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 Prezados associados 

 
Em 30 de junho próximo encerrar-se-ão os mandatos dos atuais diretores e conselheiros membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da AAPS. 
Conforme regula nosso Estatuto Social, a Diretoria Executiva é composta de cinco diretores, sendo que três 
deles são eleitos pelos associados: Presidente, Financeiro e Administrativo. Os diretores de Eventos e 
Comunicação bem como os diretores regionais são nomeados pelo Presidente da Diretoria. 
No tocante ao Conselho Deliberativo, este é composto de cinco membros efetivos e dois suplentes. Quanto ao 
Conselho Fiscal é formado por três membros efetivos e dois suplentes. 
O mandato de todos os membros desses órgãos administrativos é de dois anos, com início em 1° de julho, sendo 
permitida a reeleição por mais uma vez. 
Os diretores e conselheiros atuais deverão deixar seus cargos, não podendo ser reeleitos, por já terem cumprido 
dois mandatos. Por esse motivo estamos convidando os associados para se candidatarem aos citados cargos, a 
fim de darmos continuidade aos trabalhos que nossa entidade vem realizando, ao longo destes anos, em prol dos 
aposentados. É importante que o candidato esteja disposto a dispender algumas horas de seu tempo para se 
dedicar aos objetivos da entidade. 
A Assembleia Geral Ordinária, que elegerá os novos membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, deverá ocorrer no mês de maio próximo, cuja convocação deverá ser divulgada 
brevemente. 
O interessado em concorrer a um dos cargos na Diretoria ou nos Conselhos deverá formalizar sua candidatura, 
até sete dias antes da data marcada para a realização da Assembleia. Para tanto deverá enviar 
correspondência/e.mail para a AAPS, atenção do Presidente do Conselho Deliberativo – Alvaro Wormser – 
indicando o cargo que pretende ocupar. 
Quanto às atribuições de cada cargo sugerimos a leitura do Estatuto Social no site da entidade. 
A continuidade da entidade depende da renovação de seus membros dirigentes, que trarão novas ideias para 
atingir cada vez mais e melhor os fins para os quais ela foi constituída. 
Atenciosamente 
 
Waldyr Monteiro 
AAPS - Secretário do Conselho Orientativo 
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Em 18 de fevereiro de 2016 Dra .Maria 
Cristina Nader e sua irmã Dra. Luiza Nader 
(Nutricionista) proferiram  palestra aos 
aposentados da AAPS sobre o tema: 

“Manutenção da saúde através de 

escolhas mais saudáveis, quer na 

alimentação quer na atividade 

diária... “ 
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Em 7 de março de 2016 o Dr. José V. J. 
De Camargo proferiu palestra sobre o  
tema: Matriz Energética Brasileira.  

Como  orador  “eclético”, após perguntas 
e respostas, alguns dos presentes foram 
brindados com um exemplar de seu livro 
“ Aos 70, contos, crônicas, e poesias”. 
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Em 3 de março de 2016 um grupo de 
associados visitou novamente o Centro 
Cultural Banco do Brasil em S. Paulo. 

O homenageado da vez era Mondrian e o 
Movimento de Stijl (Estilo!). 

 

 

 

Em 30 de março de 2016 a visita 
foi à Pinacotéca do Estado de 
São Paulo, com a mostra 

“Paisagens das Américas” 



 

   5 
 

      

     N e w s l e t t e r  AAPS 
Edição 02/2016  

 

Surto Gripe H1N1 2016 

O outono mal chegou e os casos de gripe já aumentaram no Brasil, especialmente na região sudeste. O surto da 

gripe H1N1 já atinge 11 Estados e, até o momento, causou 46 mortes 

Especialistas acreditam que o motivo da epidemia seja devido ao grande número de pessoas que viajaram para o 

Hemisfério Norte e trouxeram o vírus para o Brasil. 

Além disso, como consequência do aquecimento global, doenças que antes ficavam restritas às estações mais 

frias - porque a penetração do vírus pelas vias respiratórias é facilitada - podem acontecer em qualquer época do 

ano. 

Gripe H1N1 x Gripe comum 

A influenza é comumente conhecida como gripe. Trata-se de uma doença viral, febril, aguda, geralmente 

benigna. Existem três tipos de influenza: A, B e C. O vírus tipo C causa apenas infecções respiratórias brandas. Já 

os vírus A e B são responsáveis por epidemias sazonais. O vírus Influenza A é responsável pelas grandes 

pandemias, entre eles encontramos os subtipos H1N1e H3N2. 

Sintomas 

A gripe comum é caracterizada por início abrupto dos sintomas, que são predominantemente sistêmicos, 

incluindo febre, calafrios, tremores, dor de cabeça, mialgia e anorexia, assim como sintomas respiratórios, como 

tosse seca, dor de garganta, e coriza. A infecção geralmente dura 1 semana, com os sintomas sistêmicos 

persistindo por alguns dias, sendo a febre o mais importante. 

Os sintomas da gripe H1N1 se assemelham aos da gripe comum. Eles incluem febre, tosse, garganta inflamada 

dores no corpo, dor de cabeça, calafrios e fadiga. No entanto, ela também pode causar diarreias e quadros de 

vômitos. Além disso, ela também pode causar uma piora de doenças crônicas existentes. 

A nova influenza A (H1N1) é uma gripe sem precedentes e provocada por um novo tipo de vírus, ou seja a 

população não tem nenhuma imunidade contra ela. 

                         
                      



 

   6 
 

      

     N e w s l e t t e r  AAPS 
Edição 02/2016  

 

Transmissão 

Tanto a gripe comum quanto a gripe H1N1 podem ser transmitidas da mesma maneira. 

Os vírus se disseminam de pessoa para pessoa, especialmente através de tosses ou 

espirros das pessoas infectadas. Algumas vezes as pessoas também podem se infectar 

tocando objetos que estão contaminados com os vírus da influenza e depois tocando sua 

boca e nariz. 

Tratamento 

No caso da gripe comum o tratamento deve ser realizado com medicação sintomática, 

hidratação, antitérmico, alimentação leve e repouso.Se as complicações se agravam, são 

necessárias medidas de suporte intensivo. Uma das principais complicações da influenza são 

as infecções bacterianas secundárias, principalmente as pneumonias. Em caso de 

complicações, o tratamento deve ser específico. O Ministério da Saúde alerta que é 

fundamental procurar atendimento nas unidades de saúde, para que haja identificação 

precoce de risco para agravamento da doença. 

Grupos de risco 

Algumas pessoas, como idosos, crianças novas, gestantes e pessoas com alguma 

comorbidade possuem um risco maior de desenvolver complicações devido à influenza. A 

melhor maneira se prevenir contra a influenza sazonal é se vacinar todo ano 

 
(extraído do site: www.minhavida.com.br/saude) 
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Participe ! Para contribuir de alguma forma para o conteúdo deste NEWSLETTER, entre em contato 

conosco pelo e-mail aaps@aaps.org.br, ou através do nosso site www.aaps.org.br, FALE CONOSCO, 

ou ligando para a AAPS no telefone (11) 3969-2666. Nossa assistente Sueli terá o máximo prazer de 

lhes atender e repassar as informações ao comitê gestor.   

Especialidades Artísticas 

Você que tem um hobby, sabe pintar, cantar, fazer artesanato, ou gosta de fotografar 

entre em contato conosco. Mande algumas fotos e nos conte sobre suas habilidades 

que faremos uma publicação. 


