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ASSUNTOS DIVERSOS
Por que sexta-feira 13 é sexta-feira 13

A•tudes simples que ajudam a evitar a gastrite

A sexta-feira 13 é uma data
tradicional que possui conotação de
azar. Algumas teorias e mitologias
explicam por que esse período tem
signiﬁcado contrastante a sorte.
No mundo cristão, a supers!ção está relacionada ao dia em
que Jesus Cristo foi cruciﬁcado e o número 13 remete a
Judas Iscariotes, que foi o úl!mo dos apóstolos a chegar
a Santa Ceia, totalizando a quan!dade de 13 pessoas no
local. O mundo do automobilismo evita o número 13 por
acreditar que o numeral é sinônimo de azar. Em 1925, o
piloto Paul Torchy morreu após se chocar com uma árvore
durante prova na Espanha e o número dele era o 13. O
fato foi considerado uma infelicidade que coincidia com
o numeral. Entretanto, no ano seguinte, Giulio Masse!
sofreu um acidente fatal usando o número 13 durante a
Targa Florio, uma das corridas mais tradicionais da Itália
que parou de ser disputada em 1977. Desde o acidente
com o italiano, as montadoras decidiram abolir o número
13 de seus carros.
Na Formula 1, principal categoria automobilís!ca do
mundo, independente da quan!dade de pilotos, o número
13 não é u!lizado. Ou seja, se exis!rem 30 piloto, os
números vão de 1 a 31, uma vez que o numeral não entra
em contagem.

Evitar a gastrite é importante, pois ela é uma inﬂamação que
ocorre nas paredes internas do estômago e, quando não
tratada, pode causar úlceras e, em casos extremos, ser letal.
Entenda a causa - pode ser originada por diferentes
fatores. A gastrite crônica é causada, principalmente, pela
bactéria helicobacter pylori, que entra no organismo por
meio da saliva e de alimentos crus.
Dispense comidas gordurosas - Ingerir gorduras pode
causar um aumento na produção do ácido clorídrico, pois
o corpo trabalha mais para que a digestão possa acontecer.
Faça várias refeições ao dia - O suco gástrico é secretado
pelo estômago o tempo todo e, caso ele esteja vazio, a
mucosa é atacada, causando a gastrite.Por isso, o ideal é
fazer de quatro a cinco refeições por dia.
Mas"gue bem a comida - A mas!gação é muito importante
para manter o processo diges!vo adequado e evitar que o
organismo necessite de uma quan!dade maior de suco gástrico.
Evite bebidas que irritam a mucosa estomacal - O café é um
exemplo, pois exerce uma ação irritante, principalmente
aqueles mais concentrados, como o expresso. Álcool,
refrigerantes e enlatados também devem ser evitados.
Adquira hábitos saudáveis para evitar a gastrite - Pra!car
exercícios %sicos e ter hábitos relaxantes pode reduzir o
estresse e a ansiedade, o que é importante, já que ambos
também aumentam a secreção do suco gástrico

h$ps://www.opovo.com.br/

h$ps://blog.drconsulta.com

Paz na terra entre todos os homens de boa vontade. Feliz Natal àquele que anseia crescer, evoluir,
entender. Àquele que deseja em cada pensamento, em cada a!tude se melhorar. Àquele que mergulha
dentro do próprio ser em busca de entendimento de aceitação. Àquele que estende a mão a procura
de bênçãos, que abençoa com alegria e pureza de coração. Àquele que, em um sorriso, traz calma,
tranquilidade, equilíbrio; que procura ensinamentos e que, através do pensamento, neste momento
único em que todos os homens se irmanam ao dobrar dos sinos, estejam em oração.
Àqueles que abrem seus corações em luzes puras, amorosas, magne!camente salutares, iluminando
todo o inﬁnito, abrandando os aﬂitos... Enﬁm, Senhor a todos os seres que habitam este universo e
que rimam amor e dor... Que a luz se faça e que refaça em todos os homens a fé renovadora, a força e
a coragem, a inteligência e a razão. Que os homens se irmanem na escalada da perfeição. Que se unam
em pensamento todos os de boa vontade e que nesta noite busquem a paz. São os votos da AES!
www.slideplayer.com.br/
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Com pesar, no!ciamos o falecimento do(s) seguinte(s) associado(s)/dependente(s):
ÓBITO
Edison de Oliveira Santana
Josepha Cuenca Viio!o
George de Oliveira Fialkovitz
Keiji Terahata
Jair Aparecido Simoes

DATA
04/11/2019
19/10/2019
05/11/2019
09/11/2019
13/11/2019

ASSOCIADO
Edison de Oliveira Santana
Gilson Nunes da Silveira
George de Oliveira Fialkovitz
Keiji Terahata
Jair Aparecido Simoes

