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Editorial
 assunto é de todos conhecido: o cálculo do diretoria que tem por princípio não admitir a existência de 
adicional de aposentadoria dos participantes da dissenso insuperável pela negociação entre a ELETROS e 
ELETROS, inscritos na vigência dos seus participantes e assistidos, sempre respondeu que O

regulamentos 001 a 004 do Plano BD. Porém, agora, estava no caso pela via do entendimento com a outra 
pretendemos enfatizar a forma como a pendência foi parte. E assim procedia. Desde março de 2007, através de 
resolvida. correspondência e de reuniões com representantes da 

ELETROS, desenvolvemos esforços pela solução 
Pelos regulamentos acima citados, o adicional de consensual do problema. E finalmente chegamos a bom 

aposentadoria era calculado tendo como base o valor de termo: um acordo foi firmado com a ELETROS, cujo teor 
20 salários mínimos. Depois de promulgada a contou com a devida aprovação do Conselho Deliberativo 
Constituição Nacional de l988, que pelo seu Art. 7°, dessa entidade e já entrou na fase de seu implemento, 
inciso IV, proibiu a utilização do valor do salário mínimo conforme noticiamos no APEL Notícias n. 114.
como indexador, a ELETROS passou a calcular o 
adicional sobre o teto de contribuição para a Previdência Uma outra premissa também norteou a decisão da 
Social, vigente na data do início do benefício. APEL de trilhar a via do acordo - a preservação do nosso 
Estabeleceu-se, assim, um tratamento desigual para patrimônio. Uma demanda judicial coletiva, qualquer que 
aqueles participantes admitidos sob a égide dos quatro fosse o seu desfecho, de certo incorreria em despesas 
regulamentos, o que os atingidos pela nova norma, com a judiciais, em pagamento de honorários advocatícios 
plena anuência da APEL, consideraram uma negação dos vultosos e em gastos com pareceres periciais. Como não 
seus direitos adquiridos que, em termos jurídicos, são fazemos outra distinção entre o patrimônio da ELETROS 
definidos como prerrogativas incorporadas ao patrimônio e o da APEL, senão a que o primeiro é um bem dos 
de seu titular, sem possibilidade de reversão. participantes ainda na ativa e dos assistidos e o segundo é 

um bem dos aposentados, nos pareceu que uma solução 
Vários inconformados exerceram o direito de do problema sem tantos dispêndios seria a mais racional.

reclamar nos tribunais e obtiveram algumas decisões 
pontuais favoráveis aos seus pleitos. Desde então, não Portanto, daqui saudamos o único vitorioso dessa 
foram poucos os apelos de associados para que a APEL porfia travada no âmbito da boa vontade de ambas as 
entrasse em juízo com uma reclamação coletiva. Esta partes - o Adicional de Aposentadoria. 

A Diretoria

 interesse político sobre o patrimônio de mais iniciativa em defender a Real Grandeza e o sistema junto 
de R$ 7,0 bilhões do Fundo de Pensão Real ao MME e a Minístra da Casa Civil, bem como por sua 
Grandeza suscita revolta em seus verdadeiros afirmação: “os fundos não podem sofrer influências de O

donos (participantes e assistidos). natureza política” (OGLOBO, de 27/02/2009). 

Os políticos interessados em promover alteração Já vivemos episódio semelhante, em passado não 
nos quadros de dirigentes da Real Grandeza tiveram que muito remoto e, por isso, precisamos nos unir e ficar 
recuar em seus propósitos, ante a grande e feliz atentos quanto aos movimentos “políticos” em direção à 
mobilização dos participantes e assistidos (ativos, nossa Fundação para, se necessário for, agirmos com a 
aposentados e pensionistas). O estardalhaço criado pela mesma determinação.
área política nesse caso não se limita a essa nossa coirmã 
(é ação coordenada que já, já, estará se estendendo às Parabéns APÓS FURNAS pelo bom exemplo, 
demais  en t idades  fechadas  de  previdência  demonstração de garra e prontidão em prol da defesa 
complementar), assim entendemos. Parabéns ao incondicional do patrimônio de todos os participantes e 
presidente da ABRAPP, José de S. Mendonça, por assistidos da Fundação que defendem.
repudiar a atitude inadequada desses políticos e por sua 

Mobilização nota 10 

A Diretoria
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Plantão Assistencial (21) 9464-7255
Emergência Médica (21) 0800 253130 Eletros (21) 2179-4700 Seguros

Luiza (21) 2179-4775Eletros-Saúde (21) 2138-6000 Folha de Pagamento (21) 2179-4780
Leandro (21) 2179-4741Clube ELETROBRÁS (21) 2514-5356 Empréstimo Financeiro (21) 2179-4900

Telefones Úteis

Os mais novos associados da APEL

Damos as boas vindas aos novos associados, abaixo relacionados, e aproveitamos para convidar você, não associado, 
a vir se unir a nós para o fortalecimento de nossas ações visando à defesa da nossa ELETROS, nosso Patrimônio.

