•
•
•
•
•

Ensinar sobre as principais causas para os
desequilíbrios e problemas ambientais atualmente;
Explicar através de atividades sobre a importância
da prática de atitudes ecologicamente corretas;
Incentivar o uso consciente da água;
Ensinar sobre as práticas de reaproveitamento e
reciclagem de materiais (como papel, garrafas
plásticas e outros materiais);
Plantar uma plantinha em um vaso e acompanhar

FESTA DE SANTO ANTONHO

seu crescimento;
Ensinar a separar o lixo, a reaproveitar e até
construir brinquedos com o material reciclado;
• Incentivar a economia de água;
Com toda certeza, cada pequeno esforço é válido e
pode fazer muita diferença para o planeta! Faça a sua
parte: ajude o meio ambiente com pequenas atitudes
diárias e compartilhe essas informações!
•

Foi na festa de Santo Antonho qui cunheci meu amô.
Foi só se batê os zóio qui nóis se enamorô.
Fumo inté na procissão pra pedi pru santo a bênção,
mais in veiz di i rezano nóis ia se namorano.
O santo nem disconﬁô i continuô nóis ajudano.

https://www.primecursos.com.br

Tanto isso é vredade qu’ inté hoje tamo se amano!
Pru isso moça sortera a isperança num pode perdê.
Corre pra festança, minina qui tudo pode acontecê!
Vyrena - https://www.pensador.com/

ÓBITOS
ÓBITO

DATA

Rubenilde Correia Souza
Sylvia Sapia Zucari
Giacomo Rogieri
Emar Garcia
Aparecida da Conceição Carvalho
Malvina Maria da Conceição de Moraes
Arlindo Lopes Marques
Maria das Dores Gimarães de Sousa
Pedro Brum
Orlanda Maria Zibini Peccin
João Zanuto Neto
Haroldo José Torque

18/02/2021
14/04/2021
24/04/2021
30/04/2021
03/05/2021
05/05/2021
07/05/2021
11/05/2021
12/05/2021
16/05/2021
17/05/2021
22/05/2021

ASSOCIADO
Milton Souza Sobrinho
José Constan no
Antonio Donize Rogieri
Samuel Junqueira Garcia
Alessandro Pontual de Oliveira
Geraldo Candido de Moraes
Arlindo Lopes Marques
Sonia Maria Guimaraes de Sousa
Sergio Marostegan
Claudio Peccin
Pedro Wilson Zanuto
Haroldo José Torque
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Departamento Aposentados
Bem estar

Estamos vivendo um momento muito conturbado,
todos sofrendo, em grau maior ou menor,
conseqüências avassaladora da pandemia, que está
gerando índice maior de depressão, ansiedade,
mal-estar e de infelicidade. Muitos perderam entes
queridos, passaram ou passam por diﬁculdade
ﬁnanceira, mudaram de rotina e estilo de vida, entre
outras coisas.
Em tempos como estes, é fundamental o olhar
cuidadoso e atento para consigo e para com os que
estão à nossa volta.
É de extrema importância que as sensações de
segurança e de estabilidade emocional sejam
restabelecidas. Por isso, o fortalecimento de relações
interpessoais deve ser privilegiado, além de se dar
importância ao cuidado com a saúde e equilíbrio
emocional de todos.
Mesmo em épocas difíceis, podemos conservar
determinadas ações e padrões de pensamentos, além
de investir na qualidade dos nossos relacionamentos
para construir um estado de serenidade interior, que
possa nos fortalecer para enfrentar melhor os desaﬁos
que o momento atual está nos apresentando.
O lado bom disso tudo é que sempre é tempo de se
abrir para uma nova perspectiva. Faça coisas que te
deem prazer e vá em busca do que te faz feliz.
Estimular emoções positivas, buscar reduzir o
estresse e a ansiedade, manter pensamentos
positivos, de qualidade, ser grato por tudo o que
temos e conquistamos na vida ajudará a viver com
mais serenidade.
E se você está desanimado por não acreditar que
as coisas possam melhorar, procure vislumbrar um
amanhã de muita realização e de felicidade.
Quando se está desanimado é fácil entrar em um
ciclo de negatividade, por isso é preciso buscar
alternativas para evitar isso, investindo em bemestar e satisfação. O bem-estar é fundamental para
ter uma vida mais equilibrada e saudável.
Como diz uma famosa citação: a vida é uma jornada
e não um destino. Portanto, desfrute dela a cada
instante.

