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Roda de Conversa!

BROTAS, 29 DE FEVEREIRO DE 2020

1. MÃE 2.AMIGA 3.GUERREIRA 4.PROTETORA 5.CARINHOSA 6.FORÇA
7.CORAGEM 8.AMOR 9.BATALHADORA 10.SENSÍVEL

Aniversariante

Lourdes Marin - 3-02

A Família Gappa Brotas deseja muitas felicidades!

O GAPPA teve o imenso prazer em receber no dia 19 de
fevereiro para a Roda de Conversa com os usuários, a Sra.
Jussara Susi, ela que sempre esteve conosco, nas horas
boas e nas diﬁculdades também, o encontro foi marcado
por uma troca de experiência incrível, e emocionante.
Nossa palavra é Gratidão!

GAPPA - Grupo de Apoio ao Portador e Prevenção à AIDS - Rua João Batista de
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PEDÁGIO DO GAPPA
Pra dar boas vindas à população e turista, ﬁzemos o
Pedágio no Portal da cidade aonde inúmero pessoas
chegavam a nossa cidade e paravam para receber os
leques, panﬂetos explicativos e preservativos, também
estiveram conosco funcionários da vigilância sanitária
que se mobilizaram no combate ao Aedes Aegypti
entregando suas sacolinhas com material informativo.
Nesta época do ano as pessoas consomem mais bebida
alcoólica e perde com facilidade o controle de atitudes,
um dos resultados dessa pratica é o sexo sem camisinha,
sem compromisso, que pode gerar também a gravidez
indesejada, por isso nosso trabalho foi mais intenso nessa
época, onde realizamos divulgações, faixas na cidade,
distribuição de preservativos em: agencias, hotéis, bares,
Clube de Campo, PIT, Camping, Bairro do Broa e Bairro
Patrimônio. Passado vários anos que o GAPPA existe
quantos trabalhos, quantas provas, tantas lutas, muitas
vezes relutam, mas valendo sempre um sonho, um
desejo, para que muitas pessoas hoje se tornaram uma
realidade. Mas este sonho só se concretiza a cada dia
graças aos Voluntários, Parceiros, Colaboradores e
Amigos. Nosso muito obrigado.
FAMÍLIA GAPPA-BROTAS.

Av. Lourival Jaubert da Silva Braga, 715 - (Marginal)

Mais de 20 mil meninas com menos de 15 anos engravidam todos os anos
Quando uma gravidez acontece na fase inicial da
adolescência, pode trazer futuras consequências
emocionais, sociais e econômicas para a saúde da mãe, do
pai e do recém-nascido. Esta é uma realidade muito
próxima tendo em vista que, praticamente três em cada
dez meninos e meninas iniciam a vida sexual entre 13 e 15
anos (PeNSE 2015). O resultado pode ser desde o risco de
contrair uma infecção sexualmente transmissível até uma
gravidez precoce. No Brasil, em 2018, 21.154 bebês
nasceram de mães com menos de 15 anos de idade.
Apesar de o número estar caindo, essa redução só
começou a ocorrer a partir de 2015, quando foram
registrados 26.701 nascimentos. De lá para cá, a queda é
de 27%, enquanto que na faixa etária de mães entre 15 e 19
anos a queda ocorre desde o ano 2000, chegando a uma
redução de 40% (passando de 721,6 mil para 434,6 mil).
“Alguém tem que falar que tem consequências e procurar
uma maneira de minimizar o problema. Estamos falando
de comportamento. Alguém tem que levantar esse
assunto, pois o nosso número é muito alto”, alerta o
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. “Este é um
tema transversal e exige esforços de todos, com
abordagens para diferentes fases da adolescência”,
completou Mandetta.
Para incentivar o debate sobre a gravidez precoce e os
riscos e consequências, o Ministério da Saúde lançou a
campanha “Tudo tem seu tempo: Adolescência primeiro,
gravidez depois”. Promovida em conjunto com o
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a
proposta é despertar a reﬂexão e promover o diálogo
entre os jovens e as suas famílias em relação ao
desenvolvimento afetivo, autonomia e responsabilidade.
A iniciativa faz parte da Semana Nacional de Prevenção da
Gravidez na Adolescência.

“A política é ampla. Nós precisamos olhar os números e
saber as consequências. E para esse público (menor de 15
anos) é por meio da família e da escola, principalmente,
que o diálogo deve existir”, enfatizou o ministro da
Saúde.
DESAFIOS DE UMA GRAVIDEZ PRECOCE
Tatiane Rocha* mora no Rio de Janeiro, e foi mãe aos 13
anos de idade. Na época, desconhecia métodos de
prevenção. Ela recorda das diﬁculdades que enfrentou
após a gravidez precoce. Uma das maiores adversidades
foi a volta aos estudos. Tatiane não conseguiu voltar a
estudar após duas gestações seguidas. “A minha gravidez
foi de risco e a bebê nasceu prematura. Logo depois,
engravidei da segunda, com 14 anos”, conta. Mesmo
tendo vivenciado os desaﬁos de engravidar durante a
adolescência, ela lamenta não ter conseguido conversar
com a ﬁlha sobre como se cuidar, que hoje, aos 13 anos,
está grávida de quatro meses.

