Assuntos Diversos

SETEMBRO VERDE

Saúde

Primavera

Vacina do herpes zóster

Para viver a intensidade da primavera é necessário exercitar
a entrega. É preciso deixar ir o inverno, acreditar que outras
experiências são possíveis.
Abrir as janelas da alma, para que o aroma embolorado do
inverno se dissipe e o perfume das ﬂores faça morada em nós.
É a temporada de nos abrirmos, de acreditarmos em novas
possibilidades, de nos encantarmos com a beleza dos
pequenos detalhes que passaram ba!dos nos dias cinzas.
Se aguçarmos nossos sen!dos, poderemos ouvir o canto dos
pássaros lá fora e ver que raios +midos de sol entram pelas
frestas. É preciso entrega, é preciso acreditar, é preciso lançar
nossos pólens no ar.
A primavera convida: abra-se, permita-se, aproveite as
oportunidades dessa brisa nova, relacione-se, sinta a beleza
que há lá fora, deixe seu perfume único exalar de dentro para
fora, não tema as abelhas, deixe que elas a toquem levemente
e polinizem a vida!

Quase todo adulto que teve catapora apresenta risco de ter
herpes zóster. O risco aumenta com a idade, principalmente
após os 50 anos. Es!ma-se que, na população em geral, o
risco de desenvolver herpes zóster seja de cerca de 30%
durante toda a vida. Nas pessoas com 85 anos, calcula-se que
uma em cada duas terá essa doença. A vacina é u!lizada em
adultos a par!r de 50 anos de idade, uma vez que o risco da
doença é maior nessa faixa etária. Ela pode ser administrada
juntamente com a vacina da gripe. O herpes zoster é uma
doença conhecida popularmente como "cobreiro". É uma
infecção viral que provoca vesículas na pele e geralmente
é acompanhada de dor intensa. A doença pode acometer
qualquer parte do seu corpo, mas é mais frequente no tronco
e no rosto, evidenciando-se como uma faixa de vesículas em
apenas um dos lados do corpo. É causado pelo vírus varicelazoster - o mesmo agente da catapora - e acomete pessoas que
!veram catapora em algum momento da vida e ﬁcaram com
vírus adormecido em gânglios do corpo. Anos mais tarde, esse
vírus pode rea!var na forma de herpes zóster.

h"p://www.personare.com.br

h"p://www.minhavida.com.br/saude

O Governo do Estado iniciou as a!vidades referentes ao “Setembro Verde”, mês dedicado à campanha
nacional de incen!vo a doação de órgãos, tecidos e córnea. Ao longo de todo este mês, serão promovidas
ações para conscien!zar a população sobre a importância da doação de órgãos.
Para se tornar um doador, basta comunicar à família. Inclusive, este é o tema da campanha: “Minha família já
sabe! Sou doador de órgãos”, já que, no Brasil, a doação é consen!da e somente pode ser concre!zada diante
da autorização da família. Por isso, a campanha ressalta a importância de as pessoas conversarem com seus
familiares e expressarem o desejo de se tornarem doadores após a morte. Atualmente, a nega!va familiar
é o principal mo!vo para a não doação. As ações da campanha incen!vam o cidadão a declarar para seus
familiares e amigos a intenção de ser um doador. Podem ser doados rins, coração, pulmões, $gado, pâncreas
e também tecidos, como ossos, tendões, pele, córneas e valvas cardíacas, ou seja, um único doador pode
salvar até dez vidas. Os órgãos doados são direcionados aos pacientes aguardando o transplante em lista
única, deﬁnida pela Central de Transplantes e controlada pelo Ministério Público.
h"p://www.ma.gov.br/agenciadeno!cias
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INSCRIÇÕES PARA SORTEIO
Feriado - Nossa Senhora Aparecida Período de 11/10 a 15/10/17, Finados - Período de 01/11 a 05/11/17 e Consciência Negra
Período de 17/11 a 20/11/17.
Inscrições a par!r de 15/09 à 24/09 pelo site www.aessenai.org.br ou pelo telefone 11 3367 9900.
O sorteio será realizado no dia 25/09/2017 (o pagamento da taxa de reserva conﬁrma a hospedagem).
Divulgação no dia 27/09/2017 e a par!r de 04/10/2017 será realizada chamada de suplentes obedecida à ordem de classiﬁcação.
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Com pesar, no!ciamos o falecimento do(s) seguinte(s) associado(s)/dependente(s):
ÓBITO

DATA

Edição 133

ASSOCIADO

ORGÃO

PARENTESCO

Elias Borges de Araujo

20/07/2017

Elias Borges de Araujo

Apo

-

Cid Odin Arruda

24/07/2017

Cecilia Augusta Oe•erer Arruda

Apo

sogro

Gilson Verri Mar•neli

18/07/2017

Nilva de Jesus Mar•nelli

6.02

conjuge

Libero Pinca Filho

20/07/2017

Libero Pinca Filho

Apo.

