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Editorial

Nesta edição do Jornal da Aposchesf, você vai ficar por dentro do que anda acontecendo na sede e nas 
regionais. Também vai ficar superinformado com notícias relevantes.  E já começa com uma curiosidade: sabia  
que a Organização Mundial da Saúde considera o trabalho voluntário importante para a qualidade de 
vida na velhice? Isso mesmo! No Brasil, a atividade é marcada por uma data comemorativa: o dia 28 de 
agosto. Aproveitamos o momento para homenagear todos os profissionais aposentados que, hoje, atuam 
na Aposchesf como voluntários. 
E, falando em vida ativa, você não pode deixar de conhecer Seu Darlan, um verdadeiro exemplo  
de cuidado à saúde. O oposto disso é combater o que faz mal. O tabagismo, por exemplo, está 
relacionado a 90% dos casos de câncer de pulmão; não é preocupante? Agosto também é o mês do  
combate ao câncer, por isso, fizemos uma reportagem sobre o cigarro e seus malefícios. Algumas dicas 
práticas para quem quer deixar de fumar estão aqui. 
Você já refletiu sobre quando devemos parar de dirigir? Esses e outros assuntos vão permear a sua leitura. 
Aproveite. As próximas páginas aguardam você.

Coordenadoria jurídica 

Este setor é responsável pelo credenciamento e monitoramento dos escritórios de advocacia, que serão 
patronos das causas dos associados e dependentes. É o elo de ligação e esclarecimento das demandas 
judiciais, além de prestar informações à diretoria, mediante relatório semestral das ações patrocinadas 
pelos respectivos escritórios.
Na assessoria direta aos associados e dependentes, o departamento jurídico faz atendimento prévio, 
esclarecendo sobre a melhor forma de solução do litígio e, dentro dos direitos pleiteados, quais os 
documentos para o ingresso em juízo; bem como encaminhamento, quando necessário, ao escritório de 
advocacia credenciado, na área de competência. 
A assessoria jurídica está à disposição para esclarecer dúvidas, elaboração de pareceres ou documentos 
que digam respeito à entidade ou seus empregados.

Dias de atendimento na sede da Aposchesf
Terças, quartas e sextas–feiras, de 13h às 17h.
Responsável: dra. Euvânia M. Cruz Muñoz
OAB/PE 22.157

O engenheiro Murilo Martins Gondim Coutinho, candidato escolhido em unanimidade 
pela Assembleia da Aposchesf para o cargo de titular do Conselho Fiscal, foi eleito. Tendo 
como suplente a administradora, contadora e advogada Graça Fernandes, da Regional  
de Salvador, os eleitos apresentam conduta ética e capacitação para zelar pela gestão  
econômico-financeira e demais atividades de controle previstas no Estatuto. A Aposchesf 
se congratula com os eleitos e deseja bom trabalho neste mandato, que teve início em 
01.06.16 e encerramento em 31.05.2020.

Eleições na Fachesf 

VOTE
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Comemoração 

O clima junino esteve presente na Sede e em algumas regionais. 
Veja como foram as comemorações.

O que aconteceu no São João da Aposchesf

Maceió e Garanhuns
A regional de Maceió promoveu o tradicional “Encontro Junino” entre seus Associados nas cidades  
de Maceió e Garanhuns. Confira algumas fotos dos eventos. 

Fortaleza
Os associados de Fortaleza participaram, no dia 8 de junho, de um café junino. Na ocasião, foi apresentada 
uma galeria de fotos dos diretores da regional.

Rio de Janeiro
A regional do Rio de Janeiro também realizou uma agradável comemoração de São João. O festejo,  
que aconteceu no dia 23 de junho, contou com comidas típicas e muita animação.

Recife
No dia 15 de junho, os associados do Recife participaram de uma maravilhosa comemoração junina  
no Clube Português. Animação, dança e comidas típicas não faltaram na festa. 
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Sobradinho em foco 

Dia da Saúde
Em parceria com o ambulatório da Fachesf, a regional de Sobradinho realizou uma série de ações, no dia 6  
de abril, para comemorar o Dia da Saúde.

