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ÓBITO DATA ASSOCIADO ÓRGÃO PARENTESCO
Antonia de Sá Leitão de Mello 27/03/2020 Celso Antonio de Souza Mello Apo cônjuge
Helena Bertuqui de Oliveira 17/04/2020 Carlos Eduardo de Oliveira 1.64 mãe
Marinalva Pereira da Silva 12/04/2020 Aziel Pereira da Silva 1.20 mãe
Izaura Isabel Rodrigues 20/04/2020 Benedito Rodrigues Apo cônjuge
Maria Parma Trabuco 15/05/2020 Marcio Cavallin Apo sogro
Moacyr Bagnareli 17/05/2020 Moacyr Baganreli Apo -
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Pronto! Lá vêm de novo as Festas Juninas!
Vão me ves  r de mendigo, com uma roupa remendada,
Amassar o meu dedão numa bota apertada 
E sujar a minha cara com bigode de carvão. 
Que baita humilhação! 
E, depois, vem o pior:
Vou ter que dançar a quadrilha abraçado com a Maria, 
E rever minha vergonha em vídeo e fotografi a!
Que des  no apavorante é enfrentar cara a cara uma menina sardenta,
Com trancinha de barbante!
Socorro, São Pedro! 
Me acuda, Santo Antônio! 
Me salva, São João!

VIVA SÃO JOÃO!!

Neiva Aparecida Pires Damasceno

Confi ra 7 dicas para criar um fi lho responsável 
Criar um fi lho e prepará-lo para o mundo é uma tarefa 
desafi adora e requer muita disciplina. É preciso impor 
limites e, na mesma dose, demonstrar amor e cuidado. 
Mas como ensinar os valores necessários para contribuir 
com o processo de desenvolvimento da criança e trazer a 
noção necessária de responsabilidade?
Iden  fi car os momentos que é preciso dizer não, estabelecer 
regras e saber dialogar é um grande desafi o para todos os 
pais e muitos acabam cedendo demais para ver a criança 
sa  sfeita. Porém, a vida adulta não é fácil e é preciso saber 
como encarar as experiências nega  vas e as frustrações. 
Como trabalhar o senso de responsabilidade nos seus 
fi lhos desde cedo: Saiba qual a tarefa para cada idade - Aos 
4 anos, seu fi lho já pode arrumar a mochila da escola. Entre 
5 e 7 anos, a criança já consegue arrumar a cama, dobrar 
suas roupas ou até regar as plantas- uma tarefa da qual ela 
vai gostar.  Procure entender o momento do seu fi lho e ir, 
aos poucos, introduzindo novas tarefas. Imponha limites - 
Crianças que crescem sem limites, se tornam adultos que 
não conseguem lidar com regras, decepções e frustrações. 
Além de ter muita difi culdade com autodisciplina. Seja o 
modelo- A criança se inspira em exemplos. É preciso agir 
de maneira responsável para que ela tenha a referência 
necessária e aprenda a ter responsabilidade. 
Inclua seu fi lho nas a  vidades e ro  nas da casa. Crie uma 
planilha de tarefas e estabeleça a  vidades como lavar a 
louça, arrumar a cama, guardar seus brinquedos, colocar a 
roupa suja no cesto. Incen  ve-o a cuidar das suas próprias 
coisas, assim como ensinar que ele valorize o que é dele. 
Não faça para o seu fi lho o que é tarefa dele. Estabeleça 
regras claras e cuide para que sejam seguidas.
Procure sempre ressaltar suas caracterís  cas e a  tudes 
posi  vas e não foque nos pontos que ainda precisam ser 
desenvolvidos na personalidade da criança. 

ASSUNTOS  DIVERSOS

 h  ps://www.sbie.com.br/

h  ps://a  vidadesparaprofessores.com.br

Curiosidade
25 DE Junho - dia do Cotonete

O cotonete foi criado em 1922 por Leo 
Gersternzang, quando via a esposa 
limpar as orelhas da fi lha u  lizando 
um palito de madeira com algodão na 
ponta. Preocupado com o risco de a 
madeira poder ferir as orelhas da sua 

fi lha ou do algodão poder fi car inserido no ouvido, decidiu 
criar algo fl exível que fosse mais seguro de manusear. 
Leo  nha uma empresa especializada em produtos para 
bebês, a Leo Gerstenzang Infant Novelty Company, através 
da qual efetuou toda a pesquisa e desenvolvimento da sua 
ideia. Apesar dos recursos da sua empresa, só alguns anos 
mais tarde é que conseguiu chegar ao modelo pretendido, 
que  vesse a mesma quan  dade de algodão em cada 
ponta. Por fi m, decidiu ainda conceber uma embalagem 
prá  ca que fosse possível ser aberta com uma só mão e 
 rar o cotonete, enquanto com o outro braço se segura 

