
JUNHO A SETEMBRO/20

JORGE LOUREIRO SOUZA         
      Diretor-Presidente                              

Ainda  estamos num momento muito delicado, com um vírus que se dissemina rapidamente se 
espalhando pelo país. Nesse período todo a AEC – ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO vem trabalhando no sentido de ajudar as Comunidades da nossa 
Cidade e em especial a Cidade de Deus.

As atividades vem sendo retomadas aos poucos e seguindo rigorosamente todos os protocolos 
da Covid-19. Nossas Clinicas voltaram com os atendimentos em  junho/20 com horários agendados para 
maior segurança dos nossos associados, funcionários e equipes medicas. A nossa moderna academia 
no 2º andar esta funcionando seguindo todos os protocolos de segurança.

Mesmo durante a PANDEMIA mantemos nosso APOIO E PARCERIA as nossas Instituições 
parceiras.

- Centro de Referência em Assistência Social – CRAS Professora Ismênia de Lima Martins;
- Lar Retiro dos Artistas – Idosos;
- Creche São José – Crianças;
- Família Acolhedora – Prefeitura e
- Federação de Esportes para Deficientes Visuais – Urece Esporte e Cultura para Cegos.
- Ação Querer Bem - Apas 

Lembramos também que o mês de setembro é o mês da Campanha Setembro Amarelo.

Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho Federal 
de Medicina – CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo®. 

São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 01 milhão no mundo. 
Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. 
Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar 
está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias.

Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números a campanha Setembro Amarelo® cresceu e 
hoje conquistou o Brasil inteiro. 

Participe , divulgue a campanha entre os seus amigos e  ajude a salvar vidas nesses tempos de 
Pandemia!



2



3

Nós estamos num momento muito delicado, com um vírus que se 
dissemina rapidamente se espalhando pelo país. Nosso comportamento 
nesta hora tem que ter bom senso.

Não pode a pessoa ficar minimizando, falando “ah, isso não é 
nada”, “não morre ninguém”, “é besteira”. Não é verdade. E também não 
pode o contrário: você ficar apavorado. Alguém tossiu perto de você e 
você sai correndo, lava a mão, toma banho. Não. Nós temos que ter 
bom senso.

O bom senso diz o seguinte. Primeiro: esta é uma epidemia 
dinâmica. O que está acontecendo hoje não será mantido daqui a três, 
quatro semanas. Às vezes as orientações mudam de um dia para o 
outro. O que nós temos que fazer? Manter o bom senso. Fazer de tudo 
para evitar a disseminação do vírus. Tentar evitar aglomerações.

Tudo o que não for absolutamente essencial deve ser cortado do 
dia a dia. Procurar reduzir a chance de adquirir o vírus e reduzir muito 
mais a chance de passar para outras pessoas se a gente tiver algum tipo 
de sintoma.

O que vai acontecer? Vai ser o fim do mundo? Tenho que estocar 
comida, eu tenho que comprar máscara, andar mascarado? Não. Não há 
necessidade. Não podemos nem ser irresponsáveis e nem apavorados, 
porque isso não vai ajudar em nada.

Nós temos o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da 
Saúde, que estão dando boletins diários, orientações diárias. “Ah, mas 
ontem disseram que não precisava fazer isso e agora tenho que fazer?” 
É, é assim mesmo. Porque de acordo com a disseminação do vírus, as 
recomendações vão variar.

Vamos seguir essas orientações porque elas são estabelecidas 
por técnicos, por gente que só estuda isso. Vá ao site do Ministério 
da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Tem que haver uma 
centralização, uma coordenação da resposta da sociedade a essa 
ameaça.

Fonte : https://drauziovarella.uol.com.br/



4

O COVID-19, popularmente chamado de Coronavírus, tem 
afetado boa parte do mundo.Seja por determinação do governo ou por 
voluntariedade, muitas pessoas estão de quarentena, suspendendo as 
atividades externas . A grande questão é: o que fazer na quarentena do 
Coronavírus?

