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Somos contra o PLP 257!
A Apatej vem participando ativamente das mobilizações contra o Projeto, do Poder Executivo, de ajuste
fiscal, que está em trâmite na Câmara dos Deputados e
ameaça os direitos dos servidores públicos. Junte-se a
nós nessa batalha em prol da valorização. págs 04 e 05

Conheça os
principais
pontos
negativos
do PLP 257
• Aumenta a contribuição
previdenciária de 11 para
14%;
• Proíbe aumento de salário
(inclusive de aposentados);
• Proíbe progressão na
carreira;
• Proíbe a abertura de
concursos públicos e
chamar os já aprovados;
• Incentivo à demissão
voluntária;
• Limita os direitos dos
servidores estaduais a,
no máximo, o que tem o
servidor federal no Regime
Jurídico Único;
• Acaba com os
quinquênios e anuênios;
• Acaba com licençaprêmio;
• Proíbe recebimento em
dinheiro de férias e licenças
não gozadas;
• Contratação só de
terceirizados;
• Entre outros.
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Opinião

Diretoria (2015/2019)

Por que o assédio moral é tão
presente no funcionalismo?
Fico pensando, e confesso: não chego a uma
resposta sobre o porquê
do funcionalismo estar tão
suscetível à prática do assédio moral.
Nos quatro cantos do
estado, vejo comarcas noticiarem casos de abusos
praticados contra servidores, seja por chefes, juízes
ou até mesmo por colegas,
enfim, o que leva o trabalhador concursado a se sujeitar a essas mazelas?
Acredito que seja a desinformação e a impunidade, mas através de muita luta estamos revertendo
grande número de casos.

Nosso Jurídico está à disposição do associado e vem travando diversos embates para
ver o agressor punido, chegando até mesmo a impetrar
representações no CNJ e na
corregedoria.
Atualmente, a Apatej faz
parte da comissão para combate ao assédio moral, comissão essa presidida pelo
excelentíssimo desembargador Dr. Antonio Carlos Malheiros, o qual coordena o
CAPS, importante ferramenta no combate a essa prática
tão prejudicial à saúde e à
vida profissional do servidor.
Caro servidor, pedimos
que não se omita frente a tais

situações, pois, você não está
sozinho e quanto mais denunciarmos mais pessoas serão punidas, contem conosco
nessa luta.
Forte abraço a todos os
associados!

Marcos Leite Penteado,
diretor

No final de maio, o tesoureiro da
entidade participou de encontro das
entidades com o desembargador
Antônio Carlos Malheiros para debater
casos de assédio moral que vêm sendo
denunciados por servidores de vários
fóruns do estado.
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Além da Comissão de Assédio Moral, a Apatej integra as demais comissões:

Conselho de Ética
Silvana Medalla
Sérgio Gonçalves

1 - Instituto da Remoção;
2 - Plano de cargo e carreiras - Instituto da progressão;
3 - Área da Saúde;
4 - Transformação dos agentes de serviços, operacionais e fiscalização em escreventes técnicos judiciários;
5 - Nível universitário para os escreventes;
6 - Pagamento em pecúnia de horas credoras aos servidores;
7 - Aplicação correta do Adicional de Qualificação;
8 - Orçamento e de Priorização do Primeiro Grau

As comissões foram criadas pelas entidades
com a missão de incentivar a discussão e,
consequentemente, a aprovação de demandas
específicas para a categoria.

Apatej Sede
Rua Açucena, 128,
Jd. das Flores, Osasco, SP
Tel.: (11) 3652-5400
Apatej Barueri
Rua Min. Rafael de Barros Monteiro, 115,
2º andar, Pq. dos Camargos, Barueri, SP
Tel.: (11) 4552-5030
Apatej Litoral
Av. São João, 480, sala 11, 2º andar
Centro, Peruíbe, SP - Tel.: (13) 3455-3899
Email: imprensa@apatej.org.br

Confira a pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2016
• Cumprimento integral da data-base 2016, de 11,08%, além do pagamento de perdas salariais acumuladas:
4,77% (Greve de 2010) e 1,5% (Gestão Bedran, 2011);
• Reposição de atrasados;
• Pagamento de horas credoras em pecúnia;
• Implantação do nível universitário para escreventes;
• Correta aplicação do Adicional de Qualificação;
• Transformação dos cargos de agentes de serviços, operacionais e fiscalização em escreventes;
• Majoração do auxílio-saúde para servidores ativos e aposentados;
• Reposição de servidores nos fóruns, através da abertura de novos concursos;

www.apatej.org.br
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• Contratação de funcionários concursados para os cargos de conciliadores e assistentes jurídicos de 2ª instância;
• Políticas de combate à prática de assédio moral;
• Nova redação do Plano de Cargos e Carreiras, entre outros.

