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Apresentação

A vida é feita de fases. A velhice faz parte da vida.

Envelhecer é um lindo processo em que a experiência soma-se  a maturidade.

Para muitos, envelhecer pode significar o fim.

Para muitos, envelhecer pode significar mudanças negativas.

Para a Coleção Presta Atenção!, envelhecer significa seguir em frente.

Para a Coleção Presta Atenção!, as mudanças são um processo muito natural do viver.

Esta edição nasceu do desejo de afirmar que o envelhecimento é uma conquista e que com 

cuidados e responsabilidades a vida pode e será muito boa.

Tem gente que envelhece cedo demais.

Tem gente, que apesar dos anos e dos muitos aniversários, nunca envelhece.

Separar a vida por faixas etárias é quebrar histórias.

A nossa história é única.

Marcelo Reis Garcia

Autor e Coordenador Editorial



2- A velhice não quer dizer que a vida 
deva ser sem graça e sem planos. 

1- A velhice é uma fase muito especial da vida de 
uma pessoa. 



3- Namorar na velhice é muito bom. 

Obrigada pela lembrança.

5-  Cuidar da saúde é muito importante. 
Ter um Geriatra fixo é um bom 

caminho.4- Amigos são bons de todas as idades.



8- Não deixe de ler, ir ao 
teatro e cinema.7- Colocar barras no banheiro 

pode dar mais segurança.

6- Fazer exames de vista é uma ótima precaução.



10- Não deixe de trabalhar se ainda tem 
animo e vontade de produzir.

9- Fazer exercício só pode fazer bem, 
mas busque acompanhamento.



Bernadete não conta a idade por nada nesta vida.

E não é por vaidade. 

Ela diz que se falar a idade ela deixa de ser livre para fazer o que quer e como quer.

Ela diz que confundem velhice com marasmo, cansaço e desamino, e ela não tem nada disso em 

seu dia a dia.

Ela não teve filhos e ficou viúva muito cedo. 

No trabalho fez muitos amigos.  Trabalhou até que a lei obrigasse ela se aposentar.

Como Professora Universitária gostava de conviver com várias gerações de alunos e 

professores.

Depois de aposentada não parou de viajar e de ir ao teatro e ao cinema.

Seus amigos são sua família.

Vez por outra ainda dá umas paqueradas, pois como ela mesma diz "ninguém é de ferro".

Se cuida e se protege para que seu envelhecimento seja cada dia mais saudável.

Ela quer mais e mais vida.

Nunca achou que envelhecer foi negativo. 

Ela concorda com a Atriz Tônia Carrero: Não envelhecer é muito pior.

Uma história real...
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