Feliz dia da Mães

Assuntos Diversos

O Dia das Mães se aproxima, e os ﬁlhos fazem a homenagem não apenas para quem os deu à luz, os
adotou, mas também para a irmã, avó, tia, enﬁm, todas as pessoas que cumprem esse papel especial
em suas vidas.
No Brasil a data foi comemorada pela primeira vez em 12 de maio de 1918, na Associação Cristã de
Moços de Porto Alegre. Mas, foi em 1932 que o governo de Getúlio Vargas começou a comemorar a
data no segundo domingo de Maio.
Sentimento de Mãe
Mãe presente de Deus,
Que completa o milagre da vida,
Protege, ama e acalenta,
Não pede nada em troca, pelo contrário,
Em qualquer tempo ou hora, perto ou longe, mesmo que em suas remotas
lembranças, pede sempre a Deus que proteja sua outra metade.
“Feliz Dia das Mães!”
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Homenagem da AES a Alfredo Saccani Neto
Prezados Associados
No dia 18/04/22, o nosso estimado amigo e colaborador Alfredo Saccani Neto nos deixou.
Associado desde 1967, o Alfredo sempre foi um defensor da Associação dos Empregados do SENAI,
dedicando grande parte de seu tempo para administração dos rumos da nossa entidade.
Ocupou o cargo de Tesoureiro e também atuou como Gerente Administrativo de 2007 até 2019,
prestando relevantes serviços aos associados.
Em nome da AES, resta-nos prestar essa justa homenagem ao Alfredo, relembrar com admiração sua
dedicação ao trabalho e pedir a Deus que o receba e conforte sua esposa Olga e seus familiares,
que sempre o apoiaram nas atividades da AES.
Muito obrigado.
M. Gava
Presidente da Diretoria da AES

Edição 186

Página 02
• DEPTO. APOSENTADOS
• DEPTO. CULTURAL E RECREATIVO
• DEPTO. ESPORTES

Ano 16

Página 03
• SAÚDE
• CURIOSIDADE

Página 04
• ASSUNTOS DIVERSOS
• HOMENAGEM
• ÓBITOS

ÓBITOS
ÓBITO

DATA

RENATO LOURENCO COSTA
MILTON PASSINI
THEREZA HELIA BONAMI BRIOTTO
PEDRO INCAU
MARIA APARECIDA CORREIA DE SOUZA
CINIRA DE TOLEDO LIMA
ALAIR MOREIRA
ALFREDO SACCANI NETO
MARIA ISABEL SERRANO
IRACEMA QUITERIO

31/12/2021
08/03/2022
29/03/2022
29/03/2022
08/04/2022
15/04/2022
16/04/2022
18/04/2022
23/04/2022
25/04/2022

ASSOCIADO
RENATO LOURENCO COSTA
MILTON PASSINI
PAULO DIRCEU BONAMI BRIOTTO
VICENTE RUTLEDGE
ISRAEL OLIVEIRA DE SOUZA
JULIO CESAR BARBOSA DE LIMA
ALAIR MOREIRA
ALFREDO SACCANI NETO
ROGERIO TAKAKI PEREIRA
VILMA SIMAO DA COSTA

ÓRGÃO

PARENTESCO

APO.
APO.
APO.
EX.FUNC.
CFP 604
CFP 5.13
APO.
APO.
CFP 502
APO.

MÃE
SOGRO
MÃE
MÃE
SOGRA
-

DESTINATÁRIO:

Remetente

Rua Correia de Andrade, 232 - Brás, São Paulo - SP, CEP 03008-020 - Tel. 11 3367 9900 / site www.aessenai.org.br
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Departamento Aposentados

Departamento Cultural e Recreativo

Colocar algumas atividades em prática pode ser
mais simples do que se imagina!