Departamento Cultural e Recreativo
30 junho – Dia Nacional do Bumba meu Boi
Além de Patrimônio Cultural do
Brasil, o Bumba-Meu-Boi é também
um importante símbolo da cultura
do Maranhão, estando intimamente
ligado à identidade de seu povo,
mas pode ser encontrado em
02

diversas partes do país.
O artesanato, os instrumentos musicais, o bordado
do couro do Boi e da indumentária dos participantes
representam a devoção a São João, São Pedro e
São Marçal. Porém, embora esteja muito ligado à
religiosidade católica, o Bumba-Meu-Boi também
traz em suas coreograﬁas muitos elementos de
cultos afro-brasileiros.
Entenda o Boi - O folguedo mistura personagens
humanos e animais fantásticos, que gira em torno da
morte e ressurreição de um boi. A brincadeira do Boi
conta, por meio de danças, músicas e vestimentas, a
história de Pai Francisco e sua mulher, Mãe Catirina.
Na lenda encenada pelos participantes, Pai Francisco,
trabalhador de uma fazenda, rouba a língua do boi
para satisfazer os desejos de sua mulher Catirina,
que estava grávida. O dono da fazenda encontra
o boi doente e pede ajuda aos pajés para curar o
animal. Depois de ver seu boi curado, o fazendeiro
perdoa Pai Francisco e celebra a saúde do boi com
uma grande festa.
Em novembro de 2019, a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) reconheceu o Bumba Meu Boi do Maranhão
como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade,
durante uma cerimônia realizada em Bogotá, na
Colômbia.
https://g1.globo.com/ma

Departamento de Esportes
Com muito pesar, comunicamos aos
associados e amigos o falecimento
de nosso Diretor do Departamento
Esportivo do Interior, Haroldo José
Torquetti.
Com muita disposição e inovação,
esteve, durante dois anos, colaborando
com esse Departamento, passando a frente como
Diretor por mais cinco. Realizou as ﬁnais do Vôlei e
alguns campeonatos regionais de Futsal na Colônia
de Férias, dando a oportunidade a várias equipes e
familiares de sentirem a energia do primeiro contato
com o mar.
Nesse período, o Departamento inovou também
quando envolveu, nos torneios esportivos, não
somente os jogadores, mas também seus familiares
a animarem seus atletas com as torcidas sempre
presentes onde quer que estivessem.
A impotência diante da morte nos faz lembrar que
somos humanos, e nos damos conta de como a vida
é frágil. Não há nada que traga mais dor do que a
falta de alguém que amamos. Sentir que uma pessoa
que faz parte de nossa vida foi levada de nós é como
ter a falta de uma parte do corpo. A dor da perda
é imensurável e nada que se possa dizer é capaz de
amenizar o sofrimento. O máximo que se pode fazer
é oferecer o nosso silêncio de cumplicidade com a
dor, dizer algumas palavras de amizade e consolo e
dar o ombro amigo para apoiar o peso da perda.
Diante de tanta tristeza e consternação, que Deus
dê forças à família linda que ele construiu, para
lidar com este momento tão difícil e sabedoria e
coragem para seguir em frente.
O nosso querido amigo e colaborador partiu sem nos
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dar a chance de uma despedida. Mas a verdade é
que não precisamos nos despedir, pois todos vamos
nos reencontrar nos cruzamentos da eternidade. Nós
só temos os nossos caminhos desencontrados por
algum tempo.
Haroldo, que você seja muito bem recebido nesse
céu, que certamente ﬁcará mais colorido e bonito
com você nele. Vá em paz, parceiro!

