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EDITORIAL 

 

2021 e a esperança de um ano novo mais positivo  

 

A palavra “ESPERANÇA” tem sua origem no latim, é derivada de SPES, que tem o significado de 

“CONFIANÇA EM ALGO POSITIVO”. 

 

E é com confiança em “ALGO POSITIVO” que sem dúvidas iniciamos 2021. 

 

Nossos antepassados próximos vivenciaram uma pandemia mundial desencadeada pela gripe 

espanhola, entre Janeiro de 1918 e Dezembro de 1920. 

 

Enfrentaram com coragem este período triste de nossa história. 

 

Praticamente 100 anos depois, nós estamos em meio à pandemia de COVID-19. Da mesma 

forma que nossos antepassados, superaremos mais este capítulo triste. 

 

E um dos fatores que nutre nossa ESPERANÇA neste início de ano, são os avanços que a ciência 

e a tecnologia propiciaram no desenvolvimento de vacinas em tempo recorde.  

 

Existe “luz no fim do túnel”! Existe ESPERANÇA! 

 

Ainda é cedo para realizar planos para o futuro, para voltarmos a nos confraternizar, poder 

abraçar efusivamente nossos entes queridos. 

 

É ainda hora de nos protegermos, protegermos o próximo, de dar apoio aos que tiveram perdas 

– entes queridos, empregos, dignidade. 

 

2021 será sim de ESPERANÇA. Mas para superação deste capítulo de nossa história 

contemporânea precisamos muito mais do que vacinas. 

 

Precisamos como seres humanos nos mobilizar em esforços solidários de reconstrução a partir 

de todos os tipos de perdas que nos cercam: esse sim é um ótimo ponto de partida para nós 

em 2021, um plano de sermos mais humanos e ajudarmos ainda mais uns aos outros! 

 

É com ESPERANÇA, confiando em “algo positivo” que desejamos a todos nossos Associados uma 

ótima leitura! 

 

Ass.: Diretoria Executiva AAPS - Biênio 2.020-22 
 

http://www.aaps.org.br/
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IX Encontro Anual dos Aposentados da Previ-Siemens  

 

O IX Encontro Anual dos Aposentados da 

Previ-Siemens não podia deixar de 

acontecer.   

 

Mesmo virtual, em função da pandemia 

do Coronavírus, a Previ-Siemens 

organizou o evento em 16.12.20 e recebeu 

mais de 150 participantes aposentados. 

 

Os CEO´s da Siemens – Pablo Fava, 

Siemens Energy – André Clark e Siemens 

Healthineers – Armando Lopes 

compartilharam informações sobre as 

conquistas das empresas em 2.020, a agenda de transformação da Siemens, além das 

perspectivas e prioridades para os próximos anos. 

 

Depois de uma sessão virtual de Perguntas & Respostas, o encontro foi finalizado com a 

participação de nossa AAPS representada por Aluízio Byrro – atual Presidente da 

Associação, que apresentou a nova Diretoria Executiva e discorreu sobre o que vem pela 

frente na vida associativa. 

 

O evento, que já é uma tradição 

entre os ex-colaboradores 

aposentados pela Previ-Siemens,  foi 

um ótimo momento de conexão. 

 

Que venha o 10º Encontro! 

 

Em breve, no site da AAPS, 

disponibilizaremos o vídeo em sua 

íntegra. 

 

Fonte/Colaboração: Adriana Boscolo 

Belon - Previ-Siemens 

 

http://www.aaps.org.br/
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PESQUISA DE OPINIÃO AAPS 

Resultados e vencedora do sorteio 

Em Novembro de 2020 finalizamos uma Pesquisa 

de Opinião realizada entre nossos Associados por 

meio de uma ferramenta on-line.  

 

Temos cerca de 380 Associados e entre eles, 352 

possuem e-mail e acesso à internet. Deles, 100 

Associados responderam à pesquisa. 

 

Sorteamos entre os participantes um Decanter no 

dia 9 de Dezembro e nossa premiada é a 

Associada EDONA MURATA. (foto ao lado). 

 

Compartilhamos os principais dados obtidos na 

pesquisa à seguir, frisando que tais resultados já 

estão norteando as atividades da atual Diretoria 

AAPS. 

 

Sobre MEIOS DE COMUNICAÇÃO MAIS UTILIZADOS PELOS ASSOCIADOS tivemos como 

resultado primordial que 59% dos respondentes fazem uso de celular, e-mail e redes 

sociais, das quais o Whatsapp é o meio de comunicação preferencial com 36%, seguido de 

27% que utilizam Whatsapp + Facebook + Instagram. 38% usa celular e e-mail, mas não usa 

as redes sociais. 