- A médica Simone Gonçalves e a dentista Vanessa Juste proferiram 
palestra;
- Luciana Almeida, técnica de enfermagem, fez aferição de pressão e 
medição da glicemia dos associados;
- A massoterapeuta Railla Soares Pereira fez demonstração de exercícios 
que os idosos podem fazer sem correr risco de acidentes, como quedas 
e distensões;
- Marcos Alves, agente da Fachesf, prestou esclarecimento sobre 
questões levantadas e entregou as carteiras de saúde.

Informática na terceira idade

As aulas de informática para associados e dependentes estão 
acontecendo às terças e quintas-feiras, na sede da Aposchesf de 
Sobradinho. São duas turmas: uma das 14h às 15h30 e outra, das 
15h30 às 17h. A proposta é que cada aluno utilize um computador, 
por isso, ao todo, são 8 vagas – 4 para cada turma. As aulas são 
ministradas por Jane Barbosa, secretária da associação.

Torneio de xadrez

A Aposchesf sedia a 6ª edição do Torneio de Xadrez de Sobradinho. 
A competição é uma parceria da associação com o idealizador e 
organizador do torneio, o professor Marcelo Monteiro. Este ano foram 
homenageados o diretor regional Geraldo Francisco de Lima e a auxiliar 
administrativa Jane da Cruz Santos Barboza pelo apoio e incentivo ao 
torneio. A premiação do torneio recebe o nome de Selvira Maria Xavier, 
em memória à diretora da associação que foi uma grande incentivadora.
Em sua gestão, sempre abriu as portas da sede da Aposchesf e deu 
suporte para que o evento acontecesse. 

Ginástica com dança

Em parceria com a Prefeitura do Município de 
Sobradinho, através da Secretaria de Ação Social,  
a Aposchesf sedia aulas de ginástica e dança gratuitas. 
Os encontros acontecem duas vezes na semana, terças 
e quintas-feiras, sempre às 7h. As aulas estão abertas 
à comunidade e, para participar, basta ir e se inscrever.

Todas as parcerias estão sintonizadas com os preceitos da Aposchesf, 
de garantir o bem-estar de seus associados e trabalhar para  
o engrandecimento da sociedade.

Notícias
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Notícias

Rio de Janeiro em foco

No dia 29 de abril, Ana Maria Vieira Carneiro reuniu um grupo 
de associados para curtir um bom papo, matar a saudade  
e trocar figurinhas. A Representante Regional da Aposchesf  
do Rio de Janeiro escolheu a majestosa Confeitaria Colombo 
para o encontro.
A Colombo foi escolhida por se tratar de um local muito 
acolhedor, com um padrão de qualidade superior as outras 
confeitarias, além de ficar no centro da Cidade, lugar de bom 
acesso para todos.

Envolvidos pelos espelhos belgas, bancadas de mámore 
italiano e vitrines em jacarandá, os onze colegas desfrutaram 
do famoso chá acompanhado das delícias da confeitaria, em 
pleno clima da Belle Époque. Mesmo lastimando a ausência 
justificada de outros associados, Ana Maria propiciou uma 
tarde alegre e solidária e, como falou seu neto, um “encontro 
maneiro”. 

Recife em foco

Dançar proporciona uma mudança significativa de comportamento, ajudando as pessoas 
a serem menos tímidas, menos ansiosas e a terem mais confiança em si mesmas.  
Outra vantagem da dança é que ajuda a manter o cérebro em plena atividade, melhorando 
a coordenação motora e a concentração, já que eleva a circulação cerebral em áreas 
adormecidas. Foi pensando em todos esses benefícios que a Aposchesf abriu um 
curso de dança. Ministradas pelo professor Stefano Bezerra, as aulas serão semanais  
(todas as terças), às 15h. Ritmos como bolero, forró e samba estarão presentes nos encontros. 

Aulas de dança na Aposhesf

Mais informações com Carmem pelo telefone: (81) 3797.8600

O que você está esperando para se arriscar nos primeiros passos?  
Vale a pena praticar essa atividade que não tem contraindicação!

