CURIOSIDADE

Assuntos Diversos

Curiosidades sobre o whatsapp
O nome WhatsApp veio da expressão em inglês
“Whats up?”, que signiﬁca “E aí?” ou “Tudo bem?”.
Antes de se tornarem criadores do WhatsApp, Acton
e Koum foram rejeitados para vaga de emprego no
Facebook e Twi#er. Koum é um ucraniano que nos
primeiros anos como imigrante nos Estados Unidos,
precisou da ajuda do governo para sobreviver.
É di$cil de acreditar, mas o WhatsApp recebe 1 milhão
de novos usuários todos os dias.
Outro número impressionante: os usuários do aplica!vo
trocam 30 bilhões de mensagens por dia.
O aplica!vo possui somente 55 funcionários (33 são
engenheiros) para realizar todas as suas operações.
Cada usuário passa em torno de 27 minutos diários
grudado no WhatsApp. Isso dá mais de 3 horas
por semana. Cada usuário checa o aplica!vo em
torno de 23 vezes por dia. Acredita-se que 80% dos
smartphones em uso no Brasil possuam o WhatsApp
instalado. Um ano e meio depois da compra realizada
pelo Facebook, o aplica!vo alcançou o impressionante
número de 800 milhões de usuários.
O WhatsApp nunca fez nenhuma campanha de
marke!ng na internet.
O Facebook teve US$ 232 milhões de prejuízo nos
primeiros seis meses após a aquisição do WhatsApp.

No Brasil, o Dia do Irmão é tradicionalmente
celebrado em 5 de setembro. No entanto, não há um
registro que oﬁcialize a data no país.
O dia surgiu por inicia!va da Igreja Católica, que
homenageia o aniversário de morte da missionária
Madre Teresa de Calcutá, desde 2007 - data que
completou 10 anos de sua morte.
No contexto religioso, o sen!do da palavra "irmão"
está ligada ao "próximo". Portanto, esse dia serve
para incen!var as pessoas a repensarem as a!tudes
perante os outros seres humanos, sendo mais
humildes, companheiros e gen!s.
O Dia do Irmão é uma data bastante celebrada na
Índia (durante o mês de agosto). Lá, os hindus fazem
um ritual de oferenda entre irmãos e irmãs de uma
família, simbolizando a união e proteção entre eles.
Os dois conceitos do Dia do Irmão se misturaram
no Brasil, sendo comemorado na data da morte de
Madre Teresa de Calcutá (5 de setembro), porém com
um signiﬁcado mais direcionado para homenagear os
irmãos consanguíneos, como acontece na Índia.

h#p://www.maiscuriosidade.com.br

www.calendarr.com

ÓBITOS
Com pesar, no!ciamos o falecimento do(s) seguinte(s) associado(s)/dependente(s):
ÓBITO