- Eleilson Santos Costa - Gerson Ferreira Pires - Regina Alice Cesari - Severino Lima dos Santos

Esteja em dia com os seus dados 
Não se esqueça! Os seus dados cadastrais atualizados têm importância fundamental para os nossos plenos e 
importantes relacionamentos. Queremos deixá-lo informado de tudo o que estamos tratando, desenvolvendo e 
pensando em relação aos nossos associados.
Atualize-se pelo telefone: (xx21)2263-2707, página www.apelonline.com, ou e-mail: apel@apelonline.com.

Palestra Eletros-Saúde
Em 10 de fevereiro último, mais de 100 associados, interessados  na causa do Eletros-Saúde,  prestigiaram a 
importante e esclarecedora apresentação feita pelo Dr. Aluisio Gomes da Silva sobre o nosso plano de saúde - nas 
dependência da APEL.
A APEL, em seu Informe Extraordinário de 10 de março, deu a conhecer a todos os assistidos o andamento das ações 
do GT/ELETROBRÁS que estuda alternativas de apoio à saúde dos aposentados e pensionistas.

Aderson de Araújo (Ago/1946 a Jan/2009)
Enio Faria Rozendo Pinto (Jun/1925 a Mar/2009)
José Faustino de Medeiros (Mar/1924 a Mar/2009)
José Luiz Mesquita Prado (Jan/1934 a Fev/2009)

Homenagem Póstuma
Homenagem Póstuna aos queridos colegas e amigos que se foram, 
e que se encontram na morada eterna, junto ao nosso Pai Celestial

“Sabemos, com efeito, que, se a nossa morada terrestre, esta tenda, for destruída, teremos no céu um 
edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas.”



Informes Variados
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Assim, vamos nos unir e telefonar Rodoviária Federal, além de 480 Lei alterando 
para o 0800 619 619, opção 1. A viaturas que possuem comunicação Aposentadoria no 
atendente irá solicitar alguns dados e via satélite.

Congresso
a seguir perguntar qual o assunto. O registro de Alerta não dispensa o 

 Todos podem entrar em contato É suficiente dizer que quer a Lei registro na Polícia Civil.
com o telefone 0800 619 619, opção 3299/2008 aprovada. O preenchimento é feito por etapas, 
1 e dar seu apoio ao (*) Projeto de Lei Exemplo:
nº. 3299/2008, cuja proposta (*) A mensagem pode  s e r  
garante ,  aos  aposentados  e  encaminhada para 3 deputados 1º Dados do Veículo; 2º Dados do 
pensionistas, a recuperação do poder que você queira indicar ou às Notificante e 3º Dados do Alerta.
aquisitivo à época da concessão do lideranças das bancadas de até 
benefício, por meio do sistema de três partidos. Para maiores informações 
reajuste. O projeto já foi aprovado Fonte: www.camara.gov.br consulte o site da Polícia 
pelo Senado e ainda não foi pela Rodoviária Federal:
Câmara. Colaboração:  Jorge Joaquim. www.dprf.gov.br na opção 
Como todos sabem, mesmo contri- ALERTA.
buindo pelo teto, as aposentadorias 

Alerta Polícia Rodoviária 
vão ficando defasadas, ano a ano, 

Evolução do quadro de Federaldevido, principalmente, ao reajuste 
ATENÇÃO!!! A Polícia Rodoviária Associadosdiferenciado que o governo dá ao 

Federal criou um serviço chamado entre 25/12/08 e 25/02/09salário mínimo e ao pessoal da ativa 
ALERTA (em seu site), para registro e aos aposentados, com reajuste 
de carros roubados/furtados.   Associados em Dez - 1.102sempre insignificante para estes 

  Admissões - 3Se seu veículo foi roubado e você últimos. Isso resulta, ano a ano, 
  Saídas - 5fizer o cadastro do mesmo no site, numa enorme defasagem para todo 
  Falecidos - 2será enviado um e-mail para mais de aquele que sempre contribuiu pelo 
  Associados em Fev - 1.098400 locais de blitz da Polícia teto.

