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SALVE UMA VIDA. DOE SANGUE!

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Ela é a celebridade do momento. Basta uma expecta-

tiva de que ela está chegando e até o dólar cai. Se houver 
desconfiança de que ela não vem mais, o dólar sobe. A re-
forma da previdência vai mudar o Brasil, se ela realmente 
for aprovada. Para muitos, isso é positivo, para a oposi-
ção, nem tanto. Mas a grande maioria dos especialistas 
econômicos garante que ela é extremamente necessária.

OS PROBLEMAS ATUAIS
Para eles, dois são os grandes problemas do sistema 

de seguridade social do Brasil. O primeiro é que o sistema 
está baseado numa espécie de pirâmide, onde as contri-
buições dos trabalhadores atuais pagam os rendimentos 
dos aposentados, sendo que um aposentado precisa em 
média da contribuição de cinco trabalhadores. Percebe-se 
que por si só, já é um sistema em que em determinado 
momento não conseguirá se pagar sozinho, ainda mais 
agora, com a mudança na idade da população, onde as 
pessoas têm menos filhos e por isso começa a ter mais 
idosos, e consequentemente mais aposentados, do que a 
quantidade necessária de trabalhadores contribuindo. Se 
nada mudar, o colapso estaria previsto para 2022.

O outro grave problema é a péssima estrutura do sis-
tema devido aos privilégios. Políticos, por exemplo, re-
cebem muito dinheiro com pouca contribuição, juízes e 
outras categorias conseguem se aposentar com 42 anos, 
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pensionistas de militares recebem pensão sem nunca ter 
havido nenhuma contribuição. Tudo isso tende a ser mo-
dificado. 

PRINCIPAIS MUDANÇAS
Dentre tantas alterações no sistema de previdência, 

três são as que mais chamam a atenção. A primeira é o 
fim da aposentadoria por tempo de contribuição, a segun-
da é a mudança do sistema em que os mais novos pagam 
a aposentadoria dos mais velhos e por último a transição 
de parlamentares para o mesmo regime do restante da 
sociedade, seguindo novas regras e reduzindo os privilé-
gios que arrombam os cofres públicos.

Sobre a extinção da aposentadoria por tempo de con-
tribuição, especialistas garantem que é importante. De 
acordo com a revista Money Times, além do Brasil, isso 
só existe em outros 12 país no mundo, todos subdesen-
volvidos e com sérios problemas estruturais. E realmente 
não faz sentido a sua existência. A previdência é um se-
guro, só que contra a velhice ou acidentes, para quando 
você não tiver condições de trabalhar. Se você não está 
velho e pode trabalhar, não tem sentido receber esse se-
guro, certo? É como um seguro de carro contra roubo. Se 

Se tem dúvidas sobre esse projeto que vai mexer com a vida da nação, essa matéria é para você.
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3ª IDADE COM SAÚDE E ALEGRIA

Informe Publicitário

Já está cientificamente comprovado que a 
3ª idade pode ser vivida com saúde e alegria. 

A “Dignus – Arte de Viver”, casa de re-
pouso localizada em Botafogo (site: http://
mcetrims.wix.com/dignus-arte-de-viver e 
blog: http://dignus-artedeviver.blogspot.
com.br), acredita que um estilo de vida sau-
dável pode ser conquistado sem muitos es-
forços, mas com flexibilidade, persistência e 
força de vontade. 

Por esse motivo, oferece todos os cuida-
dos necessários às pessoas idosas e as me-
lhores condições para uma vida saudável, 
longa e feliz, facilitando a vida dos que ne-
cessitam de maior apoio, por apresentarem 
alguma limitação e motivando mais aos que 
não apresentam nenhum problema e dese-
jam viver bem, fazendo novas amizades. 

A Dignus existe há dezesseis anos e 
durante todo esse tempo tem desenvolvido 
um belíssimo trabalho com as pessoas da 
terceira idade. A arte de viver mais e melhor 
é individual e a Dignus tenta identificar o 
que é melhor para cada um, adequando seus 
serviços às necessidades dos idosos, tanto 
na modalidade “Hospedagem”, como na 
modalidade “Centro-Dia” ou para os que 
querem passar apenas alguns dias, fazendo 
novas amizades, atividades interessantes e 
experimentando deliciosas refeições balan-
ceadas por nutricionista. 
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O QUE VOCÊ ESCOLHE?

Nada mais clichê do que dizer que 
“a felicidade está dentro de você”, 
não é mesmo? Não precisamos sair 
correndo, fugir ou desdenhar de “fra-
ses feitas”. Vamos ver se isso é ver-
dade?

Você sabia que a felicidade é ma-
téria de estudos científicos?  De acor-
do com diversas pesquisas das maio-
res universidades americanas você 
tem o poder de escolher ser feliz!