o bebê. Após ter aperfeiçoado o produto, Leo começou a 
comercializá-lo. 
Por ser um produto que manteria as crianças felizes e 
cuidadas, chamou-lhe “Baby Gays”. 
Em 1926 mudou o nome para “Q-Tips Baby Gays”, 
signifi cando o “Q” qualidade. Posteriormente, o nome 
mudou para “Q-Tips” e atualmente é uma marca registada 
da Chesebrough-Ponds, Inc.
No entanto, a comunidade médica desaconselha o uso de 
cotonetes, pois apenas empurram a cera para o interior do 
ouvido, levando, por vezes, à ruptura do  mpano. 
Além disso, a cera dos ouvidos  é uma gordura 
naturalmente produzida pelo organismo para manter o 
bom funcionamento do canal audi  vo, impedindo que 
qualquer poeira ou cabelo o danifi que. A cera só incomoda 
se es  ver seca ou acumulada.

h  ps://aprenderumacoisanovapordia.blogs.sapo.pt/
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Departamento Aposentados

O tempo após a aposentadoria pode e deve ser vivido de 
forma gra  fi cante, pois é uma conquista do trabalhador, 
e ele deve desfrutá-la com autonomia, planejamento e 
signifi cado de vida. Você já começou a pensar nos seus 
projetos de vida após a aposentadoria? Que tal começar 
agora? Seguem algumas dicas:
• Faça um planejamento - O ideal é se acostumar 

e passar a refl e  r sobre a sua nova ro  na, quais 
os principais desejos que quer realizar. Faça um 
planejamento e estabeleça previamente por mais 
quanto tempo você ainda pretende trabalhar e com 
qual idade deseja se aposentar. O ideal é diminuir 
grada  vamente a jornada de trabalho, para ir 
se acostumando à nova ro  na e buscar outros 
interesses fora do dia a dia profi ssional.

• Economize - Faça um planejamento fi nanceiro 
e guarde uma reserva para o futuro. O ideal é 
também fazer um programa de previdência privada 
para ter uma situação mais tranquila e garan  da.

• Mantenha-se a  vo - Descubra novas a  vidades 
para se manter a  vo, mesmo que ainda não tenha 
se aposentado. Ter hobbies, como dançar, pra  car 
esportes, fazer cursos, a  vidades em grupo; são 
essenciais para que a vida permaneça a  va após a 
aposentadoria e o aposentado consiga aproveitar 
seu tempo livre.

• Invista em novos negócios - Sabe aqueles sonhos 
que você postergou devido à falta de tempo? É 
hora de fazê-los se tornar realidade. E quem sabe 
con  nuar trabalhando ainda em sua área, com 
um cargo mais tranquilo e com uma ro  na mais 
prazerosa. Trabalhos voluntários também são 
ó  mas opções para ocupar o tempo, ajudando 
quem precisa e ao mesmo tempo, permanecendo 
a  vo.

• Viaje - É hora de aproveitar o tempo e nada como 
gastar seu tempo e dinheiro com aquelas viagens 
que foram postergadas ao longo da vida. Reúna a 
família, junte aquele dinheiro guardado há tanto 
tempo e aproveite!

Departamento Cultural e Recrea  vo

Informação da Diretoria Execu  va

Planeje sua aposentadoria

h  ps://metodosupera.com.br/

h  ps://www.semanariozonanorte.com.br/
h  ps://www.wickbold.com.br/

As festas juninas, como o próprio nome indica, são 
comemoradas no mês de junho e têm uma relação direta 
com o catolicismo popular, que foi herdado pelo Brasil 
da tradição portuguesa. Cada dia de comemoração das 
Festas Juninas está relacionado com um santo católico.
O primeiro deles é Santo Antônio de Pádua, cuja morte 
ocorreu nessa cidade, em 13 de junho de 1231. É  do 
como santo familiar, protetor do lar e também ganhou 
a fama de “santo casamenteiro”. O segundo, na ordem 

Importância cultural das Festas Juninas

A prá  ca de pelo menos um 
exercício  sico, aliada a uma 
alimentação balanceada, é um 
hábito que todos nós, desde 
a infância, devemos adquirir. 

