Saúde
Saúde Bucal das crianças
Os cuidados com os dentes devem ser
incentivados desde cedo para que o
hábito de higienização seja mantido
com mais facilidade na vida adulta.
Por isso, ensinar às crianças como
cuidar dos dentes é uma maneira
simples de evitar riscos futuros.
Demora alguns meses até os primeiros dentes começarem
a surgir, mas isso não signiﬁca que os cuidados com a
saúde bucal não mereçam atenção. O ideal é evitar
dar bebidas açucaradas ou ricas em carboidratos aos
bebês, sobretudo próximo à hora de dormir. Em geral,
a primeira visita ao dentista deve ser feita entre o
surgimento do primeiro dente — que ocorre por volta
dos 6 meses — e o 1º aniversário.

Quando a criança apresentar os primeiros dentes,
é hora de iniciar a escovação, incentivando e dando
autonomia para o autocuidado. É importante que os
pais realizem a limpeza no começo para que seja feita
de forma correta e, depois, continuem acompanhando
a rotina. Entre os 2 e 4 anos, há produtos indicados
para a faixa etária que possuem sabor agradável e
são mais delicados com a mucosa das crianças. Mas
é importante sempre conversar com o dentista. Além
disso, o exemplo é o melhor caminho para ensinar sobre
a importância da saúde bucal. Por isso, é necessário que
desde pequenas, as crianças vejam os pais mantendo
hábitos adequados de escovação.
Os cuidados com a saúde envolvem atenção a todo
o organismo. Importante manter hábitos de higiene
bucal corretos e visitar regularmente um dentista para
garantir mais saúde e bem-estar.

ÓBITO

DATA
25/11/2021
10/12/2021
16/12/2021
21/12/2021
26/12/2021
28/12/2021
05/01/2022
06/01/2022
12/01/2022
15/01/2022
17/01/2022

Chegamos ao ﬁm de mais uma jornada. Foram oito anos de muito trabalho e realizações.
Agradecemos a oportunidade que nos deram de representar nossa Associação. Muito do que foi
feito é o fruto do empenho, colaboração e dedicação dos voluntários que, ao longo dos anos, nos
têm apoiado. Estamos conscientes também do trabalho e esforço de
todo o Corpo de Administração. Nossos sinceros agradecimentos a
todos os funcionários que colaboraram conosco durante toda essa
gestão.
Saúde e sucesso para todos nós, especialmente para a nova gestão
que, a partir de março, iniciará sua caminhada. Novos colaboradores,
novos cérebros, novas ideias para continuar fazendo com que a
AES se torne cada vez melhor.
Um grande abraço a todos!

https://minutosaudavel.com.br/
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Ana Chris ano Incau
Therezinha Cervelin Soares
Manoela Vitória Pereira dos Santos Reis
Cinira Medeiros Bonilha
Aparecida Benvenuto
Ana Maria de Moraes Urbina
Eduardo Carlos Guilherme
Pedro Thomaz Denisio Moraes
Therezinha Baps s Costa
Jandyra Garcia Virgilio
Antônio Lopes Olaia

Prezados Associados

ASSOCIADO
Vicente Rutledge
Marinês Loureiro Soares de Oliveira
Rafael dos Santos Pereira Reis
Marcia Salgado Bonilha de Miranda
Dulcineia Gonçalves Benedicto
Jose Urbina Neto
Eduardo Carlos Guilherme
Eduardo Cou nho Miraia
José Arnaldo do Nascimento Pessoa
Marcelo Virgilio
Wagner Lopes Muinos

ÓRGÃO

PARENTESCO

Ex-func.
CFP 502
CFP 102
APO
Apo
Apo
APO
CFP 116
APO
CFP 507
CFP 604

sogra
sogra
ﬁlha
mãe
mãe
cônjuge
sogro
sogra
mãe
pai
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Departamento Aposentados

zinco estabilizam a imunidade e podem até
impactar na qualidade da vida sexual, uma vez
que melhoram os níveis de testosterona.
http://higienealimentar.com.br/suplementacao-alimentar

Departamento Cultural e Recreativo

cenário de pequenas propriedades rurais. O ponto
alto do passeio é a passagem por uma grande
ponte (importada da Bélgica com 455 metros de
extensão) sobre o Rio Uruguai. Os passageiros são
recepcionados na estação com animação musical. Os
passeios são realizados todos os sábados com saídas
conﬁrmadas com receptivo na Estação Ferroviária de
Piratuba às 13h. saída às 13h30 e retorno previsto às
18h. Informações: (49)3553.1121 – site: abpfsc.com.
br/web/piratuba/index.phpabpfsul.com.br
https://www.abpf.com.br/trens-da-abpf