Paulo Afonso em foco

Agora, os associados que frequentam as dependências da sede  
da Aposchesf de Paulo Afonso têm um motivo a mais para desfrutar  
do lazer. É que as mesas de sinuca e baralho foram reformadas.
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Voluntariado: o envelhecimento ativo
A participação da terceira idade no trabalho não remunerado

O discurso de que, ao chegar à terceira idade, busca-se apenas sombra  
e água fresca já é coisa do passado. O idoso tem confirmado, cada vez mais, 
sua participação em diferentes atividades da sociedade. É nesse contexto que 
o trabalho voluntário surge como uma oportunidade de atuação e de estímulo 
à inserção social.
Esta atividade é uma via de mão dupla. Além de doar tempo, dedicação  
trabalho, quem realiza o voluntariado também recebe diversos benefícios: 
aumento da autoestima, diminuição da ansiedade e  sensação de bem-estar. 

Ao fazer um trabalho social, o idoso consegue construir laços e conhecer pessoas diferentes, tornando  
a vida mais divertida e com menos frivolidades. Muita gente não sabe - mas a ciência tem demonstrado -,  
que quem realiza este tipo de atividade vive mais e melhor.
Estudos apontam: idosos que frequentemente participam de atividades sociais percebem a vida de modo 
diferente daqueles que não o fazem. Os resultados sugerem a atuação no trabalho voluntário como 
um mecanismo de promoção da saúde. Na pesquisa, os voluntários idosos relatam ter menos doenças 
e mais disposição que os não voluntários. O resultado é semelhante ao de uma pesquisa realizada,  
em 2013, por um grupo de pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. O artigo afirma  
que o índice de mortalidade é mais baixo entre os idosos que praticam voluntariado. 

Outro benefício à vida dos aposentados é o sentimento de valorização que 
essa atividade traz. Luiz Fonseca, 75, é o exemplo de uma vida dinâmica. 
Atua como assessor jurídico voluntário na Aposchesf há quatro mandatos, 
depois de vinte e dois anos trabalhando como advogado na Chesf; hoje, com  
o voluntariado, ele continua sendo útil e recompensado. “Sinto orgulho da 
experiência que adquiri na minha vida profissional. Enquanto estou vivo, vou 
ensinando, compartilhando tudo o que sei. Trabalho às terças e quintas-feiras 
na Associação, e minha maior motivação é saber que estou sendo necessário, 
comenta.
Quem também sente essa satisfação é Ana Tavares, 58. Depois de trabalhar durante 35 anos na Chesf,  
a engenheira aposentada está engajada em um projeto social do Comitê de Cidadania da Chesf. Há dois 
anos e meio que as noites das suas segundas-feiras ganharam mais sentido. 

Ana ensina matemática a um grupo de jovens da comunidade do Vietnã que 
estão se preparando para o Enem. Segundo Ana, essa atividade é “mais  
do que ensinar, é estimular”. 
Há cinco anos a aposentada trabalha como conselheira social no projeto Ponto 
Cidadão, em Igarassu. A cada ano, Ana apadrinha um jovem, desenvolvendo 
um trabalho de mentoria. “É uma satisfação muito grande em poder dividir 
experiências com pessoas que precisam disso; é uma troca. Por isso, preciso 
abrir ainda mais o meu leque de participação”, completa.
A atuação da terceira idade no trabalho voluntário é tão importante que as 

Nações Unidas, através do Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento, colocam o voluntariado dos  
idosos como um dos compromissos a serem adotados pelos países preocupados em manter uma sociedade  
para todas as idades, com uma proposta para o envelhecimento ativo.
O documento reconhece que a contribuição social dos idosos vai além de suas atividades econômicas, 
pois se reflete nos cuidados prestados aos membros da família e na realização de trabalhos voluntários  
na comunidade. Essas e outras ações servem para aumentar e manter o bem-estar pessoal e coletivo. 

Qualidade de vida 
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Um bom exemplo de trabalho voluntário é a própria Associação, que foi fundada 
há 30 anos por um grupo de aposentados imbuídos de solidariedade, desejo  
de compartilhar experiências, defender direitos, abrir perspectivas de cooperação 
e proporcionar melhorias na qualidade de vida dos associados. 
Para tocar o barco, a Aposchesf conta com a Diretoria Executiva; Diretorias 
Regionais; Representações Regionais; Conselhos Deliberativo e Fiscal, somando  
38 membros. A todos eles é vedado qualquer tipo de remuneração, bem como vantagens, lucros  
ou benefícios por qualquer forma ou título. É também fundamental a participação de dez voluntários que 
hoje prestam assessoria nas áreas jurídica, social, financeira e administrativa. Embora não se dediquem 
em tempo integral, eles representam 40% da mão de obra da administração.