Minha intenção não é me apro-
fundar no assunto “Felicidade”. Isto 
seria muito complexo, envolve inte-
ligência emocional, alterações hor-
monais, crenças, emoções, etc..  Mas 
preciso te dizer que você tem o poder 
de controlar seus pensamentos, seus 
comportamentos e se manter em es-
tado de felicidade no maior tempo 
possível da sua vida!

Tem um ensinamento que me aju-
dou muito a manter o sentimento de 
equilíbrio emocional e me proporcio-
na clareza para agir sempre na bus-
ca da felicidade: Tudo que acontece 
pesa 10 e a maneira como você reage 
pesa 90. 

Vou dar um exemplo, se eu saio 
de casa para o trabalho e no cami-
nho esbarro em alguma coisa e sujo 

Ser feliz é realmente seu foco?
a minha roupa, o que fazer? Opção 1: 
xingar, ficar irada, ir para o trabalho 
de mal humor, passar o dia todo recla-
mando, tornar o meu ambiente de tra-
balho tenso, voltar para casa irritada, 
dizer que sou uma azarada, e terminar 
meu dia me sentindo péssima. Opção 
2: ficar chateada (é normal), escolher 
o que fazer, voltar em casa e trocar 
de roupa, chegar no trabalho e passar 
um lencinho molhado, pedir a alguém 
para levar uma roupa para eu trocar, 
comprar uma roupa no caminho, ou 
se nada puder ser feito, explicar o aci-
dente para as pessoas e trabalhar um 
único dia com a roupa suja. Escolho 
a solução! Escolho dar um ponto final 
no problema o mais rápido possível! 
Escolho mudar o foco, seguir meu dia 
da melhor maneira! Escolho dar pou-
co valor ao problema e muito valor à 
minha paz, minha qualidade de vida, 
minha felicidade!!

Pense, sujar a roupa pesa 10 e 
como você escolhe reagir pesa 90!

Sempre, sempre, sempre, escolha 
focar na sua felicidade! 

Aprendendo no mundo Coaching
Carol Lima

olive.carol@hotmail.com

COLUNA APRENDENDO NO 
MUNDO COACHING

A maioria dos idosos da Dignus apre-
sentam melhoras significativas da saúde e 
da qualidade de vida. A casa tem uma óti-
ma equipe de enfermeiras, técnicas de en-
fermagem, cuidadoras, médico, psicólogas, 
assistente social, nutricionista, supervisora 
de campo e muito mais. 

A visita dos familiares à Dignus é livre e 
a maioria das famílias gostam muito de es-
tarem junto com seus familiares. Em saúde 
é melhor prevenir do que remediar e a Dig-
nus – Arte de Viver trabalha prevenindo os 
problemas mais frequentes à terceira idade 
e tratando desses problemas, quando os ido-
sos já os apresentam. Acreditem, a Dignus é 
um espaço muito especial! Agende uma vi-
sita pelo telefone (21) 2542-9299 e confira 
de perto. Feliz Páscoa para todos!
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TUDO AO CONTRÁRIO E NINGUÉM REPAROU

Acabo de ler uma matéria que ensinava como dei-
xar o outro a fim. Se pensa que você deve ser românti-
co ou lembrar-se das datas importantes, engana-se. É 
preciso deixá-lo esperando ou fingir que não ouviu o 
que falou. A idéia é demonstrar que tem mais com o 
que se preocupar. Queria entender porque não pode-
mos ser simplesmente nós mesmos. Passamos toda a 
nossa infância jogando jogos, será que eles são uma 
espécie de preparação para os jogos da vida adulta?

Lá no tempo das cavernas, sem as influências 
sociais, sem todos esses ti-ti-tis, as pessoas se pro-
curavam e se achavam de uma forma simples e sem 
interferências. Hoje, as necessidades são as mesmas. 
Mudando algumas coisas já que não precisamos de 
um homem que mate dinossauros, mas um que nos 
proteja e se prontifique a trocar a tomada que quei-
mou. Ou nem mesmo de uma mulher que esteja espe-
rando com a mesa posta e o sorriso no rosto, mas de 

uma que saiba ser feminina e dócil e que esteja pronta 
pra nos dar colo sem que ninguém veja. A essência 
continua pela busca de um alguém que nos complete, 
nos valorize e que admiramos. E que mal há, no meio 
disso, demonstrar para a pessoa que ela é especial? 
Que você se importa com o bem estar dela? 

É muito bom ter estratégia se você está pensando 
em fugir de um engarrafamento, mas se você quer en-
trar na vida de alguém, dividir a sua com outra pessoa, 
o conselho é que se possa ser você, ainda que não seja 
a pessoa mais interessante do mundo. Ufa! Alívio e 
conforto não fazem mal a ninguém. Inventar um per-
sonagem, demonstrar o que não quer fazer, é mais do 
que cansativo, é infantil, superficial e sem garantias. 
Podem acreditar, aquela estória de “coma tudo que 
ganha a sobremesa” perdeu a validade quando você 
completou uns 7 anos.