+ Planeje sua próxima viagem;
+ Aprenda um novo idioma e viaje sem neura com a língua;
+ Faça cursos online;
+ Leia livros;
+ Pratique atividades físicas;
+ Cozinhe;
+ Tire dias para cuidar da beleza;
+ Passe mais tempo com seus bichinhos de estimação;
+ Ligue para pessoas especiais;
+ Aaprenda a meditar;
+ Faça uma nova lista de metas e prioridades para o próximo ano.

HOME OFFICE – COMO ORGANIZAR?

Trabalhar de casa é uma realidade nova por conta da quarentena ou 
você ainda não está acostumado com o home office? Não importa a condição, 
ter um espaço exclusivo para o trabalho é uma forma de manter o foco e a 
produtividade. Se você não tem um cômodo exclusivo sobrando, arrume um 
cantinho na sala ou no quarto e faça dele seu escritório. 

Nada mais fácil de como decorar home office! Tem fotos das suas 
viagens? Montar um painel para deixá-las expostas pode ser uma ótima 
inspiração. As fotos, de fato, contam sua história. Você pode colar as imagens 
direto na parede, colocar em quadros, colar em cima de um mapa ou também 
pendurar em molduras com grampo. O estilo da decoração fica por conta do seu 
gosto e criatividade. Enquanto você está em distanciamento por consequência 
da pandemia e não pode viajar, elas podem te fazer revisitar o passado e te 
motivar para planejar quais serão os novos destinos quando tudo isso acabar.
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Outubro Rosa é uma campanha anual realizada 
mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade 
sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização 
visa também à disseminação de dados preventivos e ressalta a 
importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar 
por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, 
garantindo um tratamento de qualidade.

Durante o mês, diversas instituições abordam o tema 
para encorajar mulheres a realizarem seus exames e muitas 
até os disponibilizam. Iniciativas como essa são fundamentais 
para a prevenção, visto que nos estágios iniciais, a doença é 
assintomática.

Sobre o câncer de mama
O câncer de mama é um tumor maligno que ataca o tecido 

mamário e é um dos tipos mais comuns, segundo o Instituto 
Nacional do Câncer – INCA. Ele se desenvolve quando ocorre 
uma alteração de apenas alguns trechos das moléculas de DNA, 
causando uma multiplicação das células anormais que geram o 
cisto.

A importância da mamografia
Segundo o Instituto Oncoguia, diagnosticar o câncer 

precocemente aumenta significantemente as chances de cura, 
95% dos casos identificados em estágio inicial têm possibilidade 
de cura. Por isso, a mamografia é imprescindível, sendo o principal 
método para o rastreamento da doença.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia 
(SBM) das 11,5 milhões de mamografias que deveriam ter sido 
realizadas no ano passado, apenas 2,7 milhões foram feitas. A 
diminuição acentuada do exame é um fator de risco para milhares 
de mulheres e um alerta para a importância da campanha.

História
O movimento teve início no ano de 1990 em um evento 

chamado “Corrida pela cura” que aconteceu em Nova Iorque, para 
arrecadar fundos para a pesquisa realizada pela instituição Susan 
G. Komen Breast Cancer Foundation.

O evento ocorria sem que houvessem instituições públicas 
ou privadas envolvidas. A medida em que cresceu, outubro foi 
instituído como o mês de conscientização nacional nos Estados 
Unidos, até se espalhar para o resto do mundo.

A primeira ação no Brasil aconteceu em 2002, no parque 
Ibirapuera, em São Paulo. Com a iluminação cor-de-rosa do 
Obelisco Mausoléu ao Soldado Constitucionalista.

A partir de 2008, iniciativas como essa tornaram se cada 
vez mais frequentes. Diversas entidades relacionadas ao câncer 
passaram a iluminar prédios e monumentos, transmitindo a 
mensagem: a prevenção é necessária.
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Diretoria

www.aecrj.org.br
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