Dulce Rissin, 66, faz parte desse grupo que presta serviços de forma 
voluntária à Aposchesf. Aposentada há 9 anos, a psicóloga se sente 
muito feliz em atuar na diretoria social da Associação. Já faz dois anos 
que ela dá suporte a este departamento e os saldos dessa parceria são 
muito positivos. Dulce é uma das idealizadoras do Previsa, programa 
que prepara o aposentado para uma vida saudável, sendo incentivadora  
do trabalho voluntário. Segundo ela, esta é uma atividade que “dá muito 
prazer”. Uma das finalidades da Aposchesf é “promover integração e manter 
convívio, através de eventos informativos, culturais, sociais e recreativos”.  
Essas são ações que precisam da colaboração voluntária dos associados; 
tanto na sede, como nas regionais. Por isso, a Associação conta com 
o talento e envolvimento de todos os aposentados que, hoje, permanecem   
ativos e trazem uma contribuição ímpar à instituição. A Diretoria Social tem  
obtido esse apoio e espera contar com a boa vontade de mais interessados. 

No Brasil, o trabalho voluntário, além de ser uma atividade regida por lei, tem 
também uma data para sua comemoração: 28 de agosto, o Dia Nacional do 
Voluntariado. Em 1998, com a Lei Nº 9.608, de 18 de fevereiro, a legislação 
brasileira avançou no sentido de  estabelecer regras para a participação 
sem remuneração ou vínculo empregatício.
Apesar disso, a participação da população brasileira em ações de voluntariado 
ainda é pequena, se comparada com outros países. De acordo com  
o Instituto Datafolha, o percentual brasileiro está abaixo da média mundial, 
que é de 37%. 

Qualidade de vida 

Atividade respaldada por Lei

Aumenta autoestima;

Faz o idoso sentir-se produtivo;

Ajuda na troca de experiências e conhecimento;

Dá sentido a uma vida mais real e menos superficial;

Dá serenidade e a certeza de contribuir com a inclusão social.

O exemplo da Aposchesf  

Por que o voluntariado faz bem

À direita, Dulce atuando  
em evento da Aposchesf

com a colaboradora Si Cabral  
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Depois de uma trajetória de 35 anos na Chesf, Renato Bastos,75, atualmente  
é um aposentado bastante ativo. Há seis anos atuando como diretor regional  
da Aposchesf de Salvador, coloca toda sua experiência em administração  
a serviço do bem-estar dos associados. Conseguir um plano de saúde digno para 
eles, ajudar os mais carentes e fortalecer os processos jurídicos fazem parte  
de seus propósitos. Nesta entrevista, Renato conta sobre os desafios do cargo  
e as suas motivações.

Jornal - Como iniciou sua atuação na Aposchesf?

Renato Bastos - Fiz várias outras coisas e vim parar na Aposchesf, participando do Grupo de Eventos, na 
época de João Santos. Depois, o então diretor regional, Nilton Oliveira, me convidou para fazer parte da 
assessoria. Com a sua saída, concorri à eleição para o cargo.

Jornal - Qual a motivação para disputar um cargo como este de forma voluntária?

Renato Bastos - Sempre digo que, quando o indivíduo se aposenta, ele não deve se acomodar. Passou  
a vida toda trabalhando, deve ir aos poucos desacelerando e nunca deve "vestir o pijama". Por outro lado,  
é bom porque não perdemos a ligação com nossos antigos colegas de trabalho.

Jornal - Como é relacionar-se com os parceiros de trabalho?

Renato Bastos - Como se diz hoje em dia, "numa boa". Procuramos sempre nos relacionar da melhor 
maneira possível, principalmente porque estamos ocupando um espaço da Chesf, em Pituaçu. Felizmente 
nunca tivemos problemas com a Chesf ou com a Fachesf; esperamos que esse relacionamento dure por 
muitos anos.