DATA

ASSOCIADO

ORGÃO

PARENTESCO

Antonio Maximo da Silva

06/07/2018

Antonio Maximo da Silva

Apo

-

José Luiz Bezerra

23/07/2018

Paulo Cesar de Andrade

1.27

sogro

Julieta Saores Vieira

04/07/2018

Ines Soares Vieira

Apo

mãe

Maria Dulce Malfara

11/07/2018

Ivan Aparecido Laurenao

Apo

mãe

Maria do Carmo Ramos

16/07/2018

Ione Ramos

Apo

mãe

Maria Padilha Mar•m

27/07/2018

Humberto Lourenço Padilha

1.06

mãe

Dalvem Zen

27/07/2018

Marcia Zen

1.20

Pai
-

Ricardo Haydu

25/07/2018

Ricardo Haydu

Apo

Celso Rubens Sodero Mar•ns

17/07/2018

Celso Rubens Sodero Mar•ns

Apo

Carmem Gomes Leite

22/07/2018

Antonio Edson Leite

Apo

mãe

Cleide Roberto Jorge

01/08/2018

Rui Miguel Jorge

Apo

conjuge

João Teixeira de Moraes Filho

21/07/2018

Edison Simon

6.02

sogro

Jose Nelson de Oliveira

07/08/2018

Jose Nelson de Oliveira

9.27

-

José Coteco do Nascimento

12/08/2018

Mauricio Coteco

5006

Pai

É uma alusiva ao Dia Nacional da Doação de Órgãos (27 de setembro). O verde é adotado,
em todo mundo, como a cor símbolo da Doação de Órgãos. Com o mote “Doe órgãos,
a vida con!nua! ”, a campanha ilumina prédios e monumentos com a cor verde, para
chamar atenção da população para a importância da campanha. Aproximadamente
35 mil pessoas estão na ﬁla de espera por um órgão no Brasil. A re!rada dos órgãos e
tecidos para doação só pode ser feita com autorização da família e após morte encefálica
do doador, pois somente assim os seus principais órgãos vitais permanecem aptos para
serem recebidos por outra pessoa. Pessoas vivas também podem doar órgãos, mas
apenas aqueles que são considerados duplos, isto é, que não prejudicam as ap!dões
vitais do doador após o transplante, como rim, medula óssea, pulmão, parte do
$gado e do pâncreas. O avanço nos números ainda é insuﬁciente para zerar a ﬁla
de espera, porém são signiﬁca!vos e merecem destaque, para que cada vez mais
cresçam as esta*s!cas de doares e de doações realizadas e, consequentemente, de
vidas salvas e famílias felizes. Seja um doador!
www.gazetadacidade.com
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O beneﬁcio do FUMUS pode ser contratado para: pai, mãe, sogro e sogra. Para isso é necessária adesão de cada um através de formulário próprio (art. 2º do regulamento).

COLABORARAM NESTA EDIÇÃO:
Arlete de Jesus Mendes Dias
Depto. Cultural e Recrea!vo

Lucio Mario Alves de Oliveira
Dep. Esporte Capital

Célia Reni Fernandes Sanches
Depto. de Aposentados

Jaime Soler Niubo
Revisão

Claudia Celes•no Lucio
Diagramação

Teresinha Tesser Niubo
Coordenação

Haroldo José Torque!
Dep. Esporte Interior

Winston Antônio de Souza
Coordenação

DESTINATÁRIO:

Remetente
Al.Barão de Limeira, 539 - Santa Cecília - CEP 01202-001 - São Paulo - SP - Tel. 11 3367 9900 / site www.aessenai.org.br

Dionísio Pretel
Presidente da Diretoria Executiva
Comentários e sugestões de matérias – enviar e-mail para boletim.aes@aessenai.org.br
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Departamento Aposentados

Semana Qualidade de Vida - Itanhaém - 10 a
15 de agosto de 2018. Amigo é coisa para se
guardar mesmo!
É o calor dessa amizade que possibilita tanta
alegria e disposição manifestadas pelos
par•cipantes, tornando nosso encontro um
momento inesquecível por todos.
A diversidade de a•vidades devemos à equipe
e também aos par•cipantes que sempre
contribuem para o sucesso de nosso encontro.
Houve eventos recrea•vos e sociais, como
quizz sobre Cassino do Chacrinha, gincana
cultural e espor•va, baile, karaokê, caminhada,
almoço especial comemorando o Dia dos Pais,
bingo, rádio local e yoga.

Animação por conta do Tio Nescau e
Equipe envolvendo muitas brincadeiras e
compe•ções entre os par•cipantes de 0 a
110 anos. Se a idade for maior ... par•cipa
também.
As crianças terão à disposição brinquedos
inﬂáveis para se diver•rem. Os comes e bebes
serão vendidos por en•dades ﬁlantrópicas.
Haverá sorteio de brindes.
Tudo planejado com carinho para todos os
associados e convidados. PARTICIPEM!!!!!
Dica Cultural:
Infan!l - A Monstruosa Exposição Dos Monstros
Data: até 28/10/2018 - Telefone: (11) 3146-7406
Local: Centro Cultural FIESP - Ruth Cardoso
Endereço: Av. Paulista, 1313 - Tudo de graça!
Infan!l - O Mundo Das Maravilhas De Monteiro Lobato
Concebida para homenagear o criador do Sí•o do
Pica-pau Amarelo e um dos principais autores da
literatura brasileira. Entrada gratuita.
Data: até 01/12/2018
De segunda à sexta-feira das 8 às 18h e sábado das 10
às 17h
Local: Biblioteca Monteiro Lobato
Telefone: (11) 3256-4122
Endereço: Rua General Jardim, 485, Vila Buarque

Departamento Esporte - Capital
Agradecemos ao apoio dos parceiros e dos
funcionários da Colônia que possibilitou
realizar todas as a•vidades previstas.
Reunião Mensal 12 de setembro de 2018 - 9h
Não perca, venha degustar o saboroso
cafezinho e par•cipar de temá•ca a ser
apresentada pelo colega Claudio Colodron.
SENAI 1.11 – Rua Teixeira de Melo, 106 Tatuapé.