-

Mamoru Nakahata

01/06/2017

Mamoru Nakahata

Apo.

-

Osvaldo de Melo Borba

21/07/2017

Celso Rubens Sodero Mar•ns

Apo.

sogro

Hermelinda da Silva Mar•nez

29/07/2017

Lucio Mario Alves de Oliveira

4015

sogra

Rosária Fernandes Morales

15/07/2017

Rosária Fernandes Morales

Apo.

-

Edison Nobuyoshi Higashi

09/07/2017

Alexandre Nardini Alves

5.08

sogro

Maria Aparecida de Oliveira Dias

24/07/2017

Sidnei Carlos Dias

Apo

conjuge
conjuge

Makilei Glenda Lemos

24/07/2017

Cleidinaldo Portugal Santos

1.44

Aymoré Lemes de Aquino

09/08/2017

Benedito George Nassar Khuriyeh

4005

sogro

Cleonice Fonseca dos Santos

15/08/2017

Quin•no Pereira dos Santos

Apo

conjuge

Francisca de Morais

07/08/2017

Donize• Aparecido de Moraes Pimentel

5.08

mãe

Leonardo Soares de Pinho

17/08/2017

Leonardo Soares de Pinho

Apo

-

Rosendo Vieira de Souza

21/08/2017

Rosendo Vieira de Souza

Ex-func.

-

DEP. APOSENTADOS
DEP. CULTURAL E RECREATIVO
DEP. ESPORTIVO DA CAPITAL
DEP. ESPORTIVO DO INTERIOR
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ASSUNTOS DIVERSOS
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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. Espor!vo 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. Espor!vo 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@aessenai.org.br

Boletim Informativo
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Departamento Aposentados
Semana Qualidade de Vida
Realizada no período de 4 a 9 de Agosto de 2017
A programação foi abrilhantada pela alegria e união
dos presentes. Esse envolvimento permite que, a cada
encontro, os associados ﬁquem mais par•cipa•vos nas
diversas a•vidades promovidas pelos Monitores, pela
Equipe do Depto. Aposentados e da Colônia. O Quizz sobre
a AES demonstrou que os associados conhecem bem essa
história.

2º Dia - 08/10 - Conservatória/São Paulo - SP
•

Café da manhã - Manhã livre para a•vidades
independentes.
• Sugestões: “SOLO RATA” e “FEIRA DE ARTESANATO”
• City tour - Ponte dos Arcos, Cachaçaria Vilarejo, Túnel
que chora,
• Locomo•va 206.
• Check-out - 17h embarque e viagem de volta para São
Paulo.
• 22h - horário previsto para desembarque (mesmo
local de par•da).
Serviços inclusos no pacote:
Transporte – micro-ônibus para 20 par•cipantes, guia de
turismo, visita monitorada com sarau e almoço na Fazenda
Ponte Alta, visita à Cachaçaria Vilarejo, seguro viagem – 02
dias, hospedagem na pousada. 04 refeições (02 almoços,
01 jantar e 01 café da manhã).
Delicioso serviço de bordo com brincadeiras e sorteios.
Valores:
Associados e dependentes - R$ 800,00 por pessoa;
Convidados - R$ 1.000,00 por pessoa.
Podendo ser parcelados em até 04 vezes.

Dia 21 de outubro/2017 - Aventura no Clube

Veja mais fotos do grupo. Visite no site da h•p://www.aessenai.org.br/galeria.asp

Para toda FAMÍLIA!!!
Inscrições abertas e mais informações no tel.11 3367 9900.
• Trilha Natural no Clube de Campo da AES/Jundiaí com
premiação;
•
Caça ao Tesouro;
• Luau na área das piscinas;
• Acampamento com barracas para até 4 pessoas;
Será um dia de grandes aventuras e diversões.
Apoio: Escola SENAI de Santos - PARTICIPEM!

Reunião mensal

Festa das crianças

Realizada no dia 16 de agosto, foi gra•ﬁcante observar
a atenção de todos durante a temá•ca desenvolvida por
nosso colega Laur Scalzare•o, que além de dados históricos
da criação do “Dia dos Pais”, abordou o envolvimento
responsável e afe•vo de todos no desempenho das funções
de Pai e Filho.
Agradecemos ao colega Laur e ao grupo pela par•cipação.