Por motivo de pleito eleitoral, o presidente da Apatej,
Mário José Mariano, comunica aos servidores sobre
a necessidade de desincompatibilização de suas
funções do cargo, efetuadas a partir do dia 2 de
junho. Nesse período, o presidente em exercício
será Roberto da Silva.
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Judiciário

Paulo Dimas decepciona servidores e
descarta complementação da data-base

Em 1º de junho, a Apatej e demais
entidades do Poder Judiciário se reuniram com o presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP), Paulo Dimas, acompanhado
de juízes assessores e secretária de
Planejamento e Recursos Humanos,
Lilian Salvador, para prosseguirem
nas discussões referentes à pauta de

Reposição de servidores

Marinho conversa com o presidente Paulo Dimas

A questão da necessidade de
reposição de servidores em todos
os fóruns de São Paulo também
foi outro item levantado pela presidência. “A projeção é de contratação de mil servidores até o final
do ano para diminuir impactos no
déficit do quadro do Tribunal”, declarou Paulo Dimas.
Sobre o assunto, o presidente da Apatej, Mário José Mariano
(Marinho), ressaltou que o déficit

reivindicações, aprovada em última
Assembleia Geral da categoria.
Entre os pontos abordados na
reunião, as entidades enfatizaram a
importância do pagamento da diferença da data-base, de 4,08%, além
de quitação de retroativos acumulados.
A Apatej vem participando de di-

versas manifestações nos fóruns do
estado na luta pela complementação
do índice da data-base deste ano.
Paulo Dimas explicou que houve
o reajuste de 7,08% e não de 11,08%
devido à limitação do quadro orçamentário do Governo, que no momento, vive uma fase de contenção
de despesas.

de funcionários nos fóruns do estado é uma realidade preocupante e
citou, como exemplo, a situação da
Comarca de Carapicuíba, na Grande
São Paulo, que conta atualmente com
apenas 13 oficiais para atenderem
cerca de 500 mil cidadãos no município. “Com isso, destaco a necessidade urgente de abertura de concurso
para o cargo”, finalizou.
Marinho ainda contestou Dimas
quando o mesmo informou que a
prioridade agora é abertura de concursos para a contratação de psicólogos e escreventes. “E os oficiais? Não
têm o seu valor, sua importância no
Judiciário?”, questionou.

formou que o Órgão vem realizando
estudos de impactos orçamentários
visando um acréscimo, cujo valor
final e prazo ainda estão indefinidos.
Após reunião no TJ, os líderes
se reuniram para debater a atuação
das comissões e planejamento de
reuniões destas no TJ.

As entidades também reivindicaram o aumento do auxílio-saúde para
R$ 500. O presidente do Tribunal in-

Remoção 2016
As entidades já deram início
aos trabalhos da Remoção 2016.
Desde maio, vem sendo realizadas reuniões entre os membros
do Comitê de Remoção, do qual
a Apatej faz parte, para acertar os
trâmites do processo deste ano.

Auxílio-saúde

Agenda
das
reuniões já
realizadas

Notas

Alesp cumpre
integralmente
a data-base dos
seus servidores
De acordo com a Lei Complementar nº 1.288/2016, decretada
e promulgada pelo presidente da
Alesp, recentemente, ficam reajustadas em 11,46% as escalas de
classes e vencimentos dos servidores do Quadro da Secretaria da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, retroagindo seus
efeitos a partir de 1 º de março de
2016.
Fonte: Alesp

OAB SP solicita
afastamento
de juíza por
desrespeito
A Seção São Paulo da Ordem
dos Advogados do Brasil solicitou a instauração de procedimento para apurar a conduta de
juíza que revela inequívoco desprezo e desrespeito ao município
de Peruíbe, no litoral paulista. A
Ordem paulista também pede “o
imediato afastamento da juíza
das funções na Comarca, tendo
em vista a incompatibilidade por
ela criada com a advocacia e os
jurisdicionados”.
Fonte: OAB SP

Agenda

No dia 5 de julho, as entidades
se reunirão novamente para organizarem as atividades das comissões e discutirem outras demandas
dos servidores.