Mas por que, afi nal de contas, é tão importante assim 
pra  car algum esporte? 
A resposta é: quem pra  ca esporte ou se exercita vive 
mais e melhor. “A prá  ca espor  va traz longevidade e 
melhora a qualidade de vida. São diversos os bene  cios 
 sicos e mentais: nosso ânimo melhora, temos mais 

disposição, há liberação de hormônios importantes 
para o organismo e ajuda na parte esté  ca, ou seja, 
troca a gordura por massa magra”, explica Nathali 
Oliani, nutróloga e médica do esporte. O resultado é 
uma pessoa mais saudável e mais feliz. 
No caso das crianças, a vivência espor  va contribui 
para questões sociais,  sicas e emocionais. 
O esporte possibilita que elas experimentem trabalho 
em equipe, exercitem a disciplina e o senso de 
responsabilidade, tenham controle emocional, sejam 
mais sociáveis e cria  vos – tudo isso sem falar na 
alegria e energia que o próprio exercício gera dentro 

Esporte X Qualidade de Vida

dos pequeninos. Incen  ve seu fi lho ou qualquer criança 
do seu entorno a pra  car esportes. Hábitos saudáveis 
se adquirem desde a infância! O esporte oferece 
pra  camente apenas bene  cios, não importa qual seja 
seu obje  vo fi nal. No entanto, cada indivíduo deve ter 
um plano espor  vo específi co, já que as necessidades 
variam de pessoa para pessoa. Resumindo, não existe 
exercício bom e exercício ruim, mas, sim, exercício 
adequado para cada pessoa. “Um paciente obeso 
e diabé  co precisa perder peso, então recomendo 
a natação, a bicicleta ergométrica… Só quando ele 
emagrecer poderá fazer corrida ou alguma a  vidade 
mais intensa”, esclarece a médica. Outro exemplo: 
com a idade vamos perdendo massa magra, então, no 
caso dos idosos, é importante que seja recomendada 
a musculação. Quem tem difi culdade em ganhar peso, 
por exemplo, deve evitar esportes que gerem um alto 
gasto calórico. Infelizmente, o número de sedentários 
no Brasil ainda é alto e cresce ano após ano. Hoje em 
dia gastamos bem menos calorias do que 100 anos 
atrás – e há diversos fatores que contribuem para isso, 
desde o controle remoto, até a facilidade em se andar 
de carro, onde passamos sentados bons minutos do 
nosso dia. De acordo com a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, 
para sair do sedentarismo, precisamos nos exercitar 
pelo menos 30 minutos por dia nos sete dias da semana. 
Pode parecer muito, mas é importante lembrar que a 
prá  ca espor  va é fundamental para quem quer viver 
bem, feliz e cheio de disposição. Não precisa ir até a 
academia ou gastar dinheiro com roupa para treinar: 
escolha uma a  vidade que combine com você, que te 
dê prazer, como dançar, andar de bicicleta ou caminhar 
com seu cachorro. Aposte na frequência e você vai ver 
que podemos ter uma vida melhor de forma simples.
Viva o esporte!

Colônia
• Devido à Pandemia do COVID-19, a Colônia 

está fechada para hóspedes desde  o dia 17 
de março. Durante esse período, estamos 
aproveitando para fazer a manutenção geral 
em suas dependências. 

Clube de Campo
• As obras da can  na estão em fase de 

fi nalização, inclusive com os equipamentos de 
cozinha instalados;

• Previsto para junho o início da construção 
do novo Portal de entrada com  vagas de 
estacionamento para atendimento na 
Secretaria, dois sanitários (masculino/
feminino)  e duas cancelas automa  zadas. 
Também faz parte do projeto, estacionamento 
para ônibus ao lado do novo Portal.

das festas, é São João Ba  sta cujo dia é festejado em 
24 de junho. Não se sabe a data de seu nascimento. 
O dia 24 lhe foi atribuído pela tradição católica porque 
era geralmente nesse dia que se prestava culto ao 
deus Adônis, na Roma An  ga. A fi gura de João Ba  sta 
subs  tuiu a de Adônis. Na sequência, vem São Pedro, 
um dos doze apóstolos escolhidos por Cristo. O seu dia 
é festejado em 29 de junho. 
Vale a pena ressaltar a importância desses festejos para  
a preservação da cultura nordes  na, pela replicação das 
manifestações mais originais do nordeste brasileiro, seja 
nas músicas, nas danças, nas simbologias, nas fogueiras 
e nos fogos, nas quadrilhas, no linguajar, nas comidas 
 picas, tudo isto forma um conjunto que caracteriza o 