Dra. Ana Paula Veiga
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BRUXISMO

O Bruxismo é um hábito pa-
rafuncional de ranger os dentes 
inconscientemente. Estes aparecem 
desgastados e o paciente freqüente-
mente acorda com dor muscular. É 
considerado uma doença de ocor-
rência comum, podendo ser obser-
vado em todas as faixas etárias, com 
prevalência semelhante em ambos 
os sexos.

O esmalte dentário é a primeira 
estrutura que recebe a carga pa-
rafuncional do bruxismo, sendo o 
desgaste anormal dos dentes o sinal 
mais freqüente da presença desta 
patologia.

A freqüência e a severidade do 
bruxismo pode variar à cada noite e 
parece estar altamente associado ao 
estresse emocional e físico.

A seleção de um plano de trata-
mento para o bruxismo, uma desor-

dem multifatorial (muitas causas), é 
um dos grandes desafios na clínica 
odontológica.  É fundamental  a 
precisão em seu planejamento. Até 
agora não há ainda um método que 
acabe com o bruxismo permanen-
temente, mas podemos minimizar 
seus sintomas. Podemos usar pla-
cas interoclusais (que não deixam 
um dente bater no outro), reduzir 
a tensão psicológica do paciente, 
modificar seu padrão neuro-muscu-
lar habitual e minimizar a irritação 
oclusal. 

Não deixe seus dentes se desgas-
tarem!!! Vá fazer uma consulta com 
seu dentista. Lembre-se: quanto 
melhores forem seus dentes, mais 
saúde você terá!!!

Até a próxima!
Dra. Renata Pescadinha

O que é e como se trata?

COB, CENTRO ORTOPÉDICO 
BOTAFOGO, DE NOVO VISUAL

Há 29 anos construindo uma relação 
de confiança e credibilidade com seus 
pacientes, o COB, situado na Rua So-
rocaba, 584, em Botafogo, zona sul do 
Rio de Janeiro, modernizou suas ins-
talações para atender com muito  mais 
conforto os pacientes, acompanhantes  e 
visitantes.

A casa com aproximadamente 
550m² de área construída foi projetada 
de forma a ter o fluxo de pacientes  to-
talmente linear. Pensando nisso, além 
de atendimento com qualidade, o dire-
tor médico da Clínica, Dr. Moacyr Pi-
nheiro Junior, idealizador do projeto de 
reconstrução do espaço, comentou com 

a reportagem do Jornal sobre a impor-
tância da reforma no COB: “A minha 
preocupação sempre foi a de oferecer 
ótimas condições aos meus pacientes 
sob o ponto de vista técnico, estrutural e 
material. Tanto é verdade, que foi reali-
zada uma modernização da fachada e do 
seu interior, culminando com a idéia da 
instalação de um elevador panorâmico 
nessa fachada, a fim de facilitar o aces-
so e deslocamento dos pacientes entre 
as dependências da Clínica,  para a re-
alização dos atendimentos ortopédicos 
e os demais serviços da Clínica, entre 
eles Fisioterapia, RPG e Raios–X digi-
tal”, complementou o médico.
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SERVIÇOS SOCIAIS

ÓTICAS

CRIAÇÃO 
DE SITES

BOMBEIRO / ELETRICISTA
REFRIGERAÇAO

AULAS PARTICULARES
EXPLICADORA

CURIOSIDADES
1º DE ABRIL: DIA DA MENTIRA

Quem pensa que o dia da mentira só existe no Brasil 
está muito enganado. A origem vem da França, quando 
o Rei Carlos IX instituiu o dia primeiro de janeiro para 
ser o início do ano. Antes disso, a festa de ano novo 
era comemorada no dia 25 de março e terminava uma 

CLASSIFICADOS - CATEGORIAS
- Acupuntura

- Associações e clubes

- Aulas Particulares / Explicadora

- Bombeiro / Eletricista / Refrigeração

- Conserto de Eletrodomésticos

- Criação de Sites

- Cursos de Massagem e Terapías

- Óticas

ACUPUNTURA

CONSERTO DE 
ELETRODOMÉSTICOS

CURSO DE MASSAGEM
E TERAPIAS

semana após, justamente em 1º primeiro de abril.
Mas as pessoas mais tradicionais e menos flexíveis 

da época continuaram a comemoração na data antiga. 
Os adeptos da nova data brincavam com os tradicionais 
e o dia 1º de abril se tornou o dia da mentira.

DIA MUNDIAL DO COMBATE 
AO CÂNCER

No dia 8 de abril acontece o Dia Mundial de Comba-
te ao Câncer, data com objetivo de chamar a atenção de 
líderes políticos e da sociedade para o crescimento dos 
índices da doença.