 

Sobre ATIVIDADES SOCIAIS obtivemos resultados bem interessantes: 69% gostam de 

participar das confraternizações de final-de-ano; 54% gostam dos encontros informais e 

regionais do tipo happy-hour e vai-quem-quer; 38% gostam de participar de passeios tipo 

"bate-volta" de 1 dia, 33% palestras presenciais e on-line e, NOVIDADE, 21% gostariam de 

participar de eventos gastronômicos junto de colegas da AAPS; 

 

Sobre nossa NEWSLETTER quadrimestral, a pesquisa apontou elevado grau de 

satisfação com formato e conteúdo da Newsletter atual, 78%. Como novidade, os 

Associados gostariam de encontrar conteúdos sobre: Atualidades do Mundo Siemens 

(44%); Agenda Regional (30%) e Vinho & Gastronomia (27%). Dos temas já tradicionais, 40% 

gostam de acessar fotos dos Eventos + Encontros e, 37% dos artigos de Bem-Estar & Saúde. 

 

 

http://www.aaps.org.br/
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Sobre CONVÊNIOS a pesquisa revelou que: 37% não usou os Convênios ou muito 

pouco; 28% já usou uma vez; 28% nunca usou e não têm interesse e, 10% sente falta de 

mais Convênios. Os Associados sentem falta dos seguintes Convênios: Convênios fora de 

SP; Seguro de carros; alternativas de Centro Auditivo (Jundiaí em particular); Locadora de 

Autos; Descontos em geral em redes nacionais (ótica, farmácia, academia). 

 

Sobre VOLUNTARIADO, as respostas demonstraram que 29% exerce alguma atividade e 

contribui financeiramente com alguma instituição; 38% não exerce atividade voluntária mas 

contribui financeiramente com alguma; 23% tem interesse em realizar alguma atividade 

voluntária em conjunto com demais colegas da AAPS e apenas 6% gostaria de ser voluntário 

da AAPS. 

 

Sobre o PLANO BD: dos respondentes com este plano, 50% tem interesse em receber 

informações através da AAPS; 25% não estão bem informados, 20% participaram da Live e 

18% se dizem bem informados. Quando perguntados sobre como gostariam de receber 

informações:  a maior parte gostaria de receber um comunicado emitido pela AAPS por e-

mail do tipo Perguntas & Respostas e, também participar de uma reunião virtual sobre o 

tema. 

 

Agradecemos mais uma vez a todos os 100 Associados que responderam à pesquisa: uma 

das mudanças já realizadas a partir desta foi justamente a criação de Correspondentes 

Regionais de nossa Newsletter. Os seguintes colegas Associados se dispuseram a 

contribuir com conteúdos regionais a partir desta edição: 

 

Correspondente Regional São Paulo: Manoel Missias 

Correspondente Regional Jundiaí: José Rubens Camargo 

Correspondente Regional Curitiba: Cláudia Cimarelli 

Correspondente Regional Porto Alegre: Carlos Roberto Schumann 

Correspondente Regional Rio de Janeiro: Paulo José Souza 

 

Juntos, estamos comprometidos em tornar o conteúdo de nossa Newsletter ainda mais 

atraente para todos nossos Associados. 
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CAMPANHA PARA NOVOS ASSOCIADOS AAPS 

 

Seu amigo faz o Bem 

 

No dia 16 de Dezembro, a AAPS lançou uma CAMPANHA PARA NOVOS ASSOCIADOS AAPS 

durante a Live de final de ano realizada pela Previ-Siemens. 

 

A campanha “SEU AMIGO FAZ O BEM” será válida durante todo o ano de 2021 e pretende 

engajar todos os nossos atuais Associados, motivando-os a convidar um (a) amigo (a) 

aposentado (a) pela Previ-Siemens - que ainda não faz parte da AAPS, a se juntar a nós. 

 

A cada novo (a) Associado (a) apresentado (a) por um já Associado (a), converteremos 50% 

da 1ª anuidade (2021) em doação de cestas básicas através de organizações sociais idôneas. 

 

Para participar, basta seguir os seguintes passos: 

 

 Enviar um e-mail (aaps@aaps.org.br) ou Whatsapp (11 97524-9934) para a AAPS com 

o título “AMIGO DO BEM” indicando o nome, e-mail e celular do (a) amigo (a) que 

deseja se associar. 