Suplementação alimentar e terceira idade
Indicados para repor e complementar nutrientes
no organismo, os suplementos alimentares podem
ser encontrados facilmente em lojas de produtos
naturais e farmácias e podem ser integrados a
diversos tipos de dietas. Sua variedade possibilita
resultados que vão desde o ganho de massa muscular
até a reposição hormonal. A maturidade ﬁsiológica
faz com que o metabolismo seja mais lento, por isso,
há a necessidade de multivitamínicos.
A partir de qual idade é necessário o uso de
suplementos? Apesar de ser mais comum o desgaste
nutricional depois dos 60, não existe uma época
especíﬁca para usá-los, mas sim a necessidade
individual. É fundamental o acompanhamento e a
recomendação de um proﬁssional da área, uma vez
que o uso indevido não trará o efeito desejado. Os
compostos devem ser associados à alimentação e não
substitutos de refeições.
Quais nutrientes costumam sofrer baixa na terceira
idade? Colágeno, cálcio, vitamina D, B12 e zinco são
os mais recorrentes de declinarem ao longo dos anos.
Para saber se há deﬁciência nutricional é necessário
realizar exames clínicos, porém alguns sinais podem
indicar esse déﬁcit, como: cansaço, perda de apetite,
baixa imunidade, surgimento de feridas, ganho de
peso repentino, palidez e cicatrização lenta.
De qual maneira agem no organismo? Em forma
de cápsulas, pós, pastilhas, líquidos, granulados e
até tabletes, os suplementos são absorvidos pelo
organismo e fortalecem o corpo. Eles oferecem
propriedades que se desgastam com o tempo, esse
é o objetivo da suplementação, além de garantir a
dose diária de vitaminas, minerais, ﬁbras e muitos
outros nutrientes que, por vezes, não são supridos
com a alimentação. Alguns são frequentemente
indicados nessa fase da vida:
• Hipercalóricos: rapidamente absorvidos pelo
organismo por conta do índice glicêmico elevado,
em geral são compostos por carboidratos,
proteínas, vitaminas e minerais. Usualmente
utilizados para ganhar massa magra e repor
aminoácidos, são verdadeiros aliados em pósoperatórios.
• Antioxidantes: combatem a oxidação do
corpo, minimizam os efeitos dos radicais
livres e retardam o envelhecimento. Aliados
na prevenção de doenças degenerativas, são
encontrados em nutrientes como: vitamina C e
E, selênio e ﬁtoquímicos.
• Hormonal: responsável por regularizar os
hormônios e acelerar as atividades metabólicas,
suplementos como vitamina B6, magnésio e
02

Departamento de Esportes
A importância do ganho da massa magra
Passeios de trem
Conhecer São Paulo sempre é uma ótima ideia. Por
mais que a gente saiba dos principais pontos turísticos,
ainda há muito que explorar (e se surpreender)! Uma
prova disso são os passeios de trem pelas cidades
próximas à capital de São Paulo, que mostram um
pouco da história e cultura de cada local.
Trem dos Imigrantes – São Paulo
Para lembrar os velhos tempos, a ABPF – Associação
Brasileira de Preservação Ferroviária - Regional São
Paulo oferece um passeio histórico numa locomotiva
a vapor, uma autêntica Maria-Fumaça. Percorre um
trecho de aproximadamente 3 km, saindo da estação
do Memorial, indo até a Rua da Mooca e, na volta, até
a entrada da Estação do Brás. Do passeio é possível
avistar o maior acervo de material ferroviário de bitola
de 1,60m do Brasil, todos recuperados. A duração do
passeio é de 25 minutos aproximadamente. Funciona
todos os sábados, domingos e feriados entre 10h30 e
16h, partindo a cada hora. O acesso à nova parada
do Trem dos Imigrantes dá-se pela Rua Visconde de
Parnaíba 1253, em frente ao Memorial do Imigrante.
Informações: (11)2695.1151.
Trem de Guararema – Guararema
O passeio se inicia na estação central de Guararema,
indo até o distrito de Luiz Carlos – 6 km. O trem
percorre os trilhos da antiga Estrada de Ferro Central
do Brasil, tracionado por locomotivas históricas.
Em Luiz Carlos, ponto ﬁnal do passeio, o visitante
pode conhecer uma pequena vila toda restaurada,
com antigas residências e ainda poder desfrutar de
lojas de artesanato, restaurantes e bares, enquanto
aguarda a viagem de retorno. Os passeios ocorrem nos
ﬁnais de semana, feriados e pontes de feriados com
saídas às 10h e 14h30. Informações: (11)4695.3765
– 4695.3782 (atendimento telefônico de sexta a
domingo)- Site: www.tremdeguararema.com.br
Trem das Termas – Piratuba
Tracionada por uma autêntica locomotiva a vapor,
a nostálgica viagem traz de volta o romantismo das
antigas viagens de trem, em um passeio com toda
sua poesia, relembrando os velhos tempos em que
o progresso chegava pelos trilhos. São 25 km pelo
interior de Piratuba até a Estação de Marcelino
Ramos (1h15 de ida, 1h30 de parada e 1h30 de
retorno). A paisagem é da Mata do Rio Uruguai em
Boletim Informativo

