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ÓBITO DATA ASSOCIADO ÓRGÃO PARENTESCO

VERGILIO MERLI 30/09/2022 MARIA APARECIDA IZIDORO MERLI EX-FUNC. SOGRO

MARIA LUIZA CAMPELO 01/10/2022  ALDEIMARA CAMPELO TOALDO CFP 106 MÃE

JOAO BATISTA RAMOS 09/10/2022  JOAO BATISTA RAMOS CFP 508 -

JOANILSON PADILHA LOZIGIA 10/10/2022 JOANILSON PADILHA LOZIGIA APO. -

EURINISE VIEIRA SILVA 12/10/2022 VAGNER ASSUMPCAO PEIXOTO APO. SOGRA

SIDNEI JOSUE FACCIO 16/10/2022 SIDNEI JOSUE FACCIO APO. -

MARIA APARECIDA FERRARI BORSETTI 21/10/2022 CARLOS ALBERTO BORSETTI CFP 507 MÃE

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

Que tal se programar para os lançamentos em novembro 
de séries, fi lmes e documentários que já estão chegando 
nos streamings.
Serie
The Crown – 5ª temporada
A família Windsor enfrenta mudanças importantes no 
mundo, assim como mudanças familiares.
Com a morte da Rainha Elizabeth II, o lançamento 
está cercado de expectativas e ao que tudo indica, os 
próximos acontecimentos serão inesquecíveis para os 
fãs da série. Dentre os principais está a separação do 
Príncipe Charles e a Princesa Diana.
Filmes
O paciente perdido – em 30/11/2022
Um jovem acorda do coma sem se lembrar de um evento 
traumático. Para tentar descobrir o que aconteceu, ele 
vai contar com a ajuda de sua psiquiatra.
Uma quedinha de Natal – 10/11/2022
Depois de perder a memória em um acidente, uma 
herdeira mimada (Lindsay Lohan) fi ca sob os cuidados 
de um charmoso viúvo e sua fi lha na época do Natal.
Documentários
Em Suas Mãos (16/11/2022)

Com a retirada das forças ocidentais, a mais jovem 
prefeita do Afeganistão enfrenta perigos mortais na 
luta por educação para a próxima geração.
Esquemas da FIFA (9/11/2022)
Disputas, poder, política. Um mergulho na história da 
FIFA revela muitas controvérsias e o que é preciso para 
sediar uma Copa do Mundo.
O destaque vai para estreia de dois fi lmes de heróis – 
Pantera Negra 2 e The Flash.
• The Flash - 3 de novembro
• Pantera Negra 2 - 10 de novembro
• Micronautas - 17 de novembro
• Os Mercenários 4 - 17 de novembro

The fl ash – estrelado por Ezra 
Miller. É esperado que o fi lme tenha 
Michael Keaton no elenco, o ator já 
interpretou o Batman. 

Mas, o público também poderá assistir ao segundo fi lme 
do Pantera Negra, herói da Marvel. 
Por conta da morte do ator Chadwick 
Boseman, que vivia o protagonista, 
neste fi lme o manto do personagem 
será passado para outra pessoa. 

• Pantera Negra 2 - 10 de novembro.
Estes são apenas alguns dos vários lançamentos 
programados.

Por que alguns ainda resistem?
Tão importante quanto a campanha do Câncer de Mama, a Campanha 
Novembro Azul, que nasceu em 2011, tem como objetivo alertar 
para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. 
Segundo as estimativas do INCA (Instituto Nacional de Câncer), os 
principais tipos de câncer em homens são o de próstata, de cólon 
e reto, da traqueia, brônquio e/ou pulmão, de estômago e da 

cavidade oral. Praticar exercícios, ter uma alimentação equilibrada, parar de fumar, praticar sexo seguro, cuidar da 
saúde mental e, também, fazer o exame da próstata, periodicamente, estão entre os cuidados básicos que todo homem 
precisa ter com a saúde, além dos testes e exames que precisam ser realizados com frequência: Verifi cação da pressão 
arterial, Hemograma completo, Dosagem da glicemia, Dosagem do colesterol, Testes de urina e o exame da próstata. 
Fazer check-up regular é a melhor forma de prevenir doenças e evitar que sejam tratadas apenas em estágios mais 
avançados. Em todas as faixas etárias o urologista deve ser consultado. 
A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa cerca de 20 gramas e se assemelha a uma 
castanha. Localiza-se abaixo da bexiga e sua função é produzir e armazenar o líquido prostático que, junto com o líquido 
seminal produzido pelas vesículas seminais e os espermatozoides produzidos nos testículos, forma o sêmen. 
Não deixe para depois, cuide-se, consulte um urologista. 
Quer saber mais? 
Acesse: https://bvsms.saude.gov.br/novembro-azul-mes-de-conscientizacao-sobre-a-saude-do-homem

