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ÓBITO DATA ASSOCIADO ÓRGÃO PARENTESCO
Gilberto Dias de Barros 01/09/2020 Gilberto Dias de Barros Apo -
Rosa Puertas Manoel 04/09/2020  Mario Lopes Magri CFP 122 sogra
Darcy Correa Tota 05/09/2020 Rosângela Corrêa Tota Apo mãe
Antônio Bento da Silva 08/09/2020 Jairo Aparecido da Silva CFP 118 pai
Teresa Di Gregorio Lavacca 20/09/2020 Claudia Viviana Lavacca Danczkay  CFP 120 mãe
Edilson Santos Silva 26/09/2020 Edilson Santos Silva Apo -
Jose Galdino de Souza 26/09/2020 Regis Anastacio dos Santos CFP 506 sogro
Antonio Marcos de Carvalho 02/10/2020 Antonio Marcos de Carvalho DITEC -
Daniel Alonso 02/10/2020 Rosilene Regina Fulacchio Alonso Apo cônjuge
David Castanho Figueiredo 02/10/2020 David Castanho Figueiredo AUDI -
Nair Boina Reame 05/10/2020 Nandir dos Santos Apo sogra
Dione Gomes Ferreira 09/10/2020 Jose Bernardo Ferreira Apo cônjuge
Josélia Luzia Neto da Silva 09/10/2020 Antonio Marcos Costa CFP 118 sogra
Antonio Rubens Griecco 11/10/2020 Antonio Rubens Griecco Apo -
Maria do Livramento Matos 14/10/2020 Maria do Livramento Matos Agregado -
Rodrigo Guirão Alcini 14/10/2020 Adilson Rebelato Ex-func. sogro
Guerino Ferrari Neto 16/10/2020 Guerino Ferrari Neto Apo -

ÓBITOS

• DEPTO. APOSENTADOS
• DEPTO. CULTURAL E RECREATIVO
• DEPTO. ESPORTES

Tranquilidade e bem-estar também são alguns dos benefícios de 
se agradecer. Ser grato é uma atitude que só lhe traz o bem. 
Qualquer que seja o momento da sua vida, reserve sempre um 
tempo para agradecer.
Outro bom motivo para agradecer é pelo fato de ter pessoas 
boas ao seu lado: amigos, colegas de trabalho, familiares, sua 
inteligência, capacidade e determinação para conseguir tudo que 

deseja. Essas qualidades fazem parte de você. A sua vida vai melhorar com o passar do tempo. 
Você será capaz de lidar com os desafi os muito melhor do que era capaz ontem. Você se conhece 
mais, está mais maduro e é capaz de tomar decisões que lhe acrescentem algo na vida. Agradeça 
por estar vivo, pelos momentos felizes. Se você estiver passando por um momento extremo de 
felicidade em sua vida, não deixe de agradecer. Não seja apenas agradecido, seja bastante grato. 
Porque agradecer a felicidade a torna ainda maior.

Dia Mundial de Ação de Graças  

Neiva Aparecida Pires Damasceno

https://www.eusemfronteiras.com.br/ Flávia Faria  

promover a tolerância na sociedade.
 Existem várias formas de promover a tolerância e 
de ser tolerante. A melhor consiste em pensar antes 
de desenvolver qualquer atitude impulsiva. Exercitar 
a tolerância permite-nos ver as situações numa 
outra perspectiva, evitando que nos precipitemos 
diante de situações de forma irrefl etida. Há que 
desenvolver a capacidade de nos colocarmos no lugar 
do outro, procurando assim compreender e aceitar 
as diferenças em relação ao outro. A educação é o 
meio mais efi caz para promover a tolerância, e que 
nos permite adquirir competências de gestão de 
confl itos, no sentido de sermos capazes de preveni-
los ou de resolvê-los por meios não violentos.
Nas relações familiares e interpessoais reside a 

oportunidade de crescimento da nossa personalidade, 
sendo necessário estimular a inteligência emocional 
desde cedo. 
Respeitar o espaço do outro, aceitar a diferença de 
ideias de cada um e utilizar a inteligência emocional 
a favor da comunicação, são formas de aplicar a 
tolerância no nosso dia-a-dia. A tolerância está 
também associada a um respeito maior, uma das 
virtudes que nos torna melhores pessoas. Aceitar que 
todos somos diferentes e compreender que estamos 
continuamente em aprendizagem é um trabalho que 
pode começar em você. Hoje e agora.
“Tolerância é dar aos outros seres humanos todos 
os direitos que você exige para si mesmo”.