Jornal - Uma das finalidades da Aposchesf é “promover integração e manter o convívio”; diante disso,  
o que a regional de Salvador tem planejado e realizado?

Renato Bastos – Através do Grupo de Eventos, realizamos a nossa confraternização anual, sempre  
na última semana do mês de janeiro; é um momento em que os associados têm a oportunidade de rever 
velhos amigos de trabalho. Também nos reunimos para comemorar a data de fundação da Aposchesf;  
realizamos viagens a fazendas, no sistema bate e volta; saímos de manhã e voltamos à tarde.

Jornal - Quais os maiores desafios do ofício?

Renato Bastos - Fazer entender que somos voluntários, não temos remuneração, aliás, temos sim, quando 
resolvemos problemas de nossos associados e eles vêm nos agradecer.

Renato Bastos, o modelo de um voluntariado atuante

Entrevista 

Parceria

A Aposchesf e a PontesTur agora são parceiras e quem sai ganhando é você, 
associado, além dos seus familiares. Todos já podem começar a planejar a tão 
sonhada viagem nacional porque há ótimos descontos. A PontesTur oferece 
serviços de passagens aéreas e terrestres, hospedagem em hotéis, além  
de pacotes e locações. Para mais informações: (81) 3302.4555.
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Muito mais do que benefícios para o corpo, as atividades físicas proporcionam ao idoso uma vida menos 
estressada. Seu Darlan é a prova disso, além de cuidar de um diabetes tipo 2, quando se exercita,  
ele também cuida do bem-estar. “Mantenho a saúde e a mente arejada. A corrida de rua é uma verdadeira 
paixão para mim, com ela tenho qualidade de vida e me relaciono com as pessoas de forma alegre  
e animada”, comenta.

Seu Darlan e a terceira idade desportista
Aposentado é exemplo de vida ativa e saudável

“Atividade física alivia tudo”. Essa é a certeza que Seu Darlan Ribeiro traz  
na bagagem dos seus 68 anos de idade. A afirmação não é à toa.  
Depois de 28 anos trabalhando no departamento financeiro da Chesf,   
encontra-se descansado da rotina de trabalho. Mas, se tem uma coisa que 
Seu Darlan não aposentou, foi o amor ao atletismo. 
Essa história começou há 33 anos. Em 1983, recebeu o primeiro incentivo 
para participar de uma atividade desportista. Seus amigos de trabalho lhe 
apresentaram o Clube dos Corredores de Rua do Recife (CORRE), um grupo 
que até hoje organiza circuitos de corridas pela capital. Não sabia ele que 
isso seria um divisor de águas na sua vida: de sedentário, virou maratonista. 
Já são 125 corridas locais, regionais, nacionais e internacionais no currículo. 

Além de um exercício físico

“Todas as minhas participações em corridas de rua foram completadas; 
nunca desisti no meio do percurso”. Seu Darlan é aquele que, na corrida da 
vida, não perde uma oportunidade e segue até o fim, um verdadeiro exemplo.

O aposentado se orgulha em relembrar cada uma de suas principais corridas. 
Entre elas estão: São Silvestre (2010), Meia Maratona de Miami (2011), Meia 
Maratona de Seattle (2013), Volta Internacional da Pampulha (2013). O saldo 
disso tudo são as incontáveis medalhas e uma ótima saúde para desfrutar. 
“Atividades físicas são importantes na vida de qualquer um, principalmente 
dos idosos. Eu corro de 3 a 4 vezes por semana, faço exercícios funcionais, 
hidroginástica e musculação. No dia em que não participo de nenhum desses, 
fico chateado”, conta. 
Seu Darlan faz parte do grupo de idosos que se exercitam regularmente, mas 
a postura deste senhor atleta é algo incomum às pessoas da terceira idade. 
De acordo com dados da pesquisa Vigilância da Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico (Vigitel), de 2014, o índice é de apenas 38,2%.
Um estudo realizado pela Universidade de Oslo, na Noruega, em 2015, aponta: pessoas entre 55 e 65 
anos  que fazem exercícios podem ganhar até cinco anos a mais de vida. Por isso, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) aconselha 30 minutos de atividades físicas diariamente.
Mas vale lembrar que, antes de iniciar qualquer prática física regular, é preciso procurar um profissional 
para fazer uma avaliação específica. Depois, é só escolher a modalidade de que mais gosta e tomar cuidado 
para não exagerar.