13/05
19/05
02/06
14/06

TJ divulga
comunicado

A Secretaria de Gerenciamento
de Recursos Humanos do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP) comunicou aos servidores
que, nos termos da Resolução nº
591/2013, a declaração de bens
e valores ou do imposto sobre a
renda, referente ao exercício de
2016 (ano base 2015) deverá ser
enviada eletronicamente no Portal
do Servidor, em formato PDF (até
2 MB), até 31/07/2016, acessando
GED - Solicitações – Minhas Solicitações - Declaração de Bens –
Entrega – Exercício 2016.
Fonte: DJE
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Judiciário

Apatej visita fóruns do Vale do Ribeira e litoral para
explicar riscos do PLP 257 para servidores
Em maio, a Apatej visitou fóruns do Vale do Ribeira e litoral de São Paulo com o intuito de conscientizar os funcionários
dessas regiões sobre a importância da categoria se unir e participar das mobilizações contra a aprovação do PLP 257, projeto
de ajuste fiscal do Governo Federal, em trâmite no Congresso
Nacional, que prolonga o prazo para o pagamento de dívidas de
estados e município à União e ao mesmo tempo atinge os direitos
dos trabalhadores, a partir da redução de despesas.

“Fiz um trabalho corpo a corpo com os servidores com o intuito de
apresentá-los o risco de perda de conquistas históricas a partir da sanção
do projeto. Além do bloqueio de políticas de valorização dos profissionais e,
consequentemente, avanço da qualidade dos serviços públicos prestados à
sociedade. Não merecemos pagar uma conta que não é nossa!”
Destacou o presidente da Apatej, Marinho

Fórum de Mongaguá

Fórum de Itanhaém

Fórum de Iguape

Fórum de Itariri

Fórum de Jacupiranga

Fórum de Juquiá

Fórum de Miracatu

Fórum de Pariquera-Açu

Fórum de Peruíbe

Fórum de Registro

Apatej participa de mobilizações nos fóruns de SP
Em apoio aos servidores, a entidade reivindicou direitos da categoria, principalmente o pagamento integral da data-base, além do veto ao PLP
257/2016, em frente a vários fóruns de São Paulo. As mobilizações continuam em diversos fóruns do estado.
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Judiciário

Mobilização na Alesp reforça coro dos
servidores contra o PLP 257
Mesa de discussão da Audiência

Deputado Carlos Giannazi

Vote contra o PLP 257
Envie carta aberta em defesa da revogação do Projeto
para os deputados federais do estado de São Paulo.
Confira modelo em nosso site e envie para a lista dos
respectivos nomes e e-mails dos parlamentares:

No final de maio, a Apatej, representada pelo
presidente Mário José Mariano (Marinho), participou de Audiência Pública, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), contra a aprovação do PLP 257/16.
O presidente da
Apatej também fez
pronunciamento
contra a bancada
do PSDB que está
no poder do estado de São Paulo
há mais de 20 anos
e vem sucateando cada vez mais
o serviço público,
saúde, educação e
o próprio Poder Judiciário.

A Audiência foi proposta pelo deputado estadual Carlos Giannazi. “A Audiência tem o intuito de
alertar a população sobre os risco desse PLP, que
faz uma reforma do estado e ataca os direitos dos
servidores públicos”, analisou.
“Nosso objetivo é unificar forças e pressionar
os deputados para que os mesmos pressionem suas
bancadas na Câmara contra a aprovação do PLP”,
concluiu o deputado.

Outras bandeiras de luta
Os representantes das entidades do Judiciário
também destacaram que vão continuar lutando não
apenas pelo veto do Projeto, mas pela valorização
dos servidores públicos, apoiando a redução de
cargos comissionados em 70% e o fim da terceirização, entre outras ações.

Presidente da Apatej e demais dirigentes de entidades

Boca no trombone!
No início de junho, a Apatej também ressaltou repúdio ao Projeto em programa da Rádio Nova
Difusora (1540 AM) que contou com a participação do diretor da entidade Marcos Leite Penteado e
do sócio-fundador e membro do Conselho de Ética da Apatej, Sérgio Gonçalves.