(14) 3653-3248
territorioselvagem.com.br

Av. Neves Montefusco, 560 - 3653.9350
Av. Mário Pino , 9 - 3653.1120

EMBALAGENS DESCARTÁVEIS
ARTIGOS PARA PADARIAS,
RESTAURANTES, PIZZARIAS
DOCERIAS, AÇOUGUES, ESCOLAS,
IGREJAS, POUSADAS E HOTÉIS

(14) 3653-3027

08 de Março dia
PEDÁGIO DO GAPPA
Internacional da Mulher!
A Data foi oﬁcializada em 1975
O chamado Dia Internacional da Mulher só foi oﬁcializado em
1975, ano que a ONU intitulou de Ano Internacional da Mulher
para lembrar suas conquistas políticas e sociais.
“Esse dia tem uma importância histórica porque levantou um
problema que não foi resolvido até hoje”. A desigualdade de
gênero permanece até hoje. As condições de trabalho ainda são
piores para as mulheres. "Já faz mais de cem anos que isso foi
levantado e é bom continuar reclamando, porque os problemas
persistem. Historicamente, isso é fundamental."
O dia 8 de março é considerado feriado nacional em vários
países, como a própria Rússia, onde as vendas nas ﬂoriculturas
se multiplicam nos dias que antecedem a data, já que homens
costumam presentear as mulheres com ﬂores na ocasião.
Na China, as mulheres chegam a ter metade do dia de folga o 8
de Março, conforme é recomendado pelo governo - mas nem
todas as empresas seguem essa prática.
Já nos Estados Unidos, o mês de março é um mês histórico de
marchas das mulheres. No Brasil, a data também é marcada por
protestos nas principais cidades do país, com reivindicações
sobre igualdade salarial e protestos contra a criminalização do
aborto e a violência contra a mulher.
"Certamente, o8 de Março é um dia de luta, dia para lembrarmos
que ainda há muitos problemas a serem resolvidos, como os da
violência contra a mulher, do feminicídio, do aborto, e da própria
diferença salarial". Mesmo passadas décadas de protestos das
mulheres e de celebração do 8 de Março, a evolução ainda foi
muito pequena.
"O que evoluiu é que hoje consegue falar sobre os problemas.
Antes, se escondia isso. Tudo ﬁcava entre quatro paredes.
Antes, esses problemas eram mais aceitos, hoje não." O poder
de uma mulher não está no seu físico, na sua beleza ou encanto
feminino. O poder de uma mulher está no seu caráter, na sua
alma e no seu coração de guerreira. Viva as mulheres!
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COMBUSTÍVEL, TROCA DE ÓLEO
E LOJA DE CONVENIÊNCIAS
AV. RICARDO JORDANI, 360
BAIRRO JARDIM PLANALTO