Assuntos Diversos
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Departamento Aposentados

Depois que se aposentam, muitos parceiros de 
jornada perdem o contato presencial com os 
demais colegas. As reuniões e eventos promovidos 
pelo Departamento de Aposentados da AES são 
oportunidades para que possamos nos reencontrar 
e nos sentirmos bem, além de procurar incentivar, 
por meio de informações e orientações, a busca e 
manutenção de uma vida saudável e ativa.
São encontros daqueles que conseguiram encerrar um 
ciclo vitorioso e mudar um hábito de vida, buscando 
estar felizes consigo, com a família, com os amigos.

Para agradecer e comemorar o fi nal de 2022 e 
esperar com muita fé e esperança 2023, encerrando 
as atividades de 2022 e celebrando os 75 anos de 
existência da AES.
Muita alegria e surpresa esperam você neste 
encontro. Contamos com sua participação para 
engrandecer esta confraternização.

Saúde

Vamos Confraternizar!

Departamento de Esportes
AVC – Acidente Vascular Cerebral pode 
acontecer também entre jovens

Em 16/10, muitas famílias aproveitaram o domingo, 
com diversas atividades proporcionadas pelo 
Departamento Esportivo e Cultural e Recreativo 
da AES na Festa das Crianças. Foi um dia de 
confraternização, lazer e de muita diversão.
Saquinhos de guloseimas, recreação, brincadeiras, 
algodão doce, pipoca, brinquedos infl áveis, sorteio de 
presentes incluindo duas bicicletas na caixa, piscina 
e show de mágica, alegraram o dia da criançada.

Departamento Cultural e Recreativo

Sucesso de público: Festa das Crianças 
levou ao Clube de Campo da AES em 
Jundiaí 800 pessoas!

Não faltaram boa comida, bebidas e sorvetes, 
disponibilizados pela Cantina do Clube e pela AMAS.
Tudo preparado com muito carinho pelo 
Departamento Cultural e Recreativo que esteve à 
frente da programação junto com sua equipe de 
voluntários, integrantes do Conselho Deliberativo, 
Gerente Administrativo e Gerente do Clube de 
Campo, contando, ainda, com os patrocinadores 
Liberty Seguros e Novythá Seguros, que ajudaram 
com a doação de bicicletas e presentes para as 
crianças. A festa, que pretendeu contribuir para 
o entretenimento saudável dos participantes e 
proporcionar momentos felizes de confraternização, 
cumpriu também com o objetivo de mobilizar 
as pessoas para o exercício da cidadania e da 
solidariedade. Foram arrecadados 600 quilos de 
alimentos não perecíveis que foram doados a AMAS, 
Associação Metodista de Assistência Social de São 
Paulo.
Agradecemos a todos que prestigiaram o evento, 
apoiando, trabalhando, patrocinando, estando 
presentes nos ajudando a promover a alegria e 
a magia, características das crianças, motivo da 
celebração.

O diagnóstico é feito pelo surgimento súbito ou 
lentamente progressivo de um défi cit neurológico 
como a perda da sensibilidade ou da força muscular; 
alterações da fala e da escrita; desequilíbrio do corpo; 
perda visual; alterações súbitas de comportamento; 
dor de cabeça inédita intensa e súbita; e perda da 
consciência e outros.
Pesquisas recentemente realizadas, identifi caram 
que existe um aumento entre os jovens, que são 
pessoas economicamente ativas, ou seja, pessoas 
que trabalham e tem uma rotina, isto porque muitas 
destas pessoas esquecem de cuidar-se.
Esse resultado pode ser explicado de maneira 
multifatorial: o excesso de trabalho faz com que 
a pessoa tenda a se alimentar mal, a fazer menos 
exercícios físicos e a ter menos tempo para cuidar 
da saúde. Além disso, o estresse pode aumentar a 
incidência de hipertensão e diabetes.
Os médicos explicam que existem aqueles pacientes 
que têm mais risco de desenvolver a doença, como 
as pessoas com hipertensão arterial, arritmias 
cardíacas, trombofi lia, diabetes, obesidade, além 
de sedentarismo e tabagismo.
Tipos de AVC