Esta brincadeira se disseminou, passando por té o século 16 (por volta de 1560) 
extensão a significar qualquer mentira ou o primeiro dia do ano tinha datas A brincadeira, o dia 1º de abril passou a ser variadas. Particularmente no 
chamado de “dia dos bobos”, daí para o dia da caso da França o ano começava em 25 de 
mentira foi um pulo.março que era, àquela época, a entrada da 

pr imavera no hemisfér io  Norte  
Quando em 1582 (precisamente em 15 de (equinócio da Primavera). Os festejos se 
outubro de 1582) passou a vigorar o calendário iniciavam nessa data, prolongando-se até, 
Gregoriano, em substituição ao calendário primeiro de abril, quando presentes eram 
Juliano implantado por Julio César no ano 45 trocados entre amigos e familiares.
AC, praticamente todos os países do mundo 
tinham o ano começando em primeiro de Foi quando Carlos IX, então rei de França, em 1565, resolveu 
janeiro.acompanhar o que era praticado na maioria das culturas, passando 

o ano a ter início em primeiro de janeiro.
Vale lembrar que nos tempos do Império 
Romano ,100 ou 200 anos antes de Cristo, o A título de brincadeira as pessoas continuaram a mandar presentes 
ano começava em 1º de marco, daí setembro de mentirinha em 1º de abril e quando os hipotéticos presentes eram 
era o sétimo mês, outubro o oitavo etc, Quando abertos nada continham ou então a expressão “1º de abril seu 
Roma passou a adotar 1º de janeiro para inicio bobo”, quando todos se davam conta de que agora o ano começava 
do ano, setembro, outubro etc perderam sua em 1º de janeiro. Tais presentes receberam o nome de 
referência ordinal.“plesanteries”.

O Dia da Mentira

Melchior Tavares de 
Alcântara



Apesar dos grandes e indiscutíveis avanços obtidos no o século XIX nos países industrializados a 
decorrer do século XX, muito ainda existe para ser feito, exploração do trabalho de homens, mulheres e N porque baixos salários, violência masculina, jornadas crianças era uma constante, em jornadas muito 
excessivas e desvantagens na carreira profissional longas sem qualquer descanso. Os salários eram de fome 
continuam a existir em abundância.e o trabalho realizado nas piores condições possíveis. 

Neste cenário os protestos eram frequentes e as 
No Brasil um marco histórico nas conquistas das demandas das mulheres, em geral, eram usadas como 
mulheres foi obtido em 24 de fevereiro de 1932; nesta motivo para afetar os salários dos homens.
data foi instituído o voto feminino. Imaginem que até 
então a mulher não votava, mas mesmo assim a medida Em 8 de março de 1857 em uma fábrica de Nova York, 
não foi efetivada com facilidade, só foi garantida na quando um grupo de pessoas entre elas 129 mulheres 
Constituição em 1934 e só foi colocada em prática em organizaram uma greve por melhores condições de 
1945, quando realmente as mulheres brasileiras votaram trabalho e de salário, ao serem reprimidas pelos patrões e 
pela primeira vez. A incansável liderança desta conquista pela polícia, um incêndio matou todas elas e este dia teria 
foi de uma grande brasileira - Berta Lutz.se tornado o marco da luta das mulheres pela igualdade de 

direitos. Em algumas versões este acontecimento teria 
Devemos considerar que este dia deve servir para uma ocorrido em 1911.
tomada de consciência sobre o papel da mulher na 
sociedade e o respeito à sua dignidade como pessoa. O século XX foi todo marcado por lutas constantes das 
Costuma-se utilizar para comemorar a data, flores, que mulheres ao redor do mundo sempre buscando que seus 
servem como um tributo àquelas mulheres que na história direitos fossem respeitados nas mais variadas áreas. Em 
da humanidade levantaram-se em desafio à opressão, 1975 designado como o Ano Internacional da Mulher, 
lutando pelos seus direitos de votar, de andar nas ruas a Organização das Nações Unidas, através de 
com as cabeças erguidas e descobertas, em casar com os Decreto, oficializou a data como Dia Internacional da 
seus escolhidos, trabalhar sem preconceito naquilo que Mulher.
escolheram e de serem aceitas como igual.