Geralmente,
quando
começamos a treinar,
pensamos em aumentar
nossa massa magra e
perder a massa gorda.
Massa gorda é o peso da
gordura que temos no corpo e tudo que não for
gordura, é massa magra. Os músculos fazem parte
da massa magra. Os exercícios físicos, de força e
resistência promovem o ganho de massa muscular,
juntamente com uma alimentação à base de muita
proteína. A construção da massa magra traz inúmeros
benefícios para a nossa saúde em longo prazo. Dentre
eles, podemos citar: fortalecimento dos ossos, evita
e previne a resistência à insulina, auxilia no combate
a outras doenças. Quanto mais músculos tivermos,
melhor será o nosso envelhecimento, principalmente
porque é na terceira idade que acontece a perda de
massa óssea.
Para ganhar massa muscular, deve-se fazer exercícios
de musculação na academia, respeitando as
orientações do treinador e seguir uma alimentação
rica em proteínas. É muito importante dar tempo para
o músculo descansar, para que ele possa crescer, ou
seja, em dias alternados. Isso é importante porque o
mesmo grupo muscular só deve ser exercitado 1 ou 2
vezes. Fazer os exercícios de maneira lenta para que
possa sentir cada movimento do músculo e não parar
quando sentir dor. A perda de massa muscular pode
ser observada em apenas 15 dias sem treino, por isso
é importante que você seja constante e não pare
os exercícios mesmo depois de se atingir a massa
muscular pretendida.
Para aqueles que não podem mesmo praticar
exercícios físicos, é preciso manter uma dieta rica
em proteínas e a suplementação adequada deve ser
feita individualmente.
https://www.webrun.com.br/

Informações da Diretoria Executiva
Durante essa gestão de oito anos,
o Corpo de Administração realizou
algumas melhorias, dentre as
quais, as mais signiﬁcativas, foram
na área da administração:
• Estatuto atualizado em 2015 e
2019;
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Reservas automatizadas pelo site e administradas
pelos Núcleos de Lazer;
Implantação de:
PPRA e PCMSO na Sede e nos Núcleos de Lazer;
Cartão de crédito/débito;
Roupas de cama e banho nos Núcleos de Lazer;
Sistema contábil, dando acesso e transparência
total da parte ﬁnanceira a todos os membros do
Corpo de Administração;
Troca de assessoria na contabilidade;
Reuniões da Diretoria Executiva passaram a ser
bimestrais e on-line deﬁnitivamente, reduzindo
o custo operacional;
Mudança da Sede da Al. Barão de Limeira para a
R. Correia de Andrade – CFP 1.07;
Transformada em Sede/Recepção a antiga casa
do zelador em Boraceia;
Todos
os
Relatórios
Anuais
(Conselho
Deliberativo, Fiscal e Diretoria Executiva) ﬁcam
disponíveis no site – www.aessenai.org.br.

Composição da nova diretoria
A partir de 01 de março de 2022 a 29 de fevereiro de
2024, o Corpo de Administração da AES ﬁcará a cargo
dos seguintes membros eleitos:
Conselho Deliberativo
Presidente - José Heroíno de Sousa
Vice – Marcel Adriano Pereira Porto
Secretário – Ygor Ferreira Fabre

Membros
Carlos Alberto Lopes Fagundes
Cláudio Murari
Diogo Maciel da Silva
Everson de Aro Capobianco
Jocilei Oliveira
Josivaldo Ferreira dos Santos
Márcio Vieira Marinho
Reginaldo Dias de Souza
Conselho Fiscal
Presidente – Fúlvia Alves da Silva
Secretário – Michel Simão de Carvalho

Membro
Adriano Cesar Cardoso
Carlos Donizeti dos Santos

Diretoria Executiva
Presidente – Milton Gava
1º Vice – Fábio Sergio Carrion
2º Vice – Ademir Redondo

Assuntos Diversos
Otimismo para vencer no trabalho
Todos os dias precisamos lutar por alguma coisa. Seja
trabalho, amor ou sucesso. Todos os dias são dias de
encontrar força, de ganhar coragem e batalhar. O
seu trabalho é sua segunda casa, por isso, sinta-se
em paz e chegue mais longe. Não se limite a correr
para o emprego e cumprir seu horário. Acredite que
o que você faz é importante e alcance o que nunca
alguém alcançou. Levante a cabeça, orgulhe-se do
que faz e com otimismo chegue ao topo do mundo.
https://www.mundodasmensagens.com/
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