Dia 22/10/2017 - no Clube de Campo/Jundiaí
Depois das aventuras da véspera, haverá a tradicional
FESTA DAS CRIANÇAS a par•r das 11h. Diversão garan•da!
Equipe do Brinca Brasil com a•vidades, jogos intera•vos,
brinquedos inﬂáveis para toda Família, sorteios e muita
animação.
Ingresso: - 1 Kg de alimento não perecível (exceto sal)
Os comes e bebes estarão por conta das en•dades
ﬁlantrópicas.
Dia 28/10/2017 - no Clube Náu•co/Boraceia
A FESTA DAS CRIANÇAS será a par•r das 11h e o ingresso
será 1 Kg de alimento não perecível. Estamos programando
um dia muito animado com música, brinquedos inﬂáveis,
compe•ções e sorteios. Compareçam para nos diver•rmos
juntos.

Atenção!
Esperamos por você em nossa próxima reunião dia 13/09
- 4ª feira das 9h30 às 11h30. LocaL: Escola SENAI “Orlando
Laviero Ferraiuolo - Rua Teixeira de Melo, 106 - Tatuapé São Paulo S/P. Próximo ao Metrô.

Departamento Cultural e Recrea•vo
Próximos Eventos
Dias 07 E 08 de outubro 2017.
CONSERVATÓRIA – Cidade das Serestas/RJ
Inscrições abertas
Ligue: 11 3367 9900 - contato - Ariane

1º Dia - 07/10 - São Paulo/Conservatória - RJ
•
•

•
•

•

Saída às 6h da Escola SENAI "ORLANDO LAVIERO
FERRAIUOLO" Rua Teixeira de Melo, 106 - Tatuapé.
Visita à Fazenda Ponte Alta, detentora de um grande
acervo histórico da época áurea do café. Entraremos
na história da fazenda narrada teatralmente com
visita guiada, sarau histórico e almoço incluso.
17h - Check-in na Pousada, no centro de Conservatória.
Jantar/pizza com noite programada com opção da
Seresta na Casa da Cultura às 20h30 e/ou apresentação
da Serenoite que acontece às 21h na Rua do Meio.
22h “SERENATA AO LUAR”.

Boletim Informativo

Departamento Espor•vo - Capital

No 25° FARAES entre as par•das disputadas, destacamos
a modalidade de truco com 17 duplas em Boraceia e 18
em Jundiaí. As par•das encerraram-se às 18h, pois foram
disputadas "tento a tento" sendo raros os momentos em
que se ouviu o nome do jogo.
Em Boraceia, foi feita uma
homenagem à família do
nosso saudoso e querido
companheiro da AES,
o
Bira, pelo trabalho, devoção
e perseverança dedicados
ao desenvolvimento do
Clube Náu•co. O espaço de recreação "Quioscão" passa
a chamar-se Ubirajara Amaral Negrão - BIRA. Es•veram
presentes o Presidente do Conselho Fiscal Edson Simon,
os conselheiros delibera•vos Reginaldo Dias de Souza
e Francisco Hildebrando, o diretor da Escola de Bauru
Ademir Redondo, o vice- prefeito na época da inauguração,
o arquiteto responsável pelo projeto e a família do Bira.
Agradecemos ao apoio dos diretores das unidades e
o grande trabalho dos representantes em fortalecer à
família AES e aos gerentes dos núcleos de lazer que não
mediram esforços em proporcionar uma ó•ma estadia.
25° FARAES interior classiﬁcação etapa ﬁnal dia 30/09/17
na Colônia de Férias em Itanhaém:

Departamento Espor•vo - Interior
Realizado no dia 20/08 as etapas regionais do 25° FARAES e
21° Fes•val de Futebol SOCIETY do interior categoria livre.
Es•veram presentes pres•giando os eventos 28 escolas,
distribuídas entre o Clube de Campo em Jundiaí (126
pessoas) e no Clube Náu•co em Boraceia (242 pessoas).
02

Fonte: Exame, Brasil Post h•p://segredosdomundo.r7.com/8

HISTÓRIA
DA AES
Uma iden•dade para AES
•

•

Truco: Tarcisio Jose Zago e Valdir Mateus - CFP 7.90.
Joselito Rogério de Oliveira e Ademir Roberto Morelato
CFP 5.05.
Tranca: Wanderley Carrasco e Adriana Carrasco - CFP 5.12.
Joanilson Fernandes Lozigia e Karina Alves Lozigia - CFP 7.90.
Dominó: Rogerio Rodrigues Rosas e Kelly S•vanin - CFP 5.12.
Raimundo da Costa Filho e Edson Sergio Senna da Silva
CFP 9.27.
Damas: Benedito Melo - CFP 8.01 e Sidmar Mar•ns
Almeida Junior - CFP 5.01.
21º Futebol Society do Interior - Classiﬁcada para etapa
ﬁnal em 29/10/2017 no Clube de Campo em Jundiaí escola
SENAI Ribeirão Preto CFP 6.02. Outras etapas Regionais
03/09 em Jundiaí e Boraceia e 01/10/2017 em Jundiaí.