https://wecareon.com



Boletim Informativo Boletim Informativo02 03

Departamento Aposentados

As ações de enfrentamento 
da pandemia COVID-19 
provocaram uma série 
de mudanças em nossas 
rotinas diárias e não 
poderia ser diferente 
com relação às atividades 

planejadas pelo Departamento de Aposentados 
da AES. O afastamento social mandatório 
recomendado como a melhor maneira de evitar a 
propagação da doença implicou no cancelamento 
temporário dos encontros mensais do grupo de 
aposentados e inviabilizou a realização da semana 
de qualidade de vida prevista para agosto/2020.
Enquanto nossa agenda (da AES e pessoal) 
estiver suspensa, vamos buscar superar possíveis 
sentimentos de frustração e impotência e 
continuar a fazer planos e a seguir vivendo, com fé 
e esperança nos dias melhores que hão de chegar.
Acostumados a uma vida social, com atividades 
diversas em família e com amigos, vamos 
aproveitar este momento atual para refl etirmos 
sobre nossas escolhas e sobre a nossa qualidade 
de vida, cientes de que não nos faltará coragem e 
sabedoria para superar desafi os.
A pandemia virou de cabeça para baixo a vida 
de todo mundo, porém, este momento pelo qual 
estamos passando é único e, em breve, quando 
a situação se normalizar e os riscos forem 
minimizados, voltaremos a nos reunir com a 
alegria de sempre.
Recebam nosso abraço fraterno.

Daqui a pouco estaremos mais juntos

Departamento Cultural e Recreativo

Departamento de Esportes

Saúde

Curiosidade

Dia da Língua Portuguesa – a importância do 
nosso idioma

O Dia Nacional da Língua 
Portuguesa é comemorado 
em 5 de novembro.  A data 
foi escolhida em virtude 
do nascimento de Rui 
Barbosa, escritor e político 
brasileiro que se dedicou 
profundamente ao estudo 

da língua. Ele nasceu em 5 de novembro de 1849. 
Em Portugal, os portugueses reservam o dia 10 de 
junho, Dia de Portugal e feriado nacional, para 
celebrar a língua portuguesa. Foi nesse dia que, 
em 1580, um dos maiores poetas da nossa língua, 
Luís de Camões, faleceu. A língua portuguesa 
é muito importante e falada por cada vez mais 
pessoas ao redor do globo. É o idioma ofi cial 
em Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor Leste, 
na região de Goa na Índia, em Macau na China e 
no Brasil, somando quase 250 milhões de pessoas 
ao todo. É também o terceiro idioma mais falado 
no ocidente e a sexta língua com mais falantes em 

todo o mundo.
Atualmente, no nosso dia a dia, ter conhecimento 
em língua portuguesa é fundamental para realizar 
atividades corriqueiras como ler e escrever 
e também para fazer outras mais complexas, 
como obter destaque e diferenciação no meio 
profi ssional. Isso tudo porque nossa transmissão 
de ideias melhora com o conhecimento da língua, 
assim como a comunicação.
O conhecimento gramatical e coloquial, 
especialmente em relação ao seu domínio culto, 
é fundamental para qualquer pessoa no meio 
profi ssional. Desde os estudos na escola até a 
faculdade, a língua portuguesa é crucial para os 
que precisam interpretar questões, fazer uma boa 
redação e redigir um bom trabalho de conclusão, 
sendo diretamente ligada a um bom aprendizado 
também.
No ambiente de trabalho, o conhecimento em 
língua portuguesa também é fundamental. Os que 
conseguem dominar bem o português estão aptos 
a elaborar melhor os seus currículos, fazer boas 
apresentações pessoais, ter um bom desempenho 
na comunicação e interpretação de ideias.

https://www.catho.com.br/

História do Futebol Society

bola ofi cial da modalidade. A partir daí, muitas 
mudanças e evoluções foram acontecendo visando 
sempre a melhoria e a evolução do esporte.
Os campos de areia foram rapidamente trocados 
pelos de grama sintética, além do surgimento 
de vários novos campos de Futebol Society , 
engrandecendo ainda mais este esporte, que já 
é considerado um dos mais praticados em todo o 
Brasil.

Foi por volta de 1985 que os primeiros campos 
menores de grama natural foram construídos 
em mansões do Morumbi onde executivos se 
encontravam para jogar.
Porém, o nome “Futebol Society” surgiu em 1988 
com o primeiro campo localizado no Itaim Bibi, 
um dos primeiros e mais conhecidos campos 
para locação. Naquela época, a quantidade de 
jogadores variava de 6 a 10 e não existia bola 
própria para o tamanho da quadra e o tamanho 
das traves podia variar.
Devido ao fechamento de vários campos de futebol 
de várzea, o Futebol Society ganhou impulso. 
Mesmo em 1988 já existiam em São Paulo, em 
torno 350 campos, todos com boa infraestrutura 
de alimentação aos vestiários. E com o aumento 
do número de adeptos, novos empreendimentos 
foram surgindo para a locação comercial de 
campos, trazendo também as Escolas de Futebol, 
que antes usavam campos ofi ciais e caros. Assim, 
se transferiram para essa nova modalidade 
esportiva.        
A Associação de Futebol Social criada em 1988 foi 
o primeiro passo para a fundação da Federação. 
Com ela foram criadas as primeiras regras e 