Alex Manente: dep.alexmanente@camara.leg.br
Alexandre Leite: dep.alexandreleite@camara.leg.br
Ana Perugini: dep.anaperugini@camara.leg.br
Andres Sanchez: dep.andressanchez@camara.leg.br
Antonio Bulhões: dep.antoniobulhoes@camara.leg.br
Antonio Carlos M. Thame: dep.antoniocarlosmendesthame@camara.leg.br
Arlindo Chinaglia: dep.arlindochinaglia@camara.leg.br
Arnaldo Faria de Sá: dep.arnaldofariadesa@camara.leg.br
Baleia Rossi: dep.baleiarossi@camara.leg.br
Beto Mansur: dep.betomansur@camara.leg.br
Bruna Furlan: dep.brunafurlan@camara.leg.br
Bruno Covas: dep.brunocovas@camara.leg.br
Capitão Augusto: dep.capitaoaugusto@camara.leg.br
Carlos Sampaio: dep.carlossampaio@camara.leg.br
Carlos Zarattini: dep.carloszarattini@camara.leg.br
Celso Russomano: dep.celsorussomanno@camara.leg.br
Dr. Sinval Malheiros: dep.dr.sinvalmalheiros@camara.leg.br
Duarte Nogueira: dep.duartenogueira@camara.leg.br
Edinho Araújo: dep.edinhoaraujo@camara.leg.br
Eduardo Cury: dep.eduardocury@camara.leg.br
Eli Corrêa Filho: dep.elicorreafilho@camara.leg.br
Evandro Gussi: dep.evandrogussi@camara.leg.br
Fausto Pinato: dep.faustopinato@camara.leg.br
Flavinho: dep.flavinho@camara.leg.br
Gilberto Nascimento: dep.gilbertonascimento@camara.leg.br
Goulart: dep.goulart@camara.leg.br
Guilherme Mussi: dep.guilhermemussi@camara.leg.br
Herculano Passos: dep.herculanopassos@camara.leg.br
Ivan Valente: dep.ivanvalente@camara.leg.br
Jefferson Campos: dep.jeffersoncampos@camara.leg.br
João Paulo Papa: dep.joaopaulopapa@camara.leg.br
Jorge Tadeu Mudalen: dep.jorgetadeumudalen@camara.leg.br
José Mentor: dep.josementor@camara.leg.br
Keiko Ota: dep.keikoota@camara.leg.br
Lobbe Neto: dep.lobbeneto@camara.leg.br
Luiz Lauro Filho: dep.luizlaurofilho@camara.leg.br
Luiza Erundina: dep.luizaerundina@camara.leg.br
Major Olímpio: dep.majorolimpio@camara.leg.br
Mara Gabrilli: dep.maragabrilli@camara.leg.br
Marcelo Aguiar: dep.marceloaguiar@camara.leg.br
Marcelo Squassoni: dep.marcelosquassoni@camara.leg.br
Marcio Alvino: dep.marcioalvino@camara.leg.br
Miguel Haddad: dep.miguelhaddad@camara.leg.br
Miguel Lombardi: dep.miguellombardi@camara.leg.br
Milton Monti: dep.miltonmonti@camara.leg.br
Missionário José Olímpio: dep.missionariojoseolimpio@camara.leg.br
Nelson Marquezelli: dep.nelsonmarquezelli@camara.leg.br
Nilto Tatto: dep.niltotatto@camara.leg.br
Orlando Silva: dep.orlandosilva@camara.leg.br
Paulo Freire: dep.paulofreire@camara.leg.br
Paulo Maluf: dep.paulomaluf@camara.leg.br
Paulo Pereira da Silva: dep.paulopereiradasilva@camara.leg.br
Paulo Teixeira: dep.pauloteixeira@camara.leg.br
Marco Feliciano: dep.pr.marcofeliciano@camara.leg.br
Renata Abreu: dep.renataabreu@camara.leg.br
Ricardo Izar: dep.ricardoizar@camara.leg.br
Ricardo Tripoli: dep.ricardotripoli@camara.leg.br
Roberto Alves: dep.robertoalves@camara.leg.br
Roberto de Lucena: dep.robertodelucena@camara.leg.br
Roberto Freire: dep.robertofreire@camara.leg.br
Sérgio Reis: dep.sergioreis@camara.leg.br
Silvio Torres: dep.silviotorres@camara.leg.br
Tiririca: dep.tiririca@camara.leg.br
Valmir Prascidelli: dep.valmirprascidelli@camara.leg.br
Vanderlei Macris: dep.vanderleimacris@camara.leg.br
Vicente Cândido: dep.vicentecandido@camara.leg.br
Vicentinho: dep.vicentinho@camara.leg.br
Vinicius Carvalho: dep.viniciuscarvalho@camara.leg.br
Vitor Lippi: dep.vitorlippi@camara.leg.br
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Jurídico