Curiosidade

No dia 27/08 aconteceu o 21º Fes•val de Futebol Society
2017 - Fase Regional na quadra Playboll em
São Caetano do Sul. Os resultados virão no
próximo Bole•m.
Próximo evento: 25º FARAES – FASE REGIONAL
no dia 03/09 no Canal 6 em Santos (Barraca conveniada
com a AES).

3. Fazer sinal de posi•vo com a mão - Em muitos países
do Oriente Médio, esse sinal é algo ofensivo e equivale
a mostrar o dedo médio por aqui. Melhor mesmo é não
sair por aí fazendo gestos nesses lugares de culturas muito
diferentes da nossa.
4. Mascar chiclete em público - Em Cingapura, por
exemplo, além de ser falta de educação fazer isso, você
ainda ﬁca sujeito a pagar uma multa equivalente a
mil reais, caso você o cuspa na rua. Aliás, nesse país, a
importação de goma de mascar é proibida há um tempão.
5. Comer em qualquer lugar - Comer na rua, no ônibus
e em outros lugares públicos, que não sirvam comida, é
considerado um comportamento rude em Ruanda. Até
mesmo tomar um sorvete pode ser reprovado.

Costumes brasileiros que são ofensivos em
outros países
Alguns dos mais inocentes costumes do Brasil podem ser
entendidos como uma grosseria fora daqui. Conﬁra:
1. Chegar atrasado - Não são apenas os britânicos que são
conhecidos pela pontualidade ferrenha. Na Alemanha,
por exemplo, deixar alguém esperando é uma das coisas
mais rudes que você pode fazer. O ideal é chegar alguns
minu•nhos antes.
2. Dar gorjeta - Nos países asiá•cos, como Japão e Coreia
do Sul, dar gorjeta para a pessoa que está te servindo pode
ser entendido como uma ofensa. Os japoneses recusam o
dinheiro e podem até mesmo devolver a você se deixar
alguns trocadinhos sobre a mesa, como de costume.
Boletim Informativo

Em 09/02/1948, realizou-se a apuração do concurso
para a criação do “dis•n•vo” da AES. Apesar de
não constar em registros, muitos associados mais
an•gos atribuíram ao Prof. Libaldo Costa a criação
do logo•po vencedor, onde a sigla AES, em dourado,
destaca-se sobre fundo azul e é circundada pela
célebre engrenagem de 21 dentes que simbolizava
o SENAI e a FIESP.
Esse logo•po também compõe o centro da bandeira
da AES criada na ocasião, destacando-se sobre fundo
azul. Sua inﬂuência foi tão importante que se u•lizou
por mais de 40 anos. Editou-se o Estatuto da AES em
forma de livreto, com capa azul, e distribuído a todos
associados.

Homenagem à AES
Outro destaque das a•vidades da AES foi a Banda Lion,
formada em 1995 com onze integrantes que, por seis
anos, abrilhantou todas as festas da AES e do SENAI
na época. E também teve a Biblioteca Circulante, com
mais de 1000 volumes que rodou o Estado. De ro•na
foram e são realizados muitos e diferentes eventos:
visitas a exposições (somente no Planetário de São
Paulo, em 1954, foram 332 pessoas) e museus, passeios
turís•cos, cines-debates, além de muitos concursos - de
contos, crônicas, poesias, “causos” (muito diver•dos),
fotos, presépios, artes plás•cas – para público adulto
e infanto-juvenil, sempre com muito sucesso.Tanto
trabalho foi executado pelos associados voluntários,
que sempre com muita energia, alegria, cria•vidade e
entusiasmo organizaram e par•ciparam das a•vidades
desenvolvidas. Assim é nossa Associação, sempre a•va
na criação de oportunidades de par•cipação e integração
dos associados e dependentes. E a cada chamada,
muitos voluntários arregaçam as mangas e se de
dispõem ao trabalho, nem que seja para simplesmente
lavar uma louça ou organizar um estacionamento. É
esse envolvimento real dos associados que deu e dá
sen•do à existência de nossa AES, ontem, hoje e por
mais 70 anos!
Edna Marian Zanon
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