Curiosidade
O seu aperto de mão diz muito sobre você
Estudos de historiadores dizem que o
aperto de mão era bastante utilizado
nas civilizações antigas para selar
a paz entre os membros das tribos
rivais, entendendo-se que o ato de estender a mão
vazia, sem armas, signiﬁcava conﬁança. Conheça
agora alguns dos tipos de aperto de mão e observe se
o seu está jogando a favor ou contra você:
Aperto de mão aberto: as palmas das mãos dos dois
interlocutores se encontram e ﬁcam em contato,
com a mesma ﬁrmeza, demonstrando que ambos
estão abertos à conversa;
Aperto de mão frouxo: fraco, sem muito contato
das mãos, e passa a impressão de insegurança ou
falta de interesse de quem o faz;
Aperto de mão forte: com muita força pode parecer
signiﬁcar interesse e segurança, porém, ao contrário,
demonstra insegurança do interlocutor que o faz,
podendo inibir a outra pessoa que está interagindo;
Aperto de mão hesitante: é aquele em que o
interlocutor dá apenas a ponta dos dedos e logo puxa
a mão de volta. Esse cumprimento demonstra falta
de interesse, negação ou também a insegurança e
desconﬁança;
Aperto de mão apreciativo: neste cumprimento, o
interlocutor coloca a mão livre sobre a parte superior
da mão de quem ele está segurando, demonstrando
respeito e simpatia pela pessoa;
Aperto de mão distante: neste, o interlocutor
mantém o braço esticado, ﬁcando bem evidente que
ele deseja manter distância do outro;
Aperto de mão do líder: A palma da mão do
interlocutor vem de cima, ou ele aperta o pulso
da outra pessoa com o polegar, sinalizando que
ele se sente no domínio da situação. Esse tipo de
cumprimento pode vir acompanhado de um contato
visual longo e frontal.
Percebeu que um simples aperto de mão pode
ter muitas mensagens implícitas? E qual será o
cumprimento ideal, visto que são duas pessoas
diferentes interagindo? O que fazer para não
demonstrar impressões negativas? E então, se “a
primeira impressão é a que ﬁca”, agora você já tem
algumas dicas e pode escolher quais impressões
deseja transmitir sobre si mesmo!
https://www.rhf.com.br/

Saúde
Sinais de depressão em crianças
Nem os pequenos estão livres da depressão. Apesar
de não muito frequente, é preciso saber que neles,
os sinais da doença são bem diferentes dos de
adultos. De acordo com estudo e com o psiquiatra
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Luis Altenfelder, membro da Associação Brasileira
de Psiquiatria (ABP), a depressão normalmente é
diagnosticada depois dos cinco anos de idade, e
as causas são multifatoriais, como vulnerabilidade
do sistema nervoso central, fatores genéticos e
ambientais.
O diagnóstico, porém, não é simples como o dos
adultos. "A apresentação dos sintomas da depressão
depende da idade e do nível de maturidade da
criança”. Por exemplo: manha é um dos sintomas
de depressão infantil. Mas o fato de a criança ser
manhosa, por si só, não indica um quadro depressivo.
Mas se a manha está associada a outros fatores, a
suspeita pode se justiﬁcar.
Sinais de que a criança pode estar deprimida
Reclama de dores de cabeça ou enxaqueca,
apresenta tristeza constante, relata ter
dores abdominais, faz xixi na cama com
frequência, eventualmente há vazamento
de fezes sem que a criança dê conta,
demonstra irritabilidade, aparenta ter
perdido o prazer de fazer coisas que antes
gostava, tem diﬁculdade de ﬁcar longe dos pais,
sofre com fobias diversas, ﬁca indecisa, tem grandes
variações de peso, passa a comer menos ou mais do
que o habitual, tem diﬁculdade de concentração,
prefere se isolar a brincar com outras crianças, se
mostra cansada com frequência, não quer mais ir à
escola.
De modo geral, a criança vai se retraindo e muitas
vezes os pais não percebem que algo errado está
acontecendo. "As crianças menores têm maior
diﬁculdade de entender seus sentimentos e
frequentemente exteriorizam a tristeza por meio
de sintomas físicos", diz Altenfelder. É nessa hora
que os pais devem se munir de uma dose extra
de amor para compreender o momento delicado
em que a criança está passando e oferecer apoio
para entender o problema. Lembre-se que a manha
ou irritabilidade nem sempre são problemas de
comportamento, mas que, se associados a outros
sintomas, podem indicar depressão infantil. E que,
nessa hora, o que a criança mais precisa – além do
acompanhamento médico – é da presença dos pais.
Um olhar atento às mudanças repentinas de
comportamento da criança é fundamental para
decidir procurar um especialista e relatar o ocorrido.
A partir de então, o proﬁssional poderá investigar
se há algo errado e recomendar o tratamento
adequado.
https://www.medley.com.br

Assuntos Diversos
05 de junho – Dia Mundial do Meio Ambiente
Como educar as crianças sobre
esse tema.
Cuidar do meio ambiente é o
dever de todos. Dessa forma,
conscientizar as crianças sobre
os cuidados com o meio ambiente
é garantir que no futuro se
tornem humanos responsáveis e
conscientes. Dicas:
• Conscientizar as crianças sobre a importância
da preservação do meio ambiente para manter
o equilíbrio natural do planeta;
• Ensinar a identiﬁcar as diferenças nas espécies
animais e vegetais;
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