Atenção amantes da Culinária Italiana e
da boa música.
Frequentemente recebemos informações sobre a
importância do exercício físico em todas as etapas
da vida, inclusive na terceira idade. Mas não custa
relembrar a importância do exercício mental: atividades
para manter a mente ativa, exercitar a memória,
retardar sintomas ou o aparecimento de Alzheimer, por
exemplo. Colocar em prática pode ser mais simples do
que se imagina!
Mas, por quê exercitar a mente? Ao longo da vida, o
cérebro vai perdendo neurônios. A partir dos 40 anos
começamos a perder a capacidade de armazenamento
do cérebro, e quanto antes colocarmos atividades em
prática menores as chances de futuras deﬁciências
cognitivas, como a perda de memória.
Atividades simples como alternar o caminho de
atividades diárias, podem ser inseridas na rotina desde
cedo. Altere a rota ao ir à padaria – isso vai estimular
seu cérebro e desliga o “piloto automático”. Se gosta
de ler muito ou assistir a ﬁlmes, que tal contar a alguém
sobre a história? Você também estará exercitando a
memória.
Jogos de palavras e números, como palavras cruzadas
ou Sudoku, jogos de tabuleiro como quebra-cabeças,
xadrez ou dominó, estimulam o cérebro e ajudam na
interação com outras pessoas, aumentando o convívio
social.
Se você tem habilidade com trabalho manual, como tricô
ou marcenaria, que tal ensinar a alguém? Ao ensinar,
você não só tem uma nova atividade, como também
estimula o cérebro e a memória. Porém, se o seu
objetivo é aprender, existem inúmeras possibilidades:
escolas com turmas dedicadas a idosos para quem quer
aprender um novo idioma, um instrumento musical, ou
até mesmo informática. Dança, teatro e viagens podem
ser recursos poderosos para exercitar o corpo e a mente.
Mas lembre-se que, bons hábitos de saúde podem ajudar
a ter disposição para tantas oportunidades. Por isso,
evite o cigarro e o álcool, que podem contribuir para a
hipertensão e prejudicar também o funcionamento do
cérebro.

Visando vivenciar um pouco essa cultura, o
Departamento Cultural / Recreativo da AES promoverá
no dia 21 de maio, no Clube de Campo de Jundiaí,
um almoço italiano. O serviço de Buﬀet estará sob
responsabilidade do cantineiro do Clube de Campo,
Sr. Fernando Barreto, que responderá, também, pela
decoração de mesas e do salão no tema italiano.
Compõem o cardápio:
• Mesa de entradas (pães variados; torradas; patês;
sardela; caponata de berinjela; brusqueta e tábua
de frios)
• Mix de folhas
• Massas (Rondelli; Lazanha; Fuzile; Pene; Espaguete)
• Molhos (Branco; Quatro queijos; Bechamel;
Bolonhesa; Sugo)
• Polenta no disco de arado
• Proteínas (Contra ﬁlé á parmegiana; Contra ﬁlé
grelhado; Sobre coxa assada; Frango em molho)
• Bebidas (Água com gás e sem gás; sucos;
refrigerantes; Cerveja; Vinhos: tinto, seco e tinto
suave)
• Sobremesas (Mix de frutas ao suco de laranja;
Panacotta)
Durante o serviço de Buﬀet, além de contar com a
animação de cantor de músicas italianas, será realizado
sorteio de brindes.
As inscrições, limitadas a 100 adesões, considerando
adultos e crianças maiores de 8 anos, poderão ser
feitas no Clube de Campo, pelo telefone ou site.
Valores por adesão:
BUFFET

ASSOCIADO/
DEPENDENTES

CONVIDADO

Maior de 14 anos

R$ 100,00

R$ 130,00

08 a 13 anos

R$ 50,00

R$ 65,00

0 a 07 anos

Isento

Isento

Estamos esperando por você!!

Departamento de Esportes

Artigo Publicado em: 5 de fevereiro de 2018 e atualizado
em: 4 de novembro de 2021
https://eurofarma.com.br/artigos/por-que-e-importante-exercitar-o-cerebro-na-terceira-idade

A próxima reunião do
Departamento de Aposentados
Será no dia 11/05/2022, das 9h
às 11h, na Escola SENAI “Orlando
Laviero Ferraiuolo”.
Rua Teixeira de Mello, 106 - Tatuapé,
São Paulo - SP (CFP 1.11). Esperamos por você!
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Interior - Aconteceu no dia 02 de abril de 2022, no
Ginásio de Esportes da nossa Colônia de Férias em
Itanhaém, depois de 02 anos sem atividades por
Boletim Informativo

causa da Pandemia, a tão esperada ﬁnal do 20º Futsal
categoria livre do interior, que teve as etapas regionais
classiﬁcatória em 2020. Participaram as equipes das
Escolas de Araraquara, Bauru, Itu e Lençóis Paulista. Foi
uma festa muita bacana que contou com a participação
de 180 pessoas entre jogadores e familiares, com muita
diversão, churrasco e música ao vivo.
Classiﬁcação:
1º colocado – Itu (Campeã);
2º colocado - Bauru;
3º colocado – Lençóis Paulista;
4º colocado – Araraquara.
Artilheiro – Rui Lombardi de Araraquara;
Goleiro menos vazado – Fabrício de Itu;
Destaques da rodada:
Melhor goleiro – Fabrício de Itu;
Melhor ﬁxo – Ygor de Bauru;
Melhor ala direito – Guilherme de Araraquara;
Melhor ala esquerdo – Avelino de Itu;
Melhor pivô – Rui Lombardi de Araraquara.
Vem aí a fase regional do 21º Futsal do Interior categoria
livre de 2022. Aguardem!
Capital – estamos a todo vapor.
Programação das próximas atividades:
• 15/05 - Regional Futebol Society livre Capital,
local a ser deﬁnido.
• 28\05 - a partir das 14h, em nossa Colônia de
Férias em Itanhém, grandiosas ﬁnais do futsal livre
capital, paralisado em 2020.
Equipes classiﬁcadas: Brascelona, Leãopoldinese,
Retalho F.C. e Guaru F.C., com premiação para torcida
mais animada e disciplinada!!! Venha prestigiar!!!

