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ÓBITO DATA ASSOCIADO ÓRGÃO PARENTESCO
Carolina Scavone Ferrari 10/06/2020 Margarida Maria Scavone Ferrari Apo mãe
Jurandyr Farias 02/07/2020 Jurandyr Farias Apo -
Benedicta das Dores Cesar 16/07/2020 Wesley Cesar Apo cônjuge
Geralda Raimunda Mendes Galvão 22/07/2020 Marcos Vinicius Galvão CFP 401 mãe
Erodias Neves de Souza 27/07/2020 Marcos Antonio Neves de Souza Ex-func. mãe
Renê Cas  lho e Silva 27/07/2020 Renê Cas  lho e Silva Apo -
Sebas  ão Torque    31/07/2020 Haroldo José Torque    CFP 602 pai
Sueli Salvado da Silva 11/08/2020 Jose Urbino da Silva Apo cônjuge
Marcilio Modena 12/08/2020 José Luis Bernardo da Fonseca Apo pai

ÓBITOS

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

São os o  mistas, os que têm esperança, que fazem avançar 
a história. 
Setembro chegou! Inicia-se a primavera, estação do ano 
que traz fl ores e alegria. A própria natureza nos convida 
à renovação. O momento é di  cil, no entanto, são os 

o  mistas, os que têm esperança, que fazem avançar a história. E o o  mismo mais genuíno 
brota da fé. Não podemos perder a esperança; e para isso, muito nos ajuda o bom humor.
A esperança não decepciona, é a origem do o  mismo, do bom humor, da valorização da 
vida. A esperança é força interior propulsora.  Precisamos de mais bom humor em nossos 
relacionamentos, pois ele nos ajuda a reconhecer a contradição da vida e a superar a 
tentação de priorizar o egoísmo. A esperança, a alegria e o bom humor são an  dotos contra 
a violência. Tudo isto nos recorda a primavera que faz fl orescer tudo após o inverno, por ela 
vencido. Bem-vinda, Primavera!

É primavera: Renove a esperança!

Neiva Aparecida Pires Damasceno

h  ps://www.diocesesa.org.br/(adaptado)

Homenagem

Moacir Bagnareli
Meu nome é Mariana Faria, sou fi lha do professor Faria, de Campinas-SP. 
Desde pequena, minha família e eu frequentamos os espaços de lazer da AES, mas, aos fi nais de ano, tudo era 
diferente. A ansiedade ba  a forte quando meu pai dizia: “Coloquei nossos nomes para o sorteio da Colônia 
de Férias”. Como íamos em altas temporadas, fazíamos amizades e, recebendo a confi rmação da ida, mal 
esperávamos para ligar para nossos amigos e saber se nos encontraríamos lá. Que época boa! 
Além de todas as alegrias com os monitores, jogos na praia e caça ao tesouro, havia uma temporada mágica, 
a mais concorrida e a mais esperada... O Natal. Comemorei muitos deles na Colônia de Férias e era uma 
festa quando o Papai Noel aparecia. Ele, sempre simpá  co, risonho e muito paciente, nos enchia de abraços 
apertados, nos deixava pegar em sua barba e ouvia pacientemente nossos segredos ao pé do ouvido. 
Quantos presentes entregues pelas suas mãos e quantas palavras sábias recebi. O tempo passou e, na minha 
adolescência, descobri quem era o tal Papai Noel... Ele se chamava Sr. Moacyr Bagnareli, mas eu nunca 
lembrava o seu nome. Para mim e para muitos, sempre foi o nosso Papai Noel e ele achava graça quando eu o 
chamava assim, mesmo não sendo em época fes  va. 
A par  r daí muita coisa fez sen  do. Havia algo diferente. Ele com certeza  nha um brilho especial e não  nha 
como não notar isso. Era um profi ssional respeitado, de ó  mo caráter, sempre simpá  co e presta  vo. Alguém 
que nos dá orgulho de ter conhecido. 
No dia 17/05 ele voltou à casa do Pai, mas a sua lembrança permanece presente no coração de todos que o 
conheceram. Deixo aqui a minha homenagem a essa pessoa muito querida, e agradeço à sua família, por ter 
par  lhado conosco sua presença e alegrado a vida de tantas pessoas. E se a defi nição para ser o bom velhinho 
é ter um coração bom, o Sr. Moacyr era o próprio Papai Noel.
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Departamento Aposentados