 A AAPS entrará então em contato com seu (sua) amigo (a) e, uma vez que a filiação 

ocorra, a doação de 50% da 1ª anuidade será direcionada pela AAPS. 

 Divulgaremos a quantidade de novos Associados regularmente através desta 

Newsletter ou de nosso site www.aaps.org.br , assim como a (s) organizações sociais 

que receberem as doações para cestas básicas. 

 

Após divulgação da Campanha pelo atual Presidente da 

AAPS – Aluizio Byrro, na Live da Previ-Siemens, tivemos a 1ª 

filiação dentro da Campanha, nossa colega Silvania 

Castilhos hoje conectada na Regional AAPS Porto Alegre:  

 

Bem-vinda à AAPS, Silvania! Fazer parte da AAPS faz o Bem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aaps.org.br/
mailto:aaps@aaps.org.br
http://www.aaps.org.br/
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HOBBIES INCRÍVEIS 

 

Numismática 

 

Você gostaria de aumentar seu círculo de amigos com pessoas interessantes, ter um bom 

motivo para reuni-los, ter assuntos intermináveis para conversar, trocar experiências, 

brincar diariamente de “Caça ao Tesouro” e ainda ter a oportunidade de ter uma renda 

extra? 

 

Estas são as emoções que vivem aquelas pessoas que se dedicam a arte de colecionar 

moedas.  

 

Você pode iniciar como um colecionador de moedas e chegar a ser um Numismata. A 

escolha é sua! 

 

Um numismata é um cientista que busca compreender a significação histórica das moedas 

para produzir conhecimentos. Já o colecionador de moedas é uma pessoa apaixonada por 

essas peças que busca o prazer de juntar aquelas que agradam o seu interesse pessoal. 

A numismática reúne muitos adeptos em todo o país e é uma forma criativa e inteligente 

de ocupar o tempo. Existem grupos que se formam e passam o tempo trocando 

experiências, entre outras, novas fontes para se conseguir moedas que faltam para sua 

coleção, cuidados necessários com as moedas e como organizar a coleção. Existem 

aficionados que se aprofundam de tal forma no tema que fazem disso uma profissão com 

retorno financeiro bem interessante. 

 

Vamos começar com moedas brasileiras? 

 

Ao contrário do que muitos pode pensar, a variedade, riqueza e beleza das moedas 

brasileiras é ímpar e a criatividade de seus motivos é incrível!  

 

Existem moedas de bronze, alumínio, latão, ouro, prata, aço inoxidável e metais 

combinados. 

 

Em 1695, foram cunhadas as primeiras moedas oficiais do Brasil, de 1.000, 2.000 e 4.000 

réis, em ouro, e de 20, 40, 80, 160, 320 e 640 réis, em prata, que ficaram conhecidas como 

a “série das patacas”. 

 

 

 

http://www.aaps.org.br/
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Não é possível calcular com exatidão quantas moedas foram cunhadas no Brasil até hoje 

pois muitas são produzidas para circulação e outras são comemorativas, mas para termos 

uma ideia, foram emitidas pela Casa da Moeda do Brasil cerca de 3 bilhões e 615 milhões 

de moedas de 1 real bicolores, entre 1998 e 2020, 

 

No Brasil, entre o período de 1848 até os dias de hoje foram cunhadas para circulação 200 

moedas diferentes. A menor delas foi a de 1 centavo cunhada entre 1979 a 1983 com 14 

mm de diâmetro e a maior foi a de 4000 réis cunhada em 1900 com diâmetro de 50,6 mm. 

 

O valor das moedas pode variar de alguns poucos Reais até milhares de Reais, dependendo 

do material com o qual as moedas foram cunhadas logicamente, mas principalmente pela 

dificuldade em consegui-las, seja pelo exíguo volume de cunhagem, seja por erros de 

cunhagem ou pela indisponibilidade no mercado.  

 

Veja alguns poucos exemplos interessantes de moedas raras e seus valores: 

 

1. Moeda de 1 Real de 1998 (Comemorativa dos 50 Anos da Declaração dos Direitos 

Humanos (Aço Inox e Alpaca) 

 
 

Cunhadas: 600.000 unid./Preço de Mercado: Até R$ 350,00 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aaps.org.br/
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2.  Moeda de 5 centavos de Cruzado Novo de 1990 (Aço Inoxidável) 

 
 

Cunhadas 934.000 unid. – Preço de Mercado: até R$ 500,00 

 

 

3. Moeda de 4000 réis de 1900 (Prata) 

 

 
 

Cunhadas: 6.850 unid. – Preço de Mercado: até R$ 6.000 

 

Fonte/Colaboração: Carlos Schumann.  
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VINHOS & GATRONOMIA 

 

Um brinde a vida! 