Esta é uma data simbólica que busca chamar a atenção 
Neste Dia das Mulheres oferecemos a todas as mulheres para a igualdade social entre homens e mulheres, 
participantes da APEL e também a todas as esposas de respeitando as diferenças biológicas, que não devem ser 
nossos aposentados esta tomadas como motivo para subordinar e inferiorizar a 
s i n g e l a  h o m e n a g e m ,  mulher. No entanto não tem como objetivo apenas 
desejando que o seu dia não comemorar algo; nela são realizadas conferências, 
seja somente o 8 de março, debates e reuniões visando discutir o papel da mulher na 
mas os 365 dias do ano, na sociedade atual. Seu principal objetivo é na realidade 
busca constante e livre da tentar diminuir e até terminar com preconceitos e 
felicidade e de uma vida de desvalorizações em relação às mulheres através da 
respeito e dignidade.conscientização.

PARABÉNS PELO DIA DAS MULHERES.

Jane Bomsuccesso 
Moreira

(Diretora Social)
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Dia Internacional da Mulher

Muitos episódios são citados para justificar que no dia 8 de 
março se comemore o Dia Internacional da Mulher, no 
entanto o mais importante não é saber que acontecimento 
marcou esta iniciativa, mas sim seu significado. Ainda 
assim podemos citar como exemplo um evento que é 
bastante conhecido, embora não se tenha total certeza de 
que de fato serviu de base para a comemoração.

 



corrente da felicidade - a dos organismos do governo que os Estados Unidos da 
não exerceram ação fiscalizadora e, indiretamente, da América, nos últimos N coincidência de estar a economia dos EE. UU. em anos, as bolhas de maior 
recessão, ou seja com queda na produção, na maioria dos n o t o r i e d a d e  f o r a m  a  d a  
outros setores. Some-se a isso, certa tendência i n f o r m á t i c a ,  t e n d o  p o r  
inflacionária, além da constante perda do valor do dólar argumento a propagação da 
em relação às outras moedas fortes.crença de que por ser uma 

tecnologia nova, tanto seu 
mercado, quanto os preços dos 

Quando as fábricas começaram a demitir e o produtos nunca obedeceriam a 
governo aumentou as taxas de juros, os “ricos” limites; e essa última a espocar 
compradores de uma ou mais casas não tiveram como recentemente, a bolha imobiliária, levada a extremos 
pagar as mensalidades programadas, as companhias nunca vistos, lastreada na vã expectativa de que devido 
passaram a embargar as hipotecas. Nessa altura, o setor ao crescimento da população e à redução do espaço 
imobiliário acendeu o “led”, indicando estresse, os urbano, o valor dos imóveis tenderia a crescer até às 
imóveis se desvalorizaram, a montanha de papéis que nuvens. Era, pois, o enriquecimento certo. Bastava 
girava sobre o eixo do mercado financeiro empacou. comprar casas, tantas quantas os especuladores 
Consequentemente os títulos se desvalorizaram, os permitissem, através de hipotecas financiadas com 
investidores se apressaram em desfazer-se deles de suas “crédito subprime” que geravam “títulos subprime” (de 
carteiras, os preços caíram ainda mais, bancos e g rande  r i s co )  p roduz idos  e  r ep roduz idos  
seguradoras faliram. E as bolsas mergulharam de cabeça.sucessivamente, sem que os compradores tivessem 

condições para oferecer garantias reais outras, que não os 
próprios bens objeto das hipotecas.

Só então a mídia em geral foi alertada para o 
problema, porque nas bolsas de valores fica uma das 
faces mais expostas do circuito da economia. No âmbito O modus faciende dessa bolha gigante, 
das empresas, tudo se processa sob sigilo, pois como diz financeiro e imobiliária, ao mesmo tempo, pode ser, 
o refrão: “O segredo é a alma do negócio.”assim sumarizado: para sanar os prejuízos da bolha ponto 

com, e para reverter os efeitos negativos no tecido social 
norte-americano causados pelo 11 de setembro de 2001, 

