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EDITORIAL

Caros colegas
A Diretoria de Comunicação da AAPS tem por finalidade
mantê-los informados de todos os eventos e acontecimentos
importantes para nossa associação, e estabelecer um canal
permanente de comunicação entre administradores e
associados.
Para atingir este objetivo utiliza-se do site www.aaps.org.br,
pelo qual é responsável pela manutenção, e deste Newsletter
elaborado trimestralmente.
Pelo site, divulgamos nossos dados institucionais (p.ex.
estatutos, diretoria atual, localização), dados dos associados
(p.ex. aniversariantes do mês), fotos dos eventos, convênios,
links interessantes, todos os Newsletter de 2010 até hoje, e
uma área para que você fale conosco. Você pode direcionar
sua dúvida, sugestão, ou comentário à qualquer dos
diretores. Estamos trabalhando para a publicação dos vídeos
das palestras realizadas. Aguardem. Visite-nos
http://www.aaps.org.br/
Pelo Newsletter divulgamos os últimos eventos realizados, os
eventos programados, noticias importantes, e uma pitada de
humor. Constantemente solicitamos colaborações e a
participação de nossos associados, porém infelizmente o
resultado é quase nulo. Que tal fazer deste veículo um meio
de comunicação com seus ex-colegas de Siemens? Envie-nos
sua contribuição, sugestão, comentários. Seremos receptivos
!!!
Abraços
Antonio G. Junqueira Fo
AAPS - Dir. de Comunicação
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Em 22 de maio de 2013 a Dra Maria Cristina
Nader – Gerente Corporativo de Medicina da
Siemens Ltda – proferiu palestra sobre o
tema PREVENÇÃO DE DOENÇAS – UMA
QUESTÃO DE ESTILO. Antes da palestra os
interessados puderam fazer um teste de
glicemia no local.
Nossos agradecimentos à Dra Cristina e à
enfermeira Célia (nossa colega de longa data)
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AAPS próximos eventos:
- o encontro da Diretoria da Siemens Ltda com todos os
Aposentados Previ Siemens será dia 02/08/2013;
- visita monitorada ao Teatro Municipal de São Paulo - em

agendamento para o mês de agosto;
- Curitiba : o diretor regional Gilberto Neves está organizando um
almoço para dia 9 de Julho. Participem !
neves.gilberto@uol.com.br
- visita a Embraer / São José dos Campos: tem chances de
acontecer lá para setembro ; fizemos uma consulta para conhecer a
potencial adesão para viabilização e logística
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Videos das palestras
Os vídeos das palestras realizadas em S.Paulo já estão disponíveis na
Internet nos links abaixo:
Apresentação Previ Siemens-AAPS – pte 1 http://youtu.be/Yt6kwfALgc0
Apresentação Previ Siemens-AAPS – pte 2 http://youtu.be/mopp5eZ4APM
Apresentação Previ Siemens-AAPS – pte 3 http://youtu.be/OKZ3xji5leQ
Apresentação Dra Cristina-AAPS – pte 1
Apresentação Dra Cristina-AAPS – pte 2
Apresentação Dra Cristina-AAPS – pte 3

http://youtu.be/7wnxhmPDfi4
http://youtu.be/WGUY72ETbu4
http://youtu.be/6d-mywpdZS0

Copie e cole os endereços acima em seu navegador.
Em breve estes links estarão disponíveis também em nosso site.

Charge de nosso associado Walter Seufert - Catui)
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GRIPE H1N1

As únicas vias de acesso para o vírus da gripe são as narinas, a boca e a garganta. Em relação a esta epidemia
tão vastamente propagada, apesar de todas as precauções, é praticamente impossível não estar em contato com
portadores do vírus que a promove.
Contudo, alerto para o seguinte: o problema real não é tanto o contato com o vírus, mas a sua proliferação.
Enquanto estamos em boa saúde e não apresentamos sintomas de infecção da gripe A (H1N1), há precauções a
serem tomadas para evitar a proliferação do vírus, o agravamento dos sintomas e o desenvolvimento das
infecções secundárias. Infelizmente, estas precauções, relativamente simples, não são divulgadas suficientemente
na maior parte das comunicações oficiais.
Porque será? Por ser barato demais e não haver lucros?
Eis algumas precauções:
1. Como mencionado na maior parte das publicidades, lave as mãos frequentemente.
2. Evite, na medida do possível, tocar no rosto com as mãos.
3. Duas vezes por dia, sobretudo quando esteve em contato com outras pessoas, ou quando chegar em casa, faça
gargarejos com água morna contendo sal de cozinha. Decorrem normalmente 2 a 3 dias entre o momento em que
a garganta e as narinas são infectadas e o aparecimento dos sintomas. Os gargarejos feitos regularmente podem
prevenir a proliferação do vírus. De certa maneira, os gargarejos com água salgada têm o mesmo efeito, numa
pessoa em estado saudável, que a vacina sobre uma pessoa infectada. Não devemos subestimar este método
preventivo simples, barato e eficaz. Os vírus não suportam a água morna contendo sais.
4. Ao menos uma vez por dia, à noite, por exemplo, limpe as narinas com a água morna e sal. Assoe o nariz com
vigor, e, em seguida, com um cotonete para ouvidos (ou um pouco de algodão) mergulhado numa solução de água
morna com sal, passe nas duas narinas. Este é um outro método eficaz para diminuir a propagação do vírus. O
uso de potes nasais para limpeza das narinas, contendo água morna e sal de cozinha, é um excelente método
para retirar as impurezas que albergam os vírus e bactérias; trata-se de um costume milenar, da India.
5. Reforce o seu sistema imunitário comendo alimentos ricos em vitamina C. Se a vitamina C for tomada sob a
forma de pastilhas ou comprimidos, assegure-se de que contém Zinco, a fim de acelerar a absorção da vit. C.
6. Beba tanto quanto possível bebidas quentes (chás, café, infusões etc.). As bebidas quentes limpam os vírus que
podem se encontrar depositados na garganta e em seguida depositam-nos no estômago onde não podem
sobreviver, devido o pH local ser ácido, o que evita a sua proliferação."
- - - 0 - 0--Texto da Internet atribuído ao Dr. Vinay Goyal, urgentista reconhecido mundialmente, diretor de um
departamento de medicina nuclear, tiroídica e cardíaca.
Será uma grande contribuição se você fi zer chegar esta mensagem ao maior número de pessoas possível. Você
prestará um serviço de grande utilidade pública, ajudando no combate desta gripe que já dizimou tantas pessoas.
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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.
Antes e depois de uma Auditoria

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.
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