 

Aproveitando que ainda estamos no verão e que um espumante 

gelado é sempre muito bem-vindo, gostariamos de compartilhar uma 

curiosidade sobre um dos espumantes mencionados na edição de 23 

dezembro de 2020 no caderno “Eu & Fim de Semana” do jornal Valor 

Econômico. Neste caderno foi publicada a lista dos MELHORES 

VINHOS EUROPEUS do ano e os vinhos com a melhor relação 

QUALIDADE x PREÇO no mercado brasileiro, ambas assinadas pelo 

colunista, crítico e enólogo Jorge Lucki. 

 

Queremos chamar a atenção para o espumante Filipa Pato Blanc Brut 

3B, que está incluído na lista da melhor relação Qualidade x Preço. 

 

A família Pato há cinco gerações se dedica à criação 

de vinhos na Bairrada, em Portugal. Com formação 

em Bordeaux, estágios na Argentina, Austrália e 

França, Filipa Pato lidera o projeto Vinhos 

Autênticos, Sem Maquiagem. E isto foi um fato que 

me atraiu a curiosidade nesse espumante – ele não possui o famoso “licor 

de expedição”, que normalmente se coloca nos espumantes, após o 

processo de congelamento do gargalo com nitrogênio. 

 

A enóloga elabora vinhos que demonstram a forte identidade com o local 

onde são produzidas as uvas. As uvas são colhidas manualmente e 

passam por prensagem leve a vácuo. Após breve decantação, a 

fermentação alcoólica ocorre em cascos e em cubas de inox, sob 

temperatura controlada, abaixo de 16°C. Filipa emprega práticas 

biodinâmicas, como uso de leveduras nativas e intervenção mínima no 

processo de vinificação, para criar rótulos que expressam toda a 

personalidade das uvas e do terroir de Bairrada, uma das principais 

regiões DOC de Portugal. 

 

Vale a pena experimentar este espumante que tem aroma de frutas 

frescas e cítricas! Saúde!! 

 

Fonte/Colaboração: Cláudia Cimarelli.  

 

http://www.aaps.org.br/
http://blog.famigliavalduga.com.br/espumante-nature-extra-brut-brut-seco-demi-sec-e-doce-quais-as-diferencas/
http://blog.famigliavalduga.com.br/espumante-nature-extra-brut-brut-seco-demi-sec-e-doce-quais-as-diferencas/
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ACONTECE NA 3ª IDADE 

 

INSS mantem Prova de Vida suspensa e não vai bloquear os benefícios até Março 

 

 
 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prorrogou mais uma vez a suspensão da Prova 

de Vida feita por aposentados e pensionistas nos bancos até o fim de Fevereiro. O órgão 

informou ainda que não vai cortar nenhum benefício até o fim de Março por falta da 

atualização cadastral realizada anualmente. Portanto, não é preciso correr às agências 

bancárias.  

 

“Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que não 

fizeram a prova de vida entre Março de 2020 e Fevereiro de 2021 não terão seus benefícios 

bloqueados”, informou o órgão, acrescentando: “A Portaria nº1.266, publicada no Diário 

Oficial da União (DOU), prorroga a interrupção do bloqueio de pagamentos de benefícios 

até o fim de Março desde ano”.  

 

Para os aposentados, pensionistas e anistiados da União continua valendo a suspensão da 

prova de vida (recadastramento) até 31 de Janeiro de 2021, conforme na Instrução 

Normativa 121/2020, do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União.  

 

Fonte/Colaboração: Manoel Missias. 

http://www.aaps.org.br/


 
 
 

 
 
 

 

 

 

www.aaps.org.br Página 11 

 

N e w s l e t t e r  AAPS 
 

Edição Fevereiro de 2021  
 

www.aaps.org.br 

REGIONALIDADES EM FOCO: RIO 

 

Depoimentos com emoção dos colegas cariocas nesses tempos de pandemia 

 

Iniciamos com uma reflexão sobre a pandemia. Confira o resultado de entrevistas com 

nossos colegas da AAPS Rio sobre o duro tempo de quarentena e terminarmos esta matéria 

mostrando que, apesar de tudo, o Rio continua lindo. 