O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças 

que se caracterizam pelo crescimento desordenado 
das células. Tem causas variadas, podendo surgir de 
fatores externos, como o ambiente e hábitos do dia a 
dia; ou fatores internos, na maioria das vezes gene-
ticamente predeterminados. Os fatores externos são 
causa de aproximadamente 80 a 90% dos casos da 
doença.

Especialistas creem que alguns fatores de risco são 
causadores de alguns tipos de tumores malignos, sendo 
o principal fator o tabagismo, seguido de consumo de 
bebidas alcoólicas e de gorduras de origem animal, die-
ta pobre em fibras, vida sedentária e obesidade.

Os estudiosos afirmam que quanto mais cedo for diag-
nosticado o problema, maiores são as chances de cura.
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Coluna: Onde o teatro entra na vida das pessoas?
R: Bom, acho que o teatro está nas pessoas no mo-

mento em que essas pessoas são seres criativos, potentes 
e se permitem transformar. Ou seja, é na arte que a trans-
formação acontece, é quando você se conecta com algo no 
seu interior, quando você significa coisas e as torna impor-
tantes. Não é possível uma sociedade existir sem arte, para 
que seres humanos possam se conectar. Então, o teatro é 
bom para quem assiste, quem consome e para quem faz, 
com certeza!

Coluna: Você trabalha como diretora, professora e 
atriz de uma das mais importantes companhias de teatro 
brasileira, que é a Cia de Teatro Contemporâneo. O que 
você acha que é o diferencial desse lugar?

R: Acho que em primeiro lugar existe um compro-
metimento muito grande dos profissionais que formam 
a equipe da Cia de Teatro Contemporâneo. São pessoas 
apaixonadas pelo que fazem e isso se reflete num clima 
maravilhoso, de acolhimento, colaboração, respeito e ad-
miração. Então, depois existe um incentivo muito grande 
para que cada um descubra sua potência criativa e enten-

da essa força quando você cuida do seu parceiro em cena, 
quando você trabalha junto à possibilidade de criação, poe-
sia e confiança. O programa de formação também é muito 
bem estruturado e dá muitas possibilidades para os alunos 
evoluírem em vários sentidos. Também a Cia de Teatro 
Contemporâneo investe muito nos alunos dando possibili-
dades deles se envolverem em projetos profissionais da Cia. 
Isso é incrível!

Maiores informações: teatro.secretaria@gmail.com. 
Tel: (21) 2537-5204.

A REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 2

A CIA DE TEATRO CONTEMPORÂNEO
você não for roubado, faz sentido a seguradora lhe pagar?

Para substituir aquele modelo onde 5 trabalhadores 
pagam a aposentadoria de 1 aposentado, a tendência é 
que cada um agora contribua para a sua própria aposen-
tadoria, “poupando” todo mês,  como já ocorre nas previ-
dências privadas, onde o montante guardado é acrescido 
de juros. É como se os rendimentos mensais fossem a 
aposentadoria do contribuinte. Mas isso está em análise.

Há outras alterações significativas. As idades míni-
mas para se aposentar serão de 62 e 65 anos, respectiva-
mente, para mulher e homem, o que só deve começar a 
acontecer em 2033. Já o trabalhador rural terá que pagar 
determinado valor para poder se aposentar. Antes, rece-
bia mesmo sem contribuição. Militares federais continu-
am sem a obrigação de contribuir, mas agora terão que o 
fazer  para deixar pensão para seus dependentes, reduzin-
do o rombo. E, finalmente, idosos com mais de 60 anos 
e pessoas com deficiência que não contribuíam, mas que 
tenham condições de miserabilidade, receberão ajuda de 
custo do governo.

ECONOMIA
Estima-se que, com essas mudanças, em 10 anos o 

país economize 1 trilhão de reais. O objetivo é que haja 
mais dinheiro para o que realmente fará o Brasil crescer.

Hoje, o país gasta mais dinheiro público, ou seja, di-
nheiro dos impostos da população, com a previdência do 
que com segurança, saúde, educação e mobilidade ur-
bana, tudo junto, pois a arrecadação da previdência não 
paga seus custos. A expectativa é de que, com a reforma, 
isso finalmente vá mudar. 

Na Europa, onde o envelhecimento da população 
ocorreu bem antes, já havia ocorrido mudanças seme-
lhantes. Agora, com o envelhecimento da nossa popula-
ção, parece que não tem jeito, chegou a vez do Brasil 
mexer no seu sistema previdenciário de alguma forma.

A atriz, produtora, diretora e professora da Cia de Teatro Contemporâneo Aline Bourseau conta 
como o teatro entra na vida das pessoas e por que essa famosa companhia é tão diferente.
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