ÓRGÃO

PARENTESCO

Ex-func.
9.14
Apo
Apo
Apo

sogra
-

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

Lucio Mario Alves de Oliveira

Depto. Cultural e Recrea!vo

Dep. Esporte Capital

Célia Reni Fernandes Sanches

Neiva Aparecida Pires Damasceno

Depto. de Aposentados

Depto. de Aposentados

Claudia Celes•no Lucio

Teresinha Tesser Niubo

Diagramação

Coordenação

Haroldo José Torque"

Winston Antônio de Souza

Dep. Esporte Interior

Coordenação

DESTINATÁRIO:

Jaime Soler Niubo
Revisão

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
Reunião Mensal
A reunião foi realizada no dia 13 de novembro. Após
nosso habitual cafezinho, •vemos a•vidades sobre
“Vida Afe•va Feliz” com nossa nova parceira Neiva
Aparecida Pires Damaceno com a interação do grupo
que compar•lhou seus sen•mentos. Houve também
contato com o Professor Abilio, Diretor da Escola, que
nos inteirou das inovações que vêm ocorrendo na
Unidade. Como sempre nos deixou muito tranquilos
não só em relação às nossas a•vidades, realizadas nas
dependências da Escola, como também ao acolhimento
dos par•cipantes.

Agradecemos as presenças de membros do Conselho
Delibera•vo e do gerente do Clube.
Esperamos nos próximos eventos uma maior
par•cipação de todos. Até lá!

Administra•vo da AES e o empenho dos membros do
Departamento Espor•vo da Capital, que elaboraram e
coordenaram as par•das.
Às 19h30, foi realizada a cerimônia de premiação e
em seguida uma deliciosa confraternização ao som de
excelente música ao vivo, com a interação da galera
que cantou e dançou junto com os músicos.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
CFP-1.44 - Brinks - Mercedes Benz
CFP-1.36 - Os Inﬁltrados - Barueri

Ordem
1º

Milton Gava

4º Colocado

CFP-1.20 - Pari São Bernardo - SBC

2º

José Heroino de Sousa

1.333

3º

Reginaldo Dias de Souza

1.331

4º

Michel Simão de Carvalho

DESTAQUES

Próxima Reunião - Esperamos por vocês em nossa
Reunião Fes•va a ser realizada no dia 11/12 das 9h30 às
11h30, na Escola SENAI “Orlando Laviero Ferraiuolo".
Rua Teixeira de Melo, 106 – Tatuapé, quando
iniciaremos a comemoração natalina. A programação
prevê momento de confraternização e um café especial.
Nessa oportunidade também promoveremos, entre os
par•cipantes, a campanha de DOAÇÃO DE ARTIGOS DE
HIGIENE PESSOAL (sabonete, shampoo, creme dentel,
escova, esponja de banho, fraldas e/ou itens que
considerarem oportuno) com a ﬁnalidade de beneﬁciar
os idosos do Asilo São Vicente de Paulo em Ita•ba – SP
(site www.asiloita•ba.org.br).

"A exposição “Leonardo da Vinci —
500 Years of Genius” é a maior e mais
completa já realizada sobre a obra do
ar•sta. Sua criação é uma parceria
da Grande Exhibi•ons com o Museo Leonardo da Vinci,
de Roma. Na produção da mostra, foram envolvidos
diversos historiadores italianos e franceses."
MIS Experience: Rua Vladimir Herzog, 75, Água Branca,
São Paulo/SP

Departamento Esporte - Capital

Semana Qualidade de Vida - Itanhaém
Atenção, reservem na agenda as datas de
07 a 12/02/2020.
Estamos organizando a•vidades visando
à integração, compe•ção, descontração e diversão de
todos os par•cipantes. AGUARDAMOS POR VOCÊS!
Reservas na Secretaria da AES – Fone (11) 3367-9904, a
par•r do dia 13/01/2020 – 8hs. Pagamento 20/01/2020.

Departamento Cultural e Recrea!vo
Festa das crianças no Clube Náu!co
A AES-Associação dos Empregados do SENAI, através
do Departamento Cultural e Recrea•vo, agradece a
presença dos senhores associados e convidados para
os quais organizamos esta festa, com a ﬁnalidade de se
diver•rem, tornando o sábado, dia 26/10, um dia muito
especial, alegre e inesquecível.
Éramos 110 pessoas presentes, das quais 37 crianças
que puderam brincar bastante nos brinquedos inﬂáveis
e par•cipar das a•vidades com os recreadores da
Equipe UP.
O ingresso foi 1 Kg de alimento não perecível por
pessoa. Toda arrecadação foi doada à Associação de
Combate ao Câncer da cidade de Boraceia.
Cada criança recebeu um brinquedo da AES.
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2º Vôlei Misto - Final - Capital
Agradecemos à família AES pela presença na etapa
ﬁnal do 2º Fes•val de Vôlei Misto, realizado no dia
09/11/2019 na Colônia de Férias. O evento contou
com a presença de 85 pessoas entre associados
a•vos, aposentados, ex-funcionários, organização e
convidados.
Infelizmente, em virtude do tempo, não foi possível
realizar os jogos na praia, sendo u•lizada a quadra
de esportes da AES, mas nem por isso o entusiasmo
e disposição das equipes foi abalado. Gostaríamos
de agradecer o apoio da Diretoria Execu•va, Gerente
da Colônia, que nos forneceu toda a estrutura para
a realização do evento, a presença do Gerente
Boletim Informativo