Bem-estar 
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Saúde 

A resposta parece ser óbvia: não, saúde e cigarro não 
combinam. Mesmo assim, as estatísticas mostram uma 
realidade preocupante. O tabagismo atinge cerca de 1,3 bilhão 
de pessoas em todo o mundo, sendo 25 milhões no Brasil,  
o que representa mais de 15 bilhões de cigarros consumidos 
diariamente.
Para se ter noção do quão graves são esses números: enquanto 
você separa uma horinha para ler este jornal, 23 pessoas 
morrem vítimas de doenças associadas ao cigarro no país.  
E o pior é que as estimativas para os próximos anos não são 
nada animadoras, a projeção é que os índices dobrem até 
2030.

Segundo o Ministério da Saúde, 200 mil brasileiros morrem, por ano, por causa do cigarro. Além disso,  
a doença está relacionada a 90% dos casos de câncer de pulmão; 85% das mortes por bronquite;  
45% das mortes por infarto agudo do miocárdio; 25% das doenças vasculares e 30% das mortes 
decorrentes de outros tipos de câncer. Esses percentuais inquietam a comunidade médica, que classifica 
o tabagismo como uma doença gravíssima.

Saúde e cigarro. Combinam?

Do status à conscientização

Esses números são, na verdade, um reflexo de uma antiga cultura que atribuía 
ao cigarro o status de elegância e independência. Fumar era um hábito 
bastante incentivado pela mídia até as décadas de 1970 e 1980, mas esse 
comportamento social tornou muitas pessoas dependentes da nicotina. 
Margarida Dantas, aposentada da Chesf, faz parte dessa geração que conviveu 
com o cigarro desde muito cedo. “Nasci numa família em que quatro dos cinco 
irmãos homens eram fumantes. Ainda criança, já tinha muita intimidade 
com o cigarro: cinzeiros, odor, tipos, manipulação etc. Além disso, comecei 
a experimentá-lo, às escondidas, na adolescência. Todos esses fatos explicam bem os motivos que me 
levaram a fumar”, comenta.
A aposentada fumou durante 40 anos ininterruptos, mas hoje, aos 78 anos, está totalmente livre do vício; 
Margarida conta que deixar o cigarro de lado não foi uma tarefa fácil. “Cheguei a consumir de 25 a 30 
cigarros por dia. O maior desafio é sair da dependência e, para isso, eu procurei ajuda de um especialista. 
Foram três meses de luta contra o cigarro, batalha que incluiu a mudança de alguns hábitos: eliminar  
o cafezinho, trocar a bebida alcoólica favorita, beber água para substituir o cigarro, mudar horário de dormir, 
procurar ambientes abertos”, relata.
Margarida não esteve sozinha nesse desafio; além do apoio da família, ela contou com a ajuda de um 
especialista. A ciência comprova que buscar ajuda profissional é a melhor forma de parar de fumar. 
Estudos apontam que a associação de terapia cognitivo-comportamental, terapia de reposição de nicotina  
e tratamento com medicamentos aumentam as chances de as pessoas conseguirem abandonar  
o tabagismo.
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Saúde 

Como forma de coibir o tabagismo e contribuir para a diminuição de fumantes, 
entraram em vigor, desde maio de 2014,  as novas regras antifumo que proíbem 
fumar em locais fechados, como ambientes de trabalho e restaurantes, além 
de determinar o fim da propaganda de cigarros. Elas também extinguem os 
fumódromos em ambientes coletivos e ampliam as mensagens de alerta em 
maços de cigarro vendidos no país. Com a determinação, o estabelecimento que 
desobedecer às normas poderá ser punido.
Em toda sua experiência como ex-fumante, Margarida comemora esses avanços 
na legislação brasileira. “Apesar do lobby da indústria do tabaco, os legisladores 
têm obtido êxito na restrição da publicidade, na separação de locais para 

fumantes e na divulgação dos malefícios. Ainda bem. Talvez eu não tivesse passado tanto tempo ‘pitando’, 
a ponto de prejudicar minhas coronárias, se o acesso ao conhecimento sobre os componentes do cigarro  
e seus malefícios à saúde fossem tão disseminados quanto hoje”, afirma.