No seu processo, porém, a economia como um o governo dos EUA criou incentivos para desenvolver o 
todo não passa por um saco furado. Nela, quando alguém setor imobiliário, entre estes, facilidades de crédito e 
se descobriu no prejuízo é porque um outro já se juros módicos. Também incitados pela propaganda 
apoderara como lucro daquilo que o primeiro admitiu enganosa, milhões de norte-americanos (a grande 
perdido. Como a bolha é uma anomalia desse processo, a maioria deles de baixa renda), acorreram às agências 
mídia que só enxerga a superfície e não é dada a negociadoras para comprar casas, sob hipoteca, 
pesquisar a fundo os problemas, logo se apressou em lastreadas em títulos “subprime” (de alto risco), bancos 
alardear as perdas, em linguagem um tanto hermética fizeram seguros das mesmas transações e todos emitiram 
para a maioria dos leitores, com o emprego de expressões papéis comprados por outros bancos e levados às bolsas 
tais como “títulos subprime”, “hipotecas subprime”, de valores, onde os investidores institucionais e os mega 
“seguros subprime”, e entoando surpresa sobre algo especuladores faziam suas apostas, e jogadores menores 
incompreensível, de que não se sabia as causas, mas esperavam formar um outro patrimônio, em títulos, 
urgiam decisões para aterrar os buracos. Mas aí há um maior do que o valor das casas adquiridas. 
detalhe curioso - até agora, não foi gasto um só cartucho 
de tinta sobre os que ganharam enquanto a bolha 
imobiliária estava enchendo e se acham na posse de Nesse imbróglio houve a interveniência direta de 
armazéns lotados de fardos de papéis, à espera dos outros agentes, além dos bancos, das seguradoras e das 
recursos públicos.organizações hipotecárias que também comandaram a 

Wilson Vilela de Farias
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Explorando  A BOLHA
Sem uso do Economês - (II)

As Bolhas Mais Recentes. As Causas e o Desenvolvimento da 
Bolha Imobiliária. Os Outros Fatores Influentes no Estouro.
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Balanço Patrimonial Comparativo de 31/12/2008 e 31/12/2007
( Valores expressos em reais, suprimidos os centavos )

RESUMO

ATIVO PASSIVO

2008 2007 2008 2007
CIRCULANTE 2.987.712 2.839.216 CIRCULANTE 14.527 12.805

CAIXA E BANCOS 24.405 21.964 EXIGIBILIDADES 14.527 12.805
INVESTIMENTOS 2.939.384 2.812.404
REALIZÁVEL 23.923 4.848 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.260.076 3.130.517

PATRIMÔNIO SOCIAL 3.130.358 3.028.952
PERMANENTE 286.891 304.106 RESULTADO DO EXERCÍCIO 129.718 101.565

INVESTIMENTOS 11.310 11.310
IMOBILIZADO 273.204 289.518
DIFERIDO 2.377 3.278

TOTAL 3.274.603 3.143.322 TOTAL 3.274.603 3.143.322

Prestação de Contas

Previsão Orçamentária para
2009

RESUMO

I. INGRESSOS 819.728
RECEITA: CONTRIBUIÇÕES 457.728

FINANCEIRA 362.000
II. SAÍDAS 693.291

DESPESAS 693.291

FOLGA ORÇAMENTÁRIA 126.437

O Balanço, Demonstração de Resultado, Parecer do Conselho Fiscal, inclusive oOrçamento para 2009 bem como toda 
a documentação contábil e aprovações necessárias, estão à disposição dos associados para as consultas e exames que 
considerarem pertinentes.

Demonstração do Resultado Comparativo
(31/12/2008 - 31/12/2007)

RESUMO

2008 2007

1. RECEITAS 750.012 720,208

2. DESPESAS 620.294 618.643

RESULTADO DO PERÍODO 129.718 101.565

Como o mundo de hoje está globalizado, e conta grandes países, teremos aí o panorama para a 
com o aperfeiçoamento da tecnologia da informação que propagação do espavorecer em escala universal, ante à 
coloca os fatos nos quatro cantos em tempo real, não há crise equiparada a uma grande catástrofe da natureza ou 
mais ação humana importante (para o bem ou para o mal) a uma grande guerra mundial.
que permaneça intramuros, adstrita a determinado país, 
particularmente quando o sucesso se dá no centro 
catalisador do mundo, com ramificações em todos os Ficou, assim, evidenciado que o livre mercado 
continentes. Daí porque outros fatores mais distantes sem controles pode desencadear guerras sem pólvora, 
também colaboraram para esse espavorir: O momento de porém com o mesmo efeito devastador dos conflitos com 
incertezas na campanha eleitoral dos Estados Unidos e a armas modernas. Talvez por isso, o presidente George 
indefinição das guerras no Oriente Médio (Iraque e W. Bush tenha afirmado e reafirmado sua confiança na 
Afeganistão). Se a tudo o que foi dito, acrescentarmos a livre empresa. A questão é saberem-se quantas guerras 
existência de uma conjuntura de crise na produção dos mundiais o mundo ainda suportará.