Saúde

Você conhece as consequências da falta
de vitamina B12?
As vitaminas regulam uma série de processos em todos
os órgãos e sistemas do nosso corpo. A falta da vitamina
B12 pode trazer graves consequências - o órgão mais
afetado pela deﬁciência desse componente é o cérebro.
Preste atenção em suas possíveis consequências:
Fadiga – Cansaço anormal. Quando o suprimento de B12
está baixo, você acaba não sendo capaz de produzir os
glóbulos vermelhos necessários para fornecer oxigênio
para todo o corpo. O resultado é a anemia.
Formigamento nas mãos e pés - Revestido por uma
substância branca chamada de mielina, ela tem o papel
de isolar e proteger os nervos, se destruída os impulsos
nervosos não podem viajar tão rápido, desta forma, o
resultado será a sensações de formigamentos em suas
mãos e pés.
Pouco equilíbrio – Caso haja, uma quebra de mielina
em seu trato posterior, poderá ocorrer a perda do seu
senso de toque, sua posição e orientação, assim sentirá
o desequilíbrio.
Depressão – Quando nos sentimos mais triste do que o
normal, sem nenhum motivo óbvio: como alguma briga
ou menos horas de sono por dia, o baixo nível de B12
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pode ser o culpado, e em algumas pessoas poderá ser
apresentado como Depressão.
Confusão - Essa substância branca protetora cobre as
células nervosas em seu cérebro, caso se deteriore,
pode deixar você se sentindo mais esquisito do que o
habitual, fazendo com que esqueça as mais corriqueiras
coisas, como o nome de um amigo, ou até mesmo o
número de um telefone.
A falta desse componente não necessariamente leva
ao desenvolvimento de doenças como Alzheimer
e Esclerose Múltipla, basta suplementar para tudo
voltar ao normal. Caso esteja sentindo estes sintomas,
consulte o seu médico.
Fonte: https://www.uol.com.br/vivabem

Curiosidades
A herança italiana no cotidiano brasileiro
Conhecer a cultura italiana é
importante para nós brasileiros,
pois houve um ﬂuxo intenso de
imigração da Itália ao Brasil entre
o ﬁnal do século XIX e começo do
século XX. Com estes imigrantes,
os costumes e a cultura italiana
chegaram ao nosso país para
ﬁcar. Hoje são quase 25 milhões
de ítalo-brasileiros que vivem por aqui.
Esse cenário contribuiu para que diversos aspectos
sociais e culturais brasileiros sofressem inﬂuência
italiana, como a culinária, as festas e tradições.
Você conhece a inﬂuência da cozinha italiana no Brasil?
• Nada mais simples e saboroso: o spaghetti é uma
herança italiana que continua fazendo parte do
cotidiano brasileiro.
• Devido à sua simplicidade, seus sabores
mediterrâneos e sua popularidade, a gastronomia
italiana conseguiu se democratizar no Brasil e hoje
já integra o dia a dia dos brasileiros. Famosa por
sua simplicidade, essa cozinha tem como principal
característica a utilização de ingredientes frescos
e ser de fácil preparo.
• As massas podem ser consideradas como as estrelas
do cardápio ítalo-brasileiro. Você sabia que a
famosa pasta carbonara é uma das receitas mais
executadas nos quatro cantos do mundo?
• Nos estados de Santa Catarina, do Paraná e do
Rio Grande do Sul, por conta da forte inﬂuência
dos imigrantes do norte da Itália – especialmente
das regiões do Vêneto e Lombardia –, a lasanha,
o capelete e a minestra, além da polenta e do
risoto, são pratos muito populares.
• Já em São Paulo, a inﬂuência dos calabreses,
apulienses e campânios pode ser percebida pelo
vasto número de cantinas e pizzarias e também nas
festas dedicadas aos santos, como Nossa Senhora
Achiropita e San Vito, onde as mammas preparam
delícias gastronômicas.
E as festas e tradições italianas presentes no cotidiano
brasileiro?
• Existem muitos costumes e tradições italianos que
continuam fortemente presentes na sociedade
brasileira. Muitas colônias italianas fazem questão
de preservar e celebrar essas tradições, por meio
de música, dança, religião, culinária e muita
conversa.
Fonte: (https://www.superprof.com.br/blog/inﬂuencia-italiana-br/)
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