Jurídico conquista novas ações em prol dos associados
Entre as ações, destaca-se a da sexta parte
O Departamento Jurídico
atua na prestação de diversos
serviços, consultas e defesas
de direitos dos associados
da Região Metropolitana de
São Paulo, no que diz respeito aos direitos específicos
da carreira, ajuizamento de

demandas, andamento dos
processos, seja na ordem coletiva ou individual.
Desta forma, várias ações
vêm sendo ajuizadas em favor dos nossos sócios. Recentemente, tivemos êxito
em algumas delas:

• Processo 0002208-89.2015: a ação foi ajuizada em favor de associada vinculada ao Instituto Butantã (Secretaria da
Saúde), contratada através de concurso público, mas com vínculo
celetista, contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo que
vinha exigindo da sócia as mesmas obrigações dos servidores,
desrespeitando direitos e princípios constitucionais. O pagamento do benefício da sexta-parte, por exemplo, não vinha sendo
pago à requerente com alegação de que o concurso era com vínculo celetista e não estatutário.
Resultado – O magistrado julgou a lide procedente, estendendo este benefício à autora e afastou o tratamento discriminatório, passando a servidora a fazer jus dos mesmos direitos
dos demais servidores. Além disso, o juiz determinou a obrigação
do Órgão fazer a inclusão do benefício na folha de pagamento
mensal e efetuar o pagamento das parcelas vencidas a partir da
data que a associada completou 20 anos de efetivo exercício até
a devida implantação, acrescidas de correção, juros e liquidação.

Apatej reúne-se com presidente da Comissão
de Precatórios do Conselho Federal da OAB
No final de maio, a diretoria da Apatej, representada
pelo presidente Marinho e
secretário geral, André Soares, visitou a sede da Innocenti Advogados Associados,
próximo à Avenida Paulista,
em São Paulo, e aproveitou

a oportunidade para conversar com o presidente da Comissão Especial de Precatórios do Conselho Federal da
OAB, Marco Antonio Innocenti, junto com sua equipe,
sobre a prestação de serviços
para atuação em ações judi-

ciais – individuais e coletivas
– em defesa dos servidores
públicos.
O escritório atua de forma consultiva,
preventiva e contenciosa nas questões
envolvendo servidores públicos, buscando
soluções para a inadimplência dos
precatórios, através de ações judiciais e
atuação perante o CNJ.

• Processo 0043701-85.2011: o departamento também
obteve sucesso no caso de outra sócia e uma nova demanda ajuizada contra a Fazenda Pública que, mesmo diante da queda da
servidora no local de trabalho, durante o exercício das funções,
negou o enquadramento da licença como acidente de trabalho,
gerando prejuízos na contagem de tempo para férias, licença-prêmio, aposentadoria etc.
Resultado – A Fazenda foi condenada na obrigação de
apostilar a licença, de acordo com a decisão proferida, por consequência, em custas, despesas e verba sucumbencial.

Doutora Andrea e doutora Gonçala atuam no Jurídico da sede

Diretoria da Apatej e advogados do escritório

“O nosso trabalho oferece um atendimento personalizado estratégico e se divide em duas etapas: conhecimento
e execução de ações, separando caso a caso, para melhor coordenação e análise dos processos. Em seguida, em
conjunto com os gestores, as equipes técnicas tomam decisões visando a conquista de resultados eficientes e
satisfatórios aos clientes”, explicou o diretor-presidente do escritório, Marcos Antônio Innocenti.

O Departamento Jurídico é composto pelas doutoras Gonçala Maria Clemente e Andreia Cristina Ramos Cruz que disponibilizam atendimento aos sócios todos os dias na sede da
entidade, na Rua Açucena, 128, Jardim das Flores, em Osasco. Para mais informações, entre em contato através do telefone: (11) 3652-5400.

