiremos revivê-las
Em cores, sons, tons...

Pessoas, momentos e lugares.
 
Podemos reencontrar inclusive nossos próprios risos
N o s s a  b r a v e z a  n a t u r a l ,  n o s s a  e s p e r a n ç a
Podemos reencontrar o que tivermos esquecido no 
caminho.

Limpar tudo e colocar novamente na prateleira dos sonhos.

Só não poderemos reencontrar, nunca mais, se 
abandonarmos algo muito importante: nossa vontade de 
sermos, no fundo e dia após dia, nós mesmos...tar em nossos 
sonhos é que realmente envelhecemos.
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