Muitas pessoas afirmam que querem deixar de fumar, mas o que 
nem todos sabem é que o combate à dependência pode ser bancado 
pelo Governo Federal, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).  
O Programa Nacional de Controle do Tabagismo atua desde 2004  
e já alcançou mais e 600 mil pessoas em todo o Brasil. O projeto inclui 
apoio psicológico e terapia com medicamentos bem como atendimenos 
educativos e terapêuticos.
O procedimento é simples. O fumante deve procurar a Secretaria Municipal 

de Saúde da cidade em que reside e descobrir quais as unidades de saúde oferecem o atendimento.  
O tratamento pode ser em um posto de saúde, hospital geral, hospital universitário ou até mesmo pelo 
Programa de Saúde da Família. 
Depois de identificada a unidade mais próxima de casa, o paciente deve pedir para ingressar no tratamento. 
O primeiro passo é uma avaliação clínica que vai determinar o grau de dependência do fumante.  
Esse conjunto de exames e entrevistas vai estabelecer como será o tratamento. 

Para deixar, de vez, o cigarro      
Antes de tudo, defina um dia para parar de fumar;  
Estudos apontam que, quem larga o vício de uma vez, tem mais chances              
de conseguir parar definitivamente;    
Tenha consciência de que você precisa de ajuda;     
O apoio e orientação de um especialista aumentam as chances de sucesso;    
Comece um programa de exercícios;    
Atividade física alivia o estresse e ajuda o corpo a recuperar os danos causados pelo cigarro;    
Fumar desidrata. Beba muita água. Ela ajuda a eliminar a nicotina e outras substâncias;    
Visualize seu caminho para se tornar um não fumante;    
Imagine-se recusando um cigarro que alguém lhe oferecer.

Lei antifumo

Tratamento gratuito e especializado contra o tabagismo
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Comportamento

Talvez você já tenha feito essa pergunta.
No Brasil, legalmente, não há idade máxima para uma pessoa continuar dirigindo 
um veículo. É necessário apenas que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
esteja em dia. No entanto, a partir dos 65 anos, a renovação, que antes deveria 
acontecer de cinco em cinco anos, passa a ser obrigatória a cada três. 
Diminuir o tempo de prestação de contas ao Conselho Nacional de Trânsito  
é uma medida necessária por causa das mudanças que a idade traz ao corpo. 
Contudo, o que conta para o médico achar que o idoso não é mais capaz de dirigir?  

O que fazer para continuar dirigindo pelo maior tempo possível?

Para especialistas, enquanto o idoso estiver em condições físicas e mentais 
adequadas, não há nenhuma contraindicação para a condução de veículos, 
porém alguns fatores devem ser observados. Na questão física, duas doenças 
que são muito características na terceira idade: a hipertensão e o diabetes. 
O idoso pode ter um pico hipertensivo enquanto dirige e sofrer um desmaio,  
o que pode causar acidentes com danos a ele e a terceiros. No caso do diabetes,  
a alimentação precisa estar bem regularizada, para que não haja picos de hipo 
ou hiperglicemia, que também podem causar desmaios.

Aos idosos que querem permanecer aptos a conduzir seus veículos, é necessário 
realizar algum tipo de atividade física, pois esta promove a integridade dos 
músculos e dos ossos. Com o avanço da idade, começa a haver uma perda  
de cálcio que leva à fraqueza muscular, dor, artroses, artrites e uma incapacidade 
funcional. Em um organismo que não realiza atividades físicas, a força muscular 
é reduzida, o equilíbrio diminui, os reflexos ficam mais lentos e é isso que ameaça 
direção veicular na terceira idade.

A parte mental também não pode ser esquecida.  
Por isso, valem também exercícios para manter a mente 
sadia. Uma dica muito importante é manter atividades 
como leitura e palavras-cruzadas. Esses exercícios 
fortalecem a mente e mantêm o cérebro trabalhando.

Até quando é possível dirigir?