Sala da presidência

Sala de Cadastro de Intimações

Área da equipe de advogados
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Benefícios

Parcerias trazem descontos para associados
Assumindo o compromisso de facilitar a vida de nossos associados, a Apatej fechou diversas parcerias
Saúde

Educação

Descontos de até 50%

Clínica Moroz

Hípica Santa
Terezinha
(Equoterapia)

(Especialidade
Psicologia)

Descontos de até 30%

3681-1913

Aulas Gratuitas na Apatej
Jd. das Flores, Osasco

ABC / OSASCO

República, São Paulo

Dança
de Salão
Ioga

Diversão

Turismo
Capoeira

O melhor do turismo só para associados da Apatej

Pousada
das
Cachoeiras
Ubatuba

Diversão garantida com descontos de até 30%

Colônia de
Férias em
Peruíbe
Informações:
www.sindifastfood.
org.br ou pelo telefone (13) 3455-4779

Informações:
(12) 3849-8244 /
3849-5494 /
3849-5331

Consórcio / Seguro

Hotel
Mantovani
Águas de
Lindóia

Auto - Vida - Auxílio-Funeral

Brotas Eco
Resort
São Paulo

Informações:
0800-110143
(19) 3924-9510
(19) 3824-1800

Hotel
Solar dos
Girassóis
Mariporã

Telefone: (11) 3184-1777

Beleza

Pousada
da Matriz
Cananéia

Informações:
(13) 3851-3364
pousadamatriz.com.br

Informações:
(11) 4486-8777
4818-8866

Descontos de 10 a 15%

(Cotia)

Informações:
brotasecoresort.com.br

(Osasco)

Colônia
de férias
na Praia
Grande

Colônia
de férias
Caraguatatuba
Informações:
(12) 3887-1519

Clínica de Estética
Sandara

Jurídico

Studio Zatara

Informações:
(13) 3494-2579

(Cotia)

Colônia de
férias
Clube dos
Sargentos
Praia Grande

Defenda seu direito com a Apatej!

O corpo jurídico da Apatej vem informando a todos os associados sobre os
serviços prestados em diversas ações. São elas:
• Ações declaratórias de incapacidade laboral
• Reparatória nos casos comprovados que foi injusta a negativa de licença remunerada para tratamento de saúde
• Declaratória de desvio de função
• Reajuste de URV em 11,98%.
• Não desconto do auxílio-alimentação
• Recálculo da 6ª parte e quinquênio
• Não tributação de férias e 13º salário
• 4,77% greve de 2010
• Não contribuição sindical

Para os servidores da região do Vale do Ribeira, nosso departamento jurídico atende
pelo telefone: (13) 3455-3899. E nas demais regiões, contatar o número: 3652-5400.

Clube dos
Sargentos
Osasco
Informações:
(11) 3602-6890
3602-6894
contato@clubedossargentos.com.br

Informações:
(11) 3602-6895
3602-6890

Telefone: (11) 3681-1046

Good Card

O cartão Good Card oferece diversas vantagens!
Informações: (11) 3652-5400 ou www.goodcard.com
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Parceria entre Apatej e NotreDame Intermédica
oferece carências reduzidas para novas adesões!

Apatej apoia evento de saúde
e qualidade de vida na OAB Osasco
Cuidar da saúde e do
bem-estar são práticas essenciais para manter a qualidade
de vida no dia a dia e buscar
a tão almejada longevidade.
Considerando esta importância, no final de maio, a Apatej apoiou evento especial da
Clínica LARES realizado na
OAB Osasco.
A iniciativa teve a missão
de incentivar a reflexão dos
participantes sobre a importância da prática de hábitos
saudáveis e dos cuidados
com o bem-estar para uma
vida saudável e prevenção de
doenças e de diversos problemas de saúde, como diabetes
e hipertensão.

“O evento foi idealizado
para conscientizar o público sobre a importância dos
cuidados com a saúde física,
mental e espiritual. Além de
hábitos saudáveis, é importante reservar tempo também
para atividades de lazer, cultura e esporte. Tudo isso para
mantermos corpo e mentes
sempre saudáveis”, destacou
a psicóloga da Clínica LARES e coordenadora do Programa de Saúde, Bem-Estar
e Qualidade de Vida na Apatej, Silvia Rezende.
No dia, os participantes
tiveram a oportunidade de
usufruir de diversas atividades conduzidas por profis-

sionais capacitados, como:
medição de pressão arterial, dicas de alimentação
saudável com nutricionista,
avaliação física e prática de
pilates com fisioterapeutas,
RPG, acupuntura, auriculoterapia, avaliação de nível
de estresse com psicóloga,
relaxamento com massagem, teste de capacidade de
memorização e atenção, testes em glicemia e educação
em diabetes, entre outras.
No total, foram realizados
204 procedimentos.
Os presentes ainda participaram de sorteios e brindes de diversos produtos essenciais para a saúde.

Profissionais de atendimento

Marinho com a equipe multidisciplinar da clínica LARES