https://www.soccergrass.com.br/

Doar sangue é um ato 
voluntário que salva 
vidas. Mesmo assim, 
muitas pessoas têm 
receio de procurar 

um Hemocentro e realizar a doação. Hoje, você 
vai acabar descobrindo que doar sangue é muito 
mais simples que parece. A ciência avançou muito 
nos últimos séculos, mas até hoje não encontrou 
nenhum substituto para o sangue humano. É por 
isso que sempre que uma transfusão é necessária 
alguém precisa se disponibilizar a fazer a doação, 
e como nem sempre há tempo hábil para isso, 
os bancos de sangue trabalham com estoques 
seguros. Uma única doação pode salvar até 10 
bebês ou três adultos.
Confi ra algumas curiosidades sobre a doação:
- Doar sangue não é demorado. Desde o momento 
em que o doador entra no banco de sangue até 
o fi m de todos os procedimentos, ele gasta em 
torno de duas horas.
- Homens podem doar sangue a cada três meses, 
mulheres a cada quatro meses;
- Quem fez tatuagem ou colocou piercing precisa 
esperar 12 meses para doar sangue;
- Se o doador fez endoscopia deve aguardar 6 
meses após a realização do procedimento;
- Não é necessário estar em jejum, mas é preciso 
esperar 3 horas após o almoço ou a ingestão de 
alimentos gordurosos;
- É preciso ter entre 16 e 69 anos e apresentar 
um documento ofi cial com foto. Menores de idade 
precisam de autorização e cópia do documento de 
um responsável;
- O voluntário não pode ter ingerido bebida 
alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;
- O padrão internacional estabelece que cada 
doação de sangue deve ser de 450 ml;
- 24 horas após a doação o organismo já repôs a 
quantidade retirada;
- Doar sangue não estabelece obrigatoriedade 
para o organismo;
- A doação não engrossa e nem afi na o sangue;
- Indivíduos com sangue tipo O- são considerados 
doadores universais, ou seja, podem doar para 
pacientes com qualquer tipagem sanguínea. Agora 
que você sabe de tudo isso… que tal se tornar um 
doador?

Curiosidades sobre a doação de sangue 

https://exatamentequimica.com.br/

Em 95% dos casos, eles aparecem em estágio 
avançado. Exames preventivos frequentes 
são fundamentais para que a doença não seja 
descoberta em estado avançado. Homens a partir 
dos 50 anos de idade (ou 45, se houver casos de 
câncer de próstata na família). Sintomas - Em 
sua fase inicial, o câncer da próstata tem uma 
evolução silenciosa. 
Por isso, muitos homens não apresentam nenhum 
sintoma ou, quando apresentam, são semelhantes 
aos do crescimento benigno da próstata, também 
chamado de HPB. Quando alguns sinais começam 
a aparecer, 95% dos tumores já estão em fase 
avançada, difi cultando a cura. 
Confi ra os sintomas que são suspeitos e merecem 
uma consulta ao médico:
• Sensação de que sua bexiga não se esvaziou 

completamente e ainda persiste a vontade de 
urinar. 

• Difi culdade de iniciar a passagem da urina. 
• Difi culdade de interromper o ato de urinar. 
• Urinar em gotas ou jatos sucessivos.
• Necessidade de fazer força para manter o 

jato de urina. 
• Necessidade premente de urinar 

imediatamente. Sensação de dor na parte 
baixa das costas ou na pélvis (abaixo dos 
testículos). 

• Problemas em conseguir ou manter a ereção. 
• Sangue na urina ou no esperma (esses são 

casos muito raros).
• Dor durante a passagem da urina. 
• Dor quando ejacula. 
• Dor nos testículos. 
• Dor lombar, na bacia ou nos joelhos. 
• Sangramento pela uretra.
A ausência dos sintomas não garante que não há 
problemas com a saúde do homem. Portanto, 
realize os exames preventivos anualmente e 
fi que atento para mudar os fatores de risco que 
independem da genética! 

Câncer de Próstata

https://www.ladoaladopelavida.org.br/

Assuntos Diversos

Ao contrário do que se pensa, é 
de fato comum grande parte das 
pessoas arrepender-se das suas 
atitudes impulsivas em face de 
determinadas adversidades da 
vida. No entanto, se pensarmos 

que a intolerância na sociedade impede a paz e 
favorece a guerra, percebemos que é urgente 
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