Nordeste e o seu povo. Outro ponto importante para se 
compreender as Festas Juninas do Brasil é o fato de elas 
serem expressões da cultura popular rural. É sabido que 
o Brasil foi por muitos séculos eminentemente rural, 
tanto na época colonial quanto após a Independência. 
A quadrilha, também muito tradicional, é um  po de 
bailado que veio da França para o Brasil, na virada 
do século 18 para o 19. A chamada quadrille era uma 
espécie de contradança que se ajustou bem à tradição 
sertaneja caipira do centro-sul do país. A origem 
francesa desse bailado pode ser percebida em algumas 
expressões  picas, como anarriê (signifi ca “para trás”), 
balancê (balanceio, giro) e changê (mudar, trocar de 
par). As comidas  picas, por sua vez, relacionam-se com 
o tempo de colheita e com um dos principais alimentos 
cul  vados no interior do Brasil: o milho. Também há os 
derivados do leite, batata e mandioca. Entre as comidas 
 picas principais, estão: pipoca, bolo de milho verde, 

arroz-doce, biscoito de polvilho, canjica, milho cozido, 
batata-doce e mandioca (assadas na fogueira), bolo de 
fubá, bom-bocado, maria-mole, entre outras.

Departamento de Esportes

Dia Mundial do doador de sangue
Caso você não saiba, dia 14 de junho é o Dia Mundial 
da Doação de Sangue — e a gente nem precisa falar 
sobre a importância de doar sangue regularmente, né? 
Mas, e sobre as vantagens para quem par  cipa das 
campanhas e dá um pouquinho de si para o próximo, o 

Saúde

que você sabe? Pois é, quem doa saúde também ganha 
saúde! Confi ra a seguir:
1. Coração mais saudável
Apesar de o ferro ser essencial para que o nosso 
organismo funcione direi  nho, o acúmulo desse 
elemento pode ocasionar o estresse oxida  vo, uma 
condição relacionada ao surgimento de diversos 
problemas de saúde, como o Parkinson, o Alzheimer e 
a aterosclerose. Além disso, estudos revelaram que o 
excesso de ferro pode aumentar o risco de derrames 
e ataques cardíacos. Pois as doações regulares podem 
ajudar a manter os níveis de ferro sob controle, 
especialmente em homens.
2. Menor risco de desenvolver câncer
Além de o excesso de ferro poder ocasionar o estresse 
oxida  vo, conforme explicamos no item anterior, seu 
acúmulo no organismo pode levar ao surgimento 
de alguns  pos de câncer, como o de intes  no, o de 
pulmão e o de  gado. Portanto, as doações regulares 
também ajudam a evitar que essas terríveis doenças 
se desenvolvam, pois mantêm os níveis de ferro em 
equilíbrio.
3. Queima de calorias
Sabia que uma simples doação de sangue pode levar 
à queima de 650 calorias? Tanto que a pra  ca regular 
é recomendada a pessoas que estão tentando perder 
peso — mas é importante lembrar que o doador precisa 
estar com a saúde em dia e ter níveis saudáveis de ferro 
no organismo. Além disso, é imprescindível respeitar os 
intervalos mínimos entre as doações, que variam entre 
2 e 3 meses.
4. Fígado protegido
O  gado, como você deve saber, tem uma porção de 
funções importantes no nosso organismo, entre elas 
ajudar a processar proteínas, vitaminas, minerais, 
gorduras e carboidratos e converter a glicose em 
glicogênio — a principal reserva de energia das células 
—, bem como auxiliar em seu armazenamento. O órgão 
também atua na purifi cação do sangue e na síntese de 
proteínas plasmá  cas e agentes coagulantes. Pois nós 
já falamos bastante em como o acúmulo de ferro no 
organismo pode ser prejudicial à saúde, certo? Então, 
ele também pode causar sérios danos ao  gado, 
especialmente porque é principalmente esse órgão 
que, junto com o pâncreas, absorve e armazena o 
excesso de ferro. Assim, as doações regulares ajudam 
a evitar problemas como a cirrose e a insufi ciência 
hepá  ca.
5. Melhor fl uxo sanguíneo
Estudos apontaram que questões como estresse, 
ansiedade, dietas ricas em açucares, altos índices de 
ácido úrico, colesterol elevado, tabagismo etc. podem 
contribuir para a hipercoagulação do sangue, isto 
é, torná-lo mais “grosso” e menos fl uido. Isso, por 
sua vez, pode levar a um maior risco de tromboses 
e derrames, assim como infl amações, já que o fl uxo 
reduzido evita que o oxigênio chegue a todos os tecidos 
como deveria. Entretanto, pesquisas revelaram que 
as doações frequentes podem ajudar o sangue a fl uir 
melhor e prevenir o entupimento de artérias e danos 
às paredes internas de vasos sanguíneos. Além disso, 
as esta  s  cas sugerem que os doadores de sangue são 
hospitalizados com menos frequência e recebem alta 
mais depressa do que os não doadores.

h  ps://m.megacurioso.com.br/