 

Meu aprendizado com a pandemia 

 

Eu julgava que a terceira grande guerra entre as nações seria nuclear. Errei, e errei 

feio.  Simplesmente, a guerra é contra o desconhecido, e a grande arma tem sido a Ciência, 

e sua trincheira são os hospitais. Aprendi que em todas as línguas a expressão mais falada 

é FIQUE EM CASA, nosso abrigo, nossa trincheira. Aprendi também que o novo normal é 

lave as mãos, use máscara, álcool em gel e mantenha afastamento. Aprendi, sim, que a 

minha casa é um santuário, minha guarida. Entendi que o mais importante não são os bens 

materiais, mas os valores. 

 

Eu aprendi com a PANDEMIA e se você aprendeu também, sorte sua. 

 

Entrevistas com nossos colegas da AAPS no Rio de Janeiro 

 

Quais foram, ou estão sendo, seus bons momentos e suas boas lembranças da grande 

quarentena, que ainda estamos vivendo, bem como lembranças e momentos ruins? 

 

Poucas lembranças boas! 

 Arrumei meus armários. 

 Liguei para os amigos. 

 Coloquei em dia a leitura dos jornais, revistas e livros. 

 Assisti centenas de excelentes lives, musicais e apresentações.  

 Vi todas as copas e campeonatos brasileiros novamente. 

 Nos colocamos em dia com os últimos lançamentos de filmes na TV streaming. 

Lembranças ruins e amargas.  

 Não poder abraçar as famílias dos amigos que foram levados pela pandemia.  

 Não poder manter as reuniões semanais com os amigos do futebol e mensais com 

os amigos da Siemens.  

 

http://www.aaps.org.br/
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 Minha casa virou uma universidade? No meu quarto minha mulher tendo aula pela 

internet da graduação em psicologia que ela faz atualmente. No outro quarto minha 

filha tendo aula do mestrado que faz atualmente. Eu tinha que ficar na sala, vendo a 

TV com o som bem baixinho, lendo os jornais e sem ter ninguém para discutir os 

assuntos! Horrível! 

 Natal e ano novo pela internet, distante da família.  

 Ficar em casa ouvindo barulhos de rua, seja de vendedores de vassoura, carros de 

coleta de metais, coisas usadas em megafones em seus carros, ter de escutar 

barulhos ensurdecedores de obras, serras, frezadoras de piso, vozerio de peão de 

obra em vizinhos próximos fazendo reformas, etc… 

 E, finalizando, a paralização da economia pela pandemia deixou uma grave crise 

financeira na PJ Consultoria. É duro viver só com a aposentadoria no Brasil!! 

Mas vamos vencer!! 

 

O que sobrou para se fazer na cidade maravilhosa nestes novos tempos? 

 

Passear de carro pela orla extensa sempre lotada de maus cariocas sem máscara, admirar 

o Pão de Açúcar de longe, passear nas ruas vazias do centro da cidade e nos shoppings 

vazios.  

 

Não esquecer de botar máscara mesmo só andando ou correndo por aí, e as vezes sentir 

falta de ar por causa disso. Nada substitui a linda umidade que temos por aqui!  

 

Continuar acompanhando aniversários, cultos religiosos e até casamentos, mas somente 

via internet! 

 

É obrigatório conversar por WhatsApp com nossos filhos, netos, amigos, amigos dos 

amigos, e até aqueles colegas do passado, no Brasil e no exterior que não vemos ou falamos 

por muito tempo, por real falta de tempo livre no passado! 

 

Frequentar restaurantes somente aqueles com mesas ao ar livre, e dos poucos que se 

esforçam em atender as normas sanitárias destes novos tempos. 

 

Fazer compras em supermercados pela internet, mesmo sabendo que vão nos entregar 

tudo diferente do que pedimos, amassado e eventualmente próximo da data de 

vencimento! 

 

http://www.aaps.org.br/
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Não sair da cidade, pois fora do Rio, as coisas andam ainda mais pretas ainda. Economizar 

muito dinheiro em não frequentando consultórios médicos em geral. 

Tomar muito sol, consumir muita fruta e ou tomar vitaminas e suplementos no sentido de 

melhorar nosso sistema imunológico! 

 

E NÃO PEGAR O PEQUENO/GRANDE VIRUS QUE ANDA A SOLTA PELO AR! 

 

Apesar de tudo, o Rio Continua Lindo!! 