Do lado esquerdo para o direito :
Edson de Oliveira - Walfrisia Brito dos Anjos - Erika Izabela Maria Meduna 
Hajdu - Aimer Vianna - Rogério Martins Baptista - Maria das Luzes Lima 
Vieira - Valdir Rodrigues - Mirian de Almeida Costa da Silva - Maria Estela 
de Souza Oliveira - Claudionor Cavalcanti da Silva - Luci Pereira Rosas - 
Jandir de Oliveira Loureiro - Olegardina Maria de Andrade - Jeanne D'arc e 
Silva Xavier - Manoel Rodrigues - Luiz Carlos Machado.

Aniversariantes de
Janeiro e Fevereiro
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Homenagem da APEL ao Dia 
Internacional da Mulher

ossa homenagem a todas  as mulheres, realizada 
nas dependências da APEL, em 06/03/2009, Nteve todos os seus momentos pontificados pela 

alegria, fraternidade, descontração e maravilhosa 
música propiciada pelo músico Toni Botelho e sua 
vocalista Paula Benni.



Os participantes da primeira turma de informática da APEL recebem seus certificados de 
conclusão do curso e estão preparados para o avançado de informática que será realizado em 
breve. Parabéns!

Entrega do Certificado 
do Curso de Informática
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Dia do Aposentado

Beleza foi o show de chorinho realizado, em 30 de janeiro 
último, nas dependências da APEL, (homenagem ao dia dos 
aposentados) - animado pelo músico Ronaldinho do 
Cavaquinho e sua Banda. Mais de 120 associados puderam 
desfrutar desse lindo momento musical



“MELANCOLIA QUE NÃO SAI DE MIM, NÃO SAI”
“Vivendo o luto sem o contexto da perda.”

sentimento normal de tristeza do ser humano com os Sigmund Freud, fundador da 
distúrbios depressivos. É preciso avaliar o que é nocivo e psicanálise, definiu o estado de 
saudável. Existem razões sociais que levam a pessoa a melancolia como um “desejo de 
sentir-se deprimida, triste ou melancólica, assim como recuperar algo que foi perdido”.
alegre, esperançosa e feliz. Quando nos deparamos com 
uma notícia de perda, falta de esperança, fracasso de suas No período renascentista, estar melancólico 
aspirações é normal sentir-se triste, da mesma forma que representava certo status pelo significado de elevar ou 
nos alegramos diante de uma surpresa positiva.aprimorar a alma. Já nos meados do século XI, a 

melancolia passou a ser compreendida pelo termo 
Existem evidências que as perdas, a falta do outro são “depressão”.
indicadores de riscos à saúde emocional, favorecendo 
estados depressivos. O sofrimento, o vazio existencial, a Com o advento da modernidade, na luta da sobrevivência 
dor da perda fazem parte da vida do ser humano. O risco é com as perdas e os desafios da vida, a depressão passou a 
quando a dor torna-se intensa, elástica, levando-se meses estar presente no nosso dia-a-dia. Através das variações 
e meses, anos e anos, trazendo danos para a saúde física e emocionais e psicológicas que muitos enfrentam, a 
mentaldepressão está sendo considerada uma das doenças 

mentais mais presentes no mundo contemporâneo. 
O que se deve ter cuidado é quando esses sentimentos Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) 
extrapolam, passando a viver a dor, dias e dias, meses e estima-se que os problemas que levam à tristeza, 
meses, anos e anos, tornando-se uma doença com graves melancolia ou depressão propriamente dita vão atingir 
ameaças de sobrevivência. O que avaliamos é a nos anos 2020 a segunda doença incapacitante, sendo a 
intensidade ou o período de duração de  tais sentimentos.primeira relacionada às doenças do coração.
Torna-se difícil identificar a mistura dos sentimentos. 
São sutis as diferenças entre tristeza, depressão, O QUE É A MELANCOLIA?
melancolia. Para estabelecer uma linha divisória entre A melancolia para muitos é considerada como uma 
eles e poder classificá-los dentro de um grau de variação tristeza profunda sem causa aparente. Para outros, uma 
que vai desde a normalidade à doença, necessita-se de patologia orgânica equiparada com a depressão. Ambas 
uma avaliação diferencial bem apurada.têm traços comuns: a diminuição ou perda de interesse de 