Desde sempre, o homem entendeu que para 
sobreviver e bem viver necessitava estar junto com 
seu semelhante. Nos dias atuais, há quem diga que 
o homem está desaprendendo de viver socialmente. 
Será? 
Preferimos a versão de que grupos de amizades 
trazem alegrias, contribuem com o nosso bem 
estar, defendem interesses comuns, ajudam a 
construir caminhos e são instrumentos de apoio e de 
desenvolvimento. 
É assim que vemos a AES. Por meio dela conquistamos 
amigos, expandimos conhecimentos, aprendemos 
que é sempre possível conciliar nosso tempo com 
a  vidades que não geram ganhos fi nanceiros, mas 
que plantam sementes fru  feras.
O bom proveito de 
par  cipar de uma vida 
associa  va é a atuação 
efe  va, aquela que 
não se limita apenas 
à afi liação e sim a 
que é defi nida pela 
vontade legí  ma de 
cooperar e de pra  car 
a cidadania.
Integrar-se é a palavra mágica. O Departamento de 
Aposentados espera por você! 
A AES é exemplo vivo da conexão dessa convivência. 
O Departamento de Aposentados é uma das 
oportunidades de validar a fórmula

Vida Associa  va

h  ps://educacao.uol.com.br/ -  h  ps://www.vivadecora.com.br/

h  ps://www.uol.com.br/vivabem

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

Departamento Cultural e Recrea  vo

Além de sua própria beleza, as árvores têm funções 
importantes para o meio ambiente. Elas refrescam, 
dão sombra, são barreiras contra o vento, ajudam 
a manter a umidade do ar, diminuem a poluição, 
mantêm o solo fi rme e servem de abrigo para 
pássaros e outros animais. Além disso, para o ser 
humano, oferecem a madeira, o carvão, os frutos, 
as fl ores e as matérias-primas para a fabricação 
de papel, remédios e uma infi nidade de produtos. 
Por isso, ao derrubá-las, devemos ter em mente a 
necessidade de replantá-las. E se você deseja trazer 
um pouco mais de verde para sua casa e de quebra 
saborear uma fruta re  rada diretamente do pé, 
conheça algumas espécies de árvores fru  feras que 
podem ser cul  vadas em vasos.

21 de setembro – Dia da Árvore

Muitas pessoas decidem vencer o sedentarismo 
e logo desistem, por não se iden  fi carem nem 
sen  rem prazer em realizar exercícios individuais, 
como musculação, corrida, natação e logo desistem 
do treino. Uma boa ideia para driblar essa falta de 
mo  vação e criar um compromisso com a a  vidade 
 sica é pra  car esportes cole  vos. Modalidades 

como vôlei, basquete, futebol, handebol, quando 
inseridos regularmente na ro  na (ao menos três 
vezes por semana), garantem não só a melhora do 
condicionamento  sico e da saúde, como também 
trazem vários bene  cios psicológicos que vão ajudar 
você a encarar melhor diversas situações do dia a 
dia, fora das quadras e campos.  
Compromisso com o colega - O esporte cole  vo 
demanda o cuidado e o respeito com os colegas 
de  me, desde o cumprimento de horários até o 
respeito do espaço  sico. Caso não apareça para 
jogar, toda a equipe poderá sair prejudicada, gerando 
um compromisso maior com o exercício  sico. 

Neiva Aparecida Pires Damaceno

Importância dos Esportes Cole  vos

Departamento de Esportes

Aproveitando o fechamento 
dos Núcleos de Lazer, algumas 
melhorias foram e estão sendo 
realizadas:

Colônia de Férias
• Manutenção de todos os aparelhos de ar 

condicionado;
• Parte elétrica: reforma dos quadros de energia, 

instalação de abajur nos apartamentos; 
• Troca dos rejuntes da piscina;
• Quadra de esportes reparada e feita a pintura 

de todo o prédio e do estacionamento;
• Manutenção dos painéis solares; limpeza 

das caixas d’água e esvaziamento da caixa 
de gordura e refeita toda a pintura dos 
apartamentos.

Clube de Campo
Colocação de lâmpadas de led 
nos postes, manutenção dos 
transformadores e da cabine 
primária com instalação de comando externo;
• Refeita a instalação elétrica dos banheiros 

e ves  ários do Recanto dos Manacás e dos 
ves  ários da piscina;

• Reposicionamento dos postes que estavam 
inclinados;

• A Nova Can  na está em fase de fi nalização 
com todos os equipamentos instalados: 
fogão, coifa, máquina de lavar louça, câmara 
fria, geladeira e ven  ladores para o depósito. 
As instalações desse novo projeto estão 
equiparadas às da Colônia de Férias;

• Está sendo construída uma nova Portaria que 
contará com duas cancelas automa  zadas 
(entrada e saída) e sanitários masculino e 
feminino. Haverá vigilância 24 horas;

•  Os ônibus não mais entrarão no Clube. O 
projeto prevê três vagas para eles ao lado da 
portaria. O prazo es  mado para a realização 
do projeto é de 3 meses;

• Prevista a realização de arruamento até os 
lagos com mão dupla.