ELEITOS

Vice-Campeão
3º Colocado

Fabio do Nascimento - 1.01

Dica cultural:

A Junta Eleitoral da Associação dos
Empregados do SENAI – AES, nos
termos do Estatuto Social e consoante
disposição do Comunicado JE 01/19,
torna público o resultado da apuração
dos votos da Eleição 2019 realizada em 11/11/2019.

CFP-1.01 - Vôlei Brás

Campeão

Obs.:- Mais fotos serão colocadas no site www.aessenai.org.br

Resultado das Eleições AES

Candidatos

Votos
2.167

908

Thais Cris•na da Silva Nascimento - 1.01
Renato Ignácio - 1.36

5º

Claudio Murari

781

6º

Diogo Maciel da Silva

745

Emerson da Conceição - 1.44

7º

Fábio Sergio Carrion

674

8º

Ygor Ferreira Fabre

590

9º

Jocilei Oliveira

571

Foi entregue o Troféu Fair Play à atleta Amanda Demarchi
Salmaso da escola 1.20, pelo espírito espor•vo: mesmo
machucada não desfalcou a sua equipe, par•cipando
dos jogos até o ﬁnal.
Parabéns a todos os par•cipantes!

Departamento Esporte - Interior
É com muita sa•sfação e alegria que encerramos o 3°
Fes•val de VÔLEI MISTO do Interior, no dia 26/10/19 na
Colônia de Férias. Tivemos a par•cipação de 578 pessoas
nas etapas regionais realizadas nos núcleos de lazer em
Boraceia e Jundiaí, totalizando 18 escolas, classiﬁcando
para ﬁnal, Araraquara, Ribeirão Preto, Campinas e
Mogi Guaçu. Na etapa ﬁnal, com a presença de 186
pessoas entre jogadores, dependentes, associados e
convidados, que desfrutaram das dependências da
Colônia de Férias, e a noite deliciosa confraternização e
muita música ao vivo para animar o evento. Cumprindo
com a missão da AES, foram arrecadadas 11 cestas
básica, 8 das escolas e 3 do corpo administra•vo, sendo
doadas a uma ins•tuição da prefeitura de Itanhaém.
E como não destacar a par•cipação vibrante das
torcidas em presenciar 6 jogos emocionantes, que
resultaram em:
Campeão: CFP 5.63 – Mogi Guaçu;
Vice-Campeão: CFP 6.03 – Araraquara;
3° Colocado: CFP 5.01 – Campinas;
4° Colocado: CFP 6.02 – Ribeirão Preto.
Na seleção destaque de cada •me, foram eleitos:
Daner Rodrigo Marin - CFP 6.04 – Araraquara.
Vanessa Ap. Rodrigues Oliveira - CFP 6.02 – Ribeirão Preto;
Vanessa Cris•na Mariano Piovan - CFP 5.01 – Campinas;
Carlos Alberto Pinheiro - CFP 5.63 – Mogi Guaçu.

SUPLENTES
10º

José Antonio Espelho

497

11º

Adriano Cesar Cardoso

453

12º

Denize Gonçalves da Costa

429

13º

Edson Sergio Senna da Silva

410

14º

Daniel Divino Rodrigues da Silva

398

15º

Maria Dolores dos Santos Rama Sterza

355

16º

Valdeir Donizete Borges

349

17º

Keyla Sacchi

250

18º

Nivaldo Silva Braz

246

19º

Danilo de Jesus Oliveira

226

20º

Eliacy Edington Santos

225

21º

João Eduardo Pirassoli

219

22º

Glaucia Cunha Passos Fernandes

216

23º

Paulo Cesar do Amaral

210

24º

Rodrigo Ferreira de Deus

165

25º

Pedro Sertek

155

26º

Francisco Mili•no Lopes

143

27º

Geovane Roberto da Silva

111

FERIADO

Não haverá inscrição para sorteio no feriado de
Carnaval. As reservas devem ser feitas pelo site da AES,
a par•r de 06/01/2020.
Primeiro acesso:
Usuário: CPF completo sem ponto e sem traço.
Senha: os quatro primeiros números do CPF.
OBS: O sistema aceita somente reserva para o período
de 21 a 25/02/2020.
Boletim Informativo
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