viver, da capacidade de amar,desânimo ,tristeza profun-
VISÃO MELANCÓLICAda. Tanto a melancolia como a depressão apresentam um 
A pessoa melancólica sente-se insatisfeita com o seu quadro de vazio sentimental, empobrecimento e falta.
próprio EU, fadigada, adoentada, sem motivação para a 
vida. A falta de energia para realizar as atividades diárias Na depressão, a falta do objeto amado está na perda. Na 
é uma constante. O seu estado mental é depressivo. A melancolia, a pessoa vivencia a perda, ausência, o 
fisionomia é apagada, triste, talvez pelo processo de sofrimento do luto, porém não sabe o que perdeu, é um 
insônia.processo inconsciente. Na realidade, o melancólico não 

perdeu o objeto amado e sim o seu próprio EU.
Geralmente, as queixas no consultório de psicologia são 
as sensações de aperto no peito ou opressão. Os Pensando bem, a dor faz parte dos sentimentos humanos 
pensamentos são preocupantes e desagradáveis, dores no assim como a tristeza. Sentir saudades, tristeza, dor, 
corpo. Passa a sentir o luto inconsciente, sem causa melancolia ou estar alegre, feliz, são estágios normais na 
aparente .Vive um luto sem a perda.Muitas vezes,a vida da pessoa. Muitas vezes, quando sentimos profunda  
vivência do luto é a perda do próprio Eu, a falta de tristeza, as pessoas ao redor não têm certa tolerância ou 
significado para a vida.sensibilidade. O que ocorre são cobranças sobre o nosso 

estado de espírito, a sociedade espera que sejamos 
LUTO E MELANCOLIAalegres, felizes e bem sucedidos a todo tempo.
O luto é uma reação normal da perda, a morte de um ente 
querido, término de uma grande paixão, separações Negar ou inibir a tristeza não traz felicidade, é camuflar 
conjugais ou em família, perda de emprego, mudanças uma reação orgânica a qual deve ser vivida e superada 
ou tudo que pode remontar às lembranças de algo mais à frente.O que não pode ser confundido é o 
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Psicóloga Clínica
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perdido .É vivenciar e sentir a ausência de algo que se foi. pode haver um prazer masoquista de sentir-se infeliz. Às 
Tais sentimentos podem vir associados a tristeza vezes, a pessoa tem um estilo de vida sem expressão que a 
profunda e ao choro, trazendo na memória as situações leva ao estado melancólico. Não acredita no futuro, 
vividas, os momentos agradáveis ou desagradáveis. reclama dos acontecimentos, dos noticiários, justifica o 

seu estado melancólico com os problemas sociais, como 
Quando o luto está direcionado ao sentimento de amor, assalto, crime, drogas, aumento do número de 
alguém que se foi, existe um deslocamento desse separações, divórcio, fome, miséria. Passa a viver uma 
sentimento, o afeto, amor para o outro. Quando isso síndrome somática.
acontece, o sentimento da perda é envolvido pela dor. A 
dor da perda. A pessoa vivencia esse sentimento, passa a Converse com o médico, psicólogo, assistente social, que 
morrer para a vida, não conseguindo formar novos são profissionais de saúde habilitados para  ajudá-lo. 
vínculos .A duração desse processo pode levar um tempo Procure participar de grupos de auto-ajuda, 
na reorganização dos sentimentos. Com o passar dos dias, aconselhamento e, principalmente, psicoterapia que vai 
o choro, a falta, a tristeza vão diminuindo, trazendo a favorecer o tratamento para a saída do problema.
conformação e a superação dos fatos. É impossível 
estabelecer um prazo para a duração de tais sentimentos. DICAS
Cada pessoa é uma pessoa e deve ser compreendida - Procure identificar o que está ocorrendo com as 
mediante o grau de suas necessidades. suas emoções, idéias e comportamento. As 