Fone: (14) 99178.0546
Av. Rodolpho Guimarães, 555 - Loja 16 (Antiga Loja da Claro)
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Eliene Silva também não sabia nada sobre métodos
contraceptivos quando engravidou aos 14 anos. Por conta
da idade, conta que sofreu preconceito e precisou parar
de estudar. Aos 17 anos, foi mãe novamente. Com os
ﬁlhos, sempre conversou sobre formas de se prevenir e
evitar, inclusive, infecções sexualmente transmissíveis.
“Tudo que eu não tive, eles tiveram”, destaca a moradora
de Brasília que hoje está com 40 anos.
Tatiane e Eliene lembram que não contaram com a
participação do pai do bebê na criação dos ﬁlhos e na
responsabilidade de cuidar de outra vida. “Uma criança
cuidando de outra”, descreve Eliene. Em ambos os casos,
as avós deram o suporte necessário nesta fase. “Da
mesma forma que minha mãe me ajudou, também vou
ajudar minha ﬁlha”, aﬁrma Tatiane.
No lançamento da campanha, Mandetta já alertava para a
necessidade da paternidade responsiva. “A paternidade
nesses casos é muito pouco exercida. Normalmente essas
meninas ﬁcam sozinhas com essas crianças. E essas
crianças, muitas vezes, são cuidadas pelas avós. Nós
temos um número enorme de famílias constituídas por
avós que precisam assumir essas crianças”.
IMPACTOS E CONSEQUÊNCIAS
A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2015
já apontava para a realidade de que 27,5% dos escolares
brasileiros do 9º ano do ensino fundamental já tiveram
relação sexual alguma vez na vida, representando cerca
de 723,5 mil alunos. Nesta pesquisa, a maior parte dos
estudantes (88,6%) tinha idade entre 13 e 15 anos, sendo
que a metade tinha 14 anos.
Ao engravidar, muitas meninas abandonam os estudos.
Cerca de 20% das adolescentes que engravidaram
deixaram de estudar, segundo pesquisa do EducaCenso
2019 que contemplou cerca de metade das escolas
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públicas e privadas do país. Ao todo, 91.740 escolas
responderam e informaram que, em 2018, 65.339 alunas
na faixa etária de 10 a 19 anos engravidaram.
Outro estudo do Ministério da Saúde, chamado Saúde
Brasil, indica uma das maiores taxas de mortalidade
infantil entre mães mais jovens (até 19 anos), com 15,3
óbitos para cada mil nascidos vivos (acima da taxa
nacional, de 13,4 óbitos). Isso porque além da imaturidade
biológica, condições socioeconômicas desfavoráveis
inﬂuenciam nos resultados obstétricos. Na faixa etária de
10 a 14 anos, a maior parte dos registros de gravidez está
na região Norte (1,4% do total) e Nordeste (1,1%). Na outra
ponta, os menores índices estão na região Sul (0,5%).
A gravidez no começo da adolescência apresenta,
inclusive, mais riscos à vida da mulher, assim como a
gravidez tardia. A Razão de Mortalidade Materna para a
faixa etária de 10 a 14 anos foi de 66 óbitos para cada
100.000 nascidos vivos nessa faixa etária. A taxa total é
55,1. Além disso, o código penal brasileiro classiﬁca como
crime a relação sexual com menor de 14 anos.

A.A. Alcoólicos Anônimos

UMA TAREFA DE TODA A VIDA
“Mas como, nestas circunstâncias,
poderei manter-me calmo?
É isso o que eu quero saber”.
OS DOZE PASSOS E AS DOZE TRADIÇÕES.
Nunca fui conhecido pela minha paciência.
Quantas vezes me perguntei: “Por que
esperar, se posso ter tudo agora?” Em
verdade, quando me apresentaram os Doze
Passos, pela primeira vez, me sentia como
um “garoto numa loja de doces”. Não podia
esperar para ir até o Décimo Segundo Passo;
pois com certeza era apenas trabalho para
alguns meses, ou assim eu pensava! Percebo
agora que viver os Doze Passos de A.A. é um
empreendimento para toda a vida.

PLANO DE VIDA
Todo adolescente encontra no Sistema Único de Saúde
(SUS), nas unidades de saúde da Atenção Primária, o
acompanhamento, ligado ao seu crescimento e
desenvolvimento, segundo Maximiliano Marques,
diretor do Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas da Secretaria de Atenção Primária à Saúde.
“O vínculo com as equipes da Atenção Primária à Saúde
permite que os proﬁssionais conheçam os jovens,
conversem e orientem sobre o plano de vida de cada um,
bem como o cuidado para a saúde sexual, saúde
reprodutiva e o planejamento familiar”.

Grupo Unidos de Brotas - Rua São Carlos, 30
Anexo ao clube da 3ª idade
Reuniões: 4ª feira às 20h
Domingo às 09h da manhã
Contato - (14) - 3626-7303
Grupo - Brotando Vida - Anexo a Igreja São Judas Tadeu Campos Elíseos - Reuniões: 2ª e 6ª às 20h
www.alcoolicosanonimos.org.br

Por Tinna Oliveira, da Agência Saúde
DE CARA NOVA

KAPIM L

A MELHOR REDE DE FARMÁCIAS DO BRASIL
ENTREGA GRATUITA

3132-0062 /

99600-9650

Av. Rodolfo Guimarães, 915 - Centro

SEU CORPO EM
FORMA CONSCIENTE
FREDERICO SOUZA
PERSONAL TRAINER

981125411

(14) 3656.4061
IMÃO 99898.1022

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

AV. CÉSAR DESIDERÁ, 315
CAMPOS ELÍSEOS - (14) 3653.4185
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BROTAS SP

FELUTHI BISSOLI
BUFFET
Alugamos jogos de mesas, cadeiras,
próprias para casamentos e festas.

Contato: 3653-8469 /99803-9212

R: Ângelo Bortolai, 527 - Torrinha-SP

RUA BENJAMIM CONSTAN 134 - CENTRO

SUCOS KMAIS
BROTAS
Atendimento

(14)

98162.7150

kmaisbrotas@gmail.com

Fone: 3653-8667