Fonte: www.tuasaude.com/avc

Em 1972, um grupo de funcionários do Senai São 
Carlos passou a se reunir informalmente em fi nais de 
semana. Isso ocorria na casa de funcionários ou em 
pontos de encontro no bairro da escola.
Já no fi nal da década de 1970, os encontros fi caram 
mais estruturados e se davam em chácaras de 
propriedade dos funcionários ou de seus amigos. 
A frequência dos encontros dependia da necessidade 
que o grupo sentia durante o desenrolar do trabalho.  
A alegria desses encontros se estendia durante a 
semana quando se resenhava todo o vivenciado. 
No decorrer desse tempo, vários amigos faleceram 
e outros chegaram, fazendo nosso grupo continuar a 
crescer e ser cada vez mais forte. 
Fato igualmente importante no crescimento do grupo 
foi quando passamos a receber visitantes, cada vez 
em maior número da Escola Senai de Araraquara. 
Falar a mesma língua de trabalho, somado ao brilho 
das personalidades desses novos amigos era tudo 
que precisávamos.
Assim, o grupo se fortaleceu muito e hoje realizamos 
encontros mensais ou bimensais tanto em Araraquara 
como em São Carlos. Encontros interrompidos apenas 
durante o período da pandemia.
No último dia 29/09, tivemos mais uma reunião. 
Nesta imagem, temos a representação de 25 
participantes do grupo atual e alguns funcionários 
do SENAI.

Grupo de aposentados de São Carlos e Araraquara.
CONFRATERNIZAÇÃO SENAI SÃO CARLOS
E você tem uma história assim para contar? Então, 
mande para nós. Vamos divulgar os encontros de 
grupos de ex-funcionários e funcionários da sua 
região.

No último dia 08/10/2022, aconteceram, na Colônia 
de Férias as Finais de Futsal Livre 2022.
O nosso agradecimento aos participantes e em 
especial as equipes vencedoras.
Classifi cação:

Capital

Realizaremos no dia 07 de 
dezembro, das 9h às 11h, na 

Escola SENAI “Orlando Laviero 
Ferraiuolo”, Rua Teixeira de 

Mello, 106, Tatuapé  
São Paulo (CFP 1.11)
Um encontro festivo.

07/12 – Reunião Festiva do Departamento de 
Aposentados – SENAI “Orlando Laviero Ferraiuolo” – 
Tatuapé / SP.

CFP 1.07 - EQUIPE CAMPEÃ

Cinquentenário do início de nossas reuniões

AVC isquêmico – acontece quando há a obstrução 
de uma artéria cerebral, que interrompe o fl uxo 
de sangue. Geralmente é causado por tromboses 
ou embolias. O AVC isquêmico é o mais comum 
na população em geral (85% dos casos) e entre 
os jovens. As doenças cardíacas, sejam elas por 
arritmias ou da parede cardíaca, também podem 
causar AVC isquêmico.
AVC hemorrágico – acontece quando um vaso 
sanguíneo se rompe espontaneamente, causando um 
sangramento dentro do tecido cerebral. É o tipo de 
acidente vascular cerebral menos comum, mas que 
tende a ser mais grave.
Fique atento aos alertas do seu organismo. 
Trabalhar e estudar é muito bom. Mas, cuidar-se, 
descansar, divertir-se e realizar atividades físicas 
também são fatores muito importantes em nosso dia 
a dia.

Ainda em destaque para no mês de outubro 
tivemos, no último dia 23, no Clube de Campo, o 
Campeonato Society Livre 2022. Parabéns às equipes 
classifi cadas:  CFP´s  1.13, 1.18,1.20 e 1.27. Já na 
CPF 1.06, aconteceu durante o mês, provovida pelo 
representante Gutemberg, a apresentação da AES e 
do vídeo institucional. Ao término tivemos a inclusão 
de novos associados. Semente plantada!!!

CFP 1.27 - SEGUNDO LUGAR

CFP 1.13 - TERCEIRO LUGAR

CFP 1.11 - QUARTO LUGAR Curiosidades