Departamento Cultural e Recrea!vo

Dia: 21/10/2018 das 11h às 17h.
Local: Clube de Campo em Jundiaí.
Ingresso: 1 Kg de alimento não perecível,
exceto sal, dentro do prazo de vencimento.
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26° Faraes 2018 E Vôlei Misto - Etapa Regional
Mais uma vez, em nome do Departamento
Espor•vo da Capital, agradecemos à família
AES pela presença na etapa regional do 26°
FARAES e 1º Vôlei Misto, realizado no úl•mo
dia 05/08/2018 no Clube de Campo em
Jundiaí. O evento contou com a presença
de 113 pessoas entre associados a•vos,
aposentados, ex-funcionários e organização.
Antes do início das disputas, foi servido um
café da manhã aos par•cipantes.
No Vôlei, •vemos 4 equipes (1.15, 1.20, 1.23 e
1.44) que par•ciparam com muito entusiasmo
e disposição e irão para a disputa ﬁnal no ﬁm
de semana 24 e 25/11/2018, na Colônia de
Férias em Itanhaém.
Gostaríamos de agradecer ao apoio da
Diretoria Execu•va, Paulo (Gerente do Clube),
que nos forneceu toda a estrutura para a
realização do evento, e à equipe de apoio,
Prof. Heroino e Michel, membros do Conselho
Delibera•vo e Diogo Maciel, que elaboraram
e coordenaram as par•das.
Ao ﬁnal das disputas, foi servido um delicioso
churrasco ao som de excelente música ao
vivo, tocada pela dupla Camila e Denilson.
Boletim Informativo

Classiﬁcados para a ﬁnal do Faraes na Colônia
de Férias em Itanhaém dia 29/09/2018.

22° SOCIETY - Classiﬁcados para etapa ﬁnal dia
11/11/18 no Clube de Campo em Jundiaí
Escola SENAI

Dominó
Nome
Francisco Cesar Abatepaulo
Pedro Alves de Lira
Leodil Teixeira (Pai Wallace da 1.44)
Malaquias (Ex Funcionario 1.20)

CFP
1.20

Odair Felício Hernandes
Elis Aparecida Hernandes
Cleomar Francisco Nogueira
Fabio Scatena Dantas

Araraquara

6.03

Lençóis Paulista

7.92

Taubaté

3.01

Piracicaba

5.03/5.10

1.44/1.20

1.64

Próximos eventos espor!vos do interior:
Dia 2 de setembro etapa regional 2° voleibol
misto do interior nos Clubes de Campo e
Náu•co. E dia 29 de setembro etapa ﬁnal do
26° FARAES na Colônia de Férias em Itanhaém.

1.20

Saúde

Tranca
Nome

CFP

CFP

Damas
Nome

CFP

Walter Seraﬁm dos Santos

1.15

Gabriel de Souza Moreira

1.22

Truco
Nome
Valdir José Espíndola
Wallece Humberto Teixeira
Valdir Scatena Dantas
Flavio Hansen da Silva

CFP
1.44
1.24/1.18

Parabéns aos ﬁnalistas!

Departamento Esporte - Interior
Nos dias 29 de julho e 05 de agosto realizamos
as etapas regionais do 22° SOCIETY do Interior
no Clube de Campo em Jundiaí. Tivemos a
presença de 12 Escolas e um público de 186
pessoas. No Clube Náu•co em Boraceia,
contamos com a presença 22 Escolas e um
público de 438 pessoas, e no SESI de Piracicaba,
8 Escolas com 103 pessoas par•cipantes,
totalizando 727 pessoas, um recorde para o
evento de SOCIETY do Interior. No domingo
do dia 29/07 estava perfeito: muito sol e calor,
propiciando aos associados momentos de
lazer nas piscinas e demais dependências dos
núcleos e no dia 05/08, mesmo com o tempo
nublado, o pessoal aproveitou a música
ao vivo para sacudir o esqueleto. Por isso,
agradecemos aos gerentes e suas equipes que
não mediram esforços em nos receber bem.
Aos diretores e representantes pelo trabalho
árduo e voluntário de mobilizar os associados
em suas unidades.
Boletim Informativo

Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS) a obesidade é um dos problemas
de saúde pública mais grave do século XXI.
Pode causar problemas cardíacos, diabetes,
má formação do esqueleto e até menor
expecta•va de vida. A obesidade infan•l é
reversível: O que fazer: Importante que os
pais deem o exemplo; apresentar alimentos
saudáveis; optar por alimentos integrais;
evitar alimentos ricos em açúcar, sódio e
gorduras; reduzir a quan•dade de fast-foods;
servir porções adequadas ao tamanho do
seu ﬁlho; evitar alimentos industrializados
cheios de açúcar e gorduras, como bolachas e
refeições congeladas; comprar uma variedade
de frutas e legumes, dando preferência às
cítricas e aos vegetais que podem ser comidos
crus; não oferecer refrigerantes, preferindo
sempre água ou sucos naturais; não deixar
que a criança ﬁque distraída durante a
refeição, como comer assis•ndo à televisão;
limitar o uso de computadores, televisões e
videogames; procurar a•vidades que a criança
goste de pra•car; controlar o aumento do
peso durante a gestação. Doenças causadas
em curto prazo: Asma e apneia do sono;
problemas ortopédicos; disfunção do #gado
devido ao acúmulo de gordura; inﬂamação e
formação de pedras na vesícula; assaduras e
derma•tes; enxaquecas; depressão; aumento
dos níveis de colesterol; problemas de
comportamento; baixa autoes•ma.
h%ps://minutosaudavel.com.br/obesidade-infan•l
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