dificuldades da vida, como certos eventos de 
Na melancolia, a pessoa “passa a viver à espera de separação, perdas, doenças graves, podem ser 
alguém que se foi” ou “recuperar algo que foi perdido” superadas.
no seu plano imaginário ou inconsciente. Muitas vezes, o - Fale das suas dificuldades com pessoas de sua 
comportamento passa a ser ansioso, associado ao confiança. Conversar alivia os sintomas  da 
sentimento de melancolia, porque não consegue resolver melancolia.
a perda, por não saber o que perdeu. - Participe de grupos sociais, o contato com outras 

pessoas auxilia a ver o problema, as perdas de 
PONTO CENTRAL DA MELANCOLIA outra forma e a lidar com as dificuldades do 
A melancolia envolve vazio existencial. Esse vazio está cotidiano.
no seu próprio EU. A falta de motivação e interesse pela - Estabeleça metas e objetivos para realização de 
vida traz um estado mental depressivo sem causa tarefas. Mantenha-se ocupado, fazendo novas 
aparente ou definida. Vive o luto sem a perda. atividades com intuito de quebrar o círculo 

vicioso e sair da rotina. Muita vezes, os estados 
A pessoa fica numa busca melancólica para encontrar a depressivo ou melancólico podem desaparecer 
razão dos seus sentimentos. sem deixar qualquer vestígio de doença.

- Empreenda a fazer aquilo que gosta (ouvir 
SINTOMAS música, um bom filme, participar de excursões, 

- Auto-crítica  negativa ; fazer exercícios físicos, caminhar, dançar). O 
- Delírio de inferioridade; importante é integrar-se socialmente.
- Falta de ânimo, de capacidade para amar e de - Cuide de sua aparência para afastar o semblante 

energia para realizar tarefas; triste e o perfil de uma pessoa desiludida ou 
- Aperto no peito, fisionomia triste, melancólica ou desleixada.

abatida; - Cultive uma planta, um animalzinho ou de 
- Insônia; preferência invista em uma “atividade 
- Recusa da  alimentação; filantrópica” com crianças que certamente vão 
- Isolamento; enriquecer a sua vida.
- Impulsos suicidas; - Faça uma lista de suas razões para mudar de 
- Perda de peso ou aumento pela ansiedade; comportamento e avalie os benefícios futuros.
- Cansaço e fadiga; - Lembre sempre que qualquer esforço para mudar 
- Tendência ao choro; é o primeiro passo para se ver livre dos 
- Pensamentos negativos e distorcidos; “fantasmas” criados dentro de si mesmo.
- Perda do senso de realidade. - Identifique e busque a sua força interior - DEUS - 

para adquirir a PAZ, o AMOR, o EQUILÌBRIO, a 
TRATAMENTO S E G U R A N Ç A ,  e ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  a  
Quando a pessoa passa a sentir-se diferente, transtornada, “CORAGEM” para reconhecer a importância e o 
angustiada, melancólica, deve procurar ajuda. Como valor da vida.
ponto de observação, muitas vezes por trás do sintoma VOCÊ PODE!
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Quando se vê, já são seis horas!

Quando se vê, já é sexta-feira...

Quando se vê, já terminou o ano...

Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida.

Quando se vê, já passaram-se 50 anos!

Agora é tarde demais para ser reprovado.

Se me fosse dado, um dia, outra oportunidade,

eu nem olhava o relógio. 

Seguiria sempre em frente e iria jogando, pelo caminho,

a casca dourada e inútil das horas.

Desta forma, eu digo:

Não deixe de fazer algo que gosta

devido à falta de tempo, 

a única falta que terá,

será desse tempo que infelizmente não voltará mais.

Autor: Mário Qintana
Colaboração:Jorge Joaquim
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Agora é tarde demais para ser reprovado.

Se me fosse dado, um dia, outra oportunidade,

eu nem olhava o relógio. 

Seguiria sempre em frente e iria jogando, pelo caminho,

a casca dourada e inútil das horas.
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Não deixe de fazer algo que gosta
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Autor: Mário Qintana

A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa

Convênio
Nossa professora Stelinha convida a todos para conhecer seu espaço de dança. Você - associado - pode participar 
das aulas - a APEL lhe reembolsará 50% do valor da mensalidade, mediante compro vação de frequência.

Fale com Regina no Telfone. (21) 2263-2707.
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