Saúde

Informações da Diretoria Execu  va

Romãzeira
Suculenta e saudável, é 
considerada uma das árvores 
fru  feras mais fáceis de cul  var 
em vasos e não ultrapassa 1 

metro de altura. Sua folhagem é verde brilhante e 
conta com fl ores em formato de cálice com pétalas 
alaranjadas.
Acerola

É uma das árvores fru  feras que 
se desenvolvem bem, mesmo 
quando seu cul  vo é realizado 
em vasos ou jardineiras com 

profundidade. É possível encontrar inclusive versões 
em bonsai.
Figueira 

Ó  mas para serem cul  vadas em 
recipientes de jardinagem. É preciso 
manter a poda em dia para que 

sua estrutura folicular sempre esteja bem limpa e 
arejada, mantendo a saúde da espécie e es  mulando 
assim a produção de frutos.
Pitangueira

Podem ser cul  vadas em vasos.  As 
pitangueiras são árvores fru  feras que 
crescem delimitadas pelo tamanho do 
recipiente, mas nem por isso deixam 

de dar frutos doces e saudáveis.

Os resultados são de todos - Todos ganham ou todos 
perdem. É preciso haver um equilíbrio entre todos, 
respeito e conhecimento das suas limitações, além 
de saber quando e quanto cada um pode colaborar 
para que o  me vença. Saber que cada gota do seu 
suor é importante para seus companheiros de  me 
também ajuda você a se "entregar" mais durante 
o exercício. É importante ressaltar que a derrota, 
seja individual ou cole  va, é fundamental para o 
desenvolvimento humano, mas não é fácil lidar 
com ela. Mexe com a frustração e com sen  mentos 
dolorosos. Para pessoas que foram criadas tendo 
tudo à mão, o esporte é um grande bene  cio para 
mostrar que ninguém vence sempre.

Curiosidade

Dia 27 – Aniversário do Google
O Google surgiu de um 
projeto de doutorado dos 
então estudantes Larry Page e 
Sergey Brin da Universidade de 

Stanford, Califórnia.
• Segundo o jornal Financial Times, o Google é a 

empresa mais valiosa do mundo, avaliada em 
US$ 1 trilhão. 

• Possui mais de 10 mil funcionários em todo o 
mundo. A empresa gasta 72 milhões de dólares 
por ano para dar aos seus trabalhadores duas 
refeições diárias gratuitas.

• Incen  va seus funcionários a u  lizar 20% do seu 
tempo no desenvolvimento de novos projetos. 
Metade dos novos produtos da empresa vem 
desse tempo.

• Tem 1 milhão de servidores espalhados pelo 
mundo, o que representa 2% do total de 
servidores do planeta.

• Juntos, Google e Microso   tomam 60% do 
tempo gasto pelos brasileiros na internet.

• São feitas 200 milhões de pesquisas diárias no 
Google por cerca de 65 milhões de pessoas. De 
cada 10 pessoas que procuram informações na 
internet, sete u  lizam o Google.
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O home Offi  ce se popularizou nos 
úl  mos meses como a solução 
encontrada por muitas empresas 
para dar con  nuidade ao trabalho 

em meio à pandemia de Covid-19. Mais do que 
organização e disciplina, manter a postura correta 
pode ser um fator defi ni  vo para o expediente. 
Segundo Dr. Eduardo Puertas, ortopedista do HCor, “A 
postura correta evita problemas dolorosos e cansaço 
muscular, o que, inevitavelmente, acarretará dores 
 sicas que poderão comprometer a produ  vidade 

do colaborador.”
Para cuidar da postura neste momento de trabalho, 
veja a seguir algumas recomendações:
#Escolha um local de trabalho adequado;
#Opte por uma cadeira com altura e encosto 
reguláveis;
#Fique sentado com a coluna reta ao encosto da 
cadeira, com ombros e quadris alinhados;
#Apoie os pés no chão o tempo todo, com ou sem 
uso de suporte;
#Alinhe a parte superior da tela do computador, que 
deve estar na altura dos olhos;
#Faça pausa a cada 30 ou 40 minutos, saindo da 
posição em que se encontra;
#Se possível, faça algum  po leve de alongamento;
#Se já for portador de dores, consulte um médico 
para diagnós  co e orientações.