 

                                     
  (Pedra da Gávea vista do Elevado do Joá)                                               (Praia de Grumari) 

 

                              
    (Pão de Açúcar visto do aeroporto SD)                                               (Corcovado visto da Enseada de Botafogo) 

 

                                            
(Associado Fábio di Napoli)                         (Praia do Arpoador)                   (Pão de açúcar visto da praia vermelha.) 

 

Fonte/Colaboração: Paulo José Souza. 

http://www.aaps.org.br/


 
 
 

 
 
 

 

 

 

www.aaps.org.br Página 14 

 

N e w s l e t t e r  AAPS 
 

Edição Fevereiro de 2021  
 

www.aaps.org.br 

AGENDA CULTURAL SP 

 

Exposição: Beatriz Milhazes – Avenida Paulista 

 

A produção de Beatriz Milhazes é o foco de 

uma exposição promovida em conjunto pelo 

MASP e Itaú Cultural – a maior retrospectiva 

já dedicada à artista carioca, de 60 anos, que 

despontou junto à Geração 80. 

 

A exposição foi inaugurada em Dezembro e 

estará em cartaz até 31/05/21. 

 

Artista de projeção internacional, Beatriz 

Milhazes teve uma de suas obras leiloadas 

pela Sotheby´s em 2012. A tela MEU LIMÃO 

teve o maior preço alcançado por um artista brasileiro vivo: US$ 2,1 milhões.  

 

Não se pode negar o apelo da obra da artista, cujas formas e cores “falam diretamente ao 

olhar”, segundo Ivo Mesquita, curador da mostra no Itaú Cultural. 

 

Nessa exposição combinada entre os espaços do MASP e Itaú Cultural em São Paulo, é 

possível conferir a diversidade de produção de Beatriz em um conjunto de quase 200 obras, 

pertencentes a coleções públicas e privadas. 

 

No Itaú Cultural estão expostas predominantemente 

gravuras e colagens de diversas fases da carreira de 

Beatriz, reunindo 79 obras, sendo 3 inéditas. 

No MASP, pinturas e esculturas são privilegiadas. 

Beatriz produziu a tela “Avenida Paulista” 

especialmente para a instituição, cuja curadoria da 

mostra é de Adriano Pedrosa e Amanda Carneiro. 

 

Ambos os espaços garantem a adoção de protocolos de segurança contra a COVID-19. A 

visitação só é possível através de agendamento prévio pela internet. 

 

Itaú Cultural: reservas em www.sympla.com.br/agendamentoic 

MASP: reservas em www.masp.org.br/ingressos 

 

Fonte:  Jornal O Estado de S.Paulo – Edição de 12.12.20 

http://www.aaps.org.br/
http://www.sympla.com.br/
http://www.masp.org.br/ingressos
http://www.masp.org.br/ingressos
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Longa Pétala de Mar – Isabel Allende 

 

 “Longa Pétala de Mar é um dos retratos mais ricos da Guerra Civil Espanhola 

concebidos até hoje e uma das obras mais poderosas e comoventes na longa 

carreira de Isabel Allende.” — The New York Times Book Review  

 

Da mesma autora de “A casa dos espíritos”, “Longa Pétala de Mar” é um romance 

épico que se inicia na Guerra Civil Espanhola e vai até a ascensão e queda de 

Pinochet, mostrando por que Isabel Allende é a rainha da ficção histórica. Em plena 

Guerra Civil Espanhola, o jovem médico Víctor Dalmau e sua amiga, a pianista Roser 

Bruguera, são obrigados a abandonar Barcelona, exilar-se e atravessar os Pirineus 

rumo à França. A bordo do Winnipeg, navio fretado pelo poeta Pablo Neruda, que 

levou mais de dois mil espanhóis para Valparaíso, eles embarcaram em busca da 

paz e da Liberdade que não tiveram em seu país. Recebidos como heróis no Chile 

— essa “longa pétala de mar e neve”, nas palavras do poeta chileno —, os dois se 

integrarão na vida social do país durante 

várias décadas, até o golpe de Estado que 

derrubou Salvador Allende, com quem 

Víctor estava ligado por laços de amizade, 

graças à paixão pelo xadrez. Víctor e Roser 

se verão novamente desterrados, mas, 

como diz a autora: “quando se vive o 

suficiente, todos os círculos se fecham”. 

Longa Pétala de Mar é uma viagem pela 

história do século XX, de mãos dadas com 

alguns personagens inesquecíveis que 

descobriram que numa única vida cabem 

muitas outras, e às vezes o difícil não é 

fugir, mas voltar. 

 

Fonte: Googlebooks 

http